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DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO
 

Tratam os autos de ação civil pública por atos de improbidade administrativa c/c tutela antecipada
de  urgência,  proposta  pelo MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO, em  face
de MALRINETE DOS SANTOS MATOS, CONTREX (Construções e Serviços Eireli-ME), J W
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP (Piaza & Cia),WILSON PIAZA RODRIGUES, LUCAS
FERNANDES NETO.
                        Afirma na inicial que a presente ação de improbidade administrativa propostavisa
responsabilizar civilmente a atual Prefeita de Bom Jardim/MA, Sra. MALRINETE DOS SANTOS
MATOS,  e  os  demais  réus,  pela  prática  de  atos  ilícitos,  consubstanciados  em  sucessivas
contratações  de  empresas para  prestar  serviços  públicos  com dispensa ou inelegibilidade  de
licitação em desacordo com a Lei 8.666/93.
                        Informa  em  sua  inicial  que  o  Município  de  Bom  Jardim/MA,  em  meados  de
setembro de 2015, passou a ser gerido e representado pela Sra. MALRINETE DOS SANTOS
MATOS, que, na sua condição de gestora municipal, iniciou sua administração efetuando uma
contratação  em  grande  escala  de  várias  empresas  sem  efetuar  licitação,  e  com  valores
contratuais excessivos e incompatíveis com a realidade do Município,  com provável intuito de
desviar recursos públicos, ou, ao menos, descaso com os recursos municipais.
                        Aduz que, tão logo empossada no cargo de Prefeita Municipal, MALRINETE DOS
SANTOS  MATOS instaurou  o  Procedimento  Administrativo  Municipal  de  nº  02/2015,  em
02/09/2015, para averiguar a situação do Município de Bom Jardim/MA, e, com isso, justificar as
futuras contratações sem licitação.  No dia 10/09/2016, apenas 8 (oito) dias após a instauração do
procedimento, ela emitiu o Decreto Municipal de nº 06/2015, pelo qualdecretou-se o estado de
emergência financeira  e  administrativa  no Município  de Bom Jardim/MA,  e  determinou  outras
providências,  inclusive,  a  autorização  para  que  a  Administração  Pública  Municipal
efetuasse contratação direta, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, IV, da Lei 8.666/93.
                        Em continuidade,  afirma que após a emissão do referido  Decreto  Emergencial,
iniciou-se um esquema de beneficiamento de empresas contratadas, inicialmente, sem licitação e,
posteriormente, com direcionamento e favorecimento de procedimentos licitatórios, com provável
desvio de recursos públicos no Município de Bom Jardim/MA.
Afirma  que  não  há  dúvidas  de  que MALRINETE  DOS  SANTOS  MATOScometeu  ato  de
improbidade administrativa, que atentou contra os princípios da administração pública, uma vez
que sua conduta dolosa ofendeu frontalmente a lei  8.666/93 e os princípios fundamentais  da
administração pública, esculpidos no art. 37 da constituição federal e reproduzidos pelo art. 11 da
lei  8.429/92  –  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  principalmente  os  da impessoalidade,
moralidade, legalidade e transparência (os quais foram feridos quando, embasada em um decreto
municipal manifestadamente ilegal, a gestora municipal desrespeitou o que dispõe a Constituição
Federal e a Lei de Licitações, com nítido intuito de não dar transparência a contratações com a
administração municipal que foram realizadas sem procedimento licitatório prévio), e que tais atos
ímprobos, causaram substancial prejuízo ao patrimônio público.
Aduz  que,  houve  favorecimento  das  empresas CONTREX  CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS
EIRELLI-ME e J W COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP pelo decreto emergencial 06/2015,
as  quais  foram  beneficiadas  com  procedimentos  de  dispensa  de  licitação,  e  após  foram
beneficiados com direcionamento de licitações, em prejuízo do erário público e em desacordo a
legislação e princípios administrativos.
Requereu, nos termos art. 300 e ss. do NCPC e art. 12 da Lei nº 7.347/85, aconcessão de medida
cautelar, inaudita altera pars, no sentido de decretar a indisponibilidade dos bens que integram o
patrimônio de MALRINETE  DOS  SANTOS  MATOS e  dos  demais  réus, em  valor  suficiente  a
garantir a execução da multa de até 100 vezes a remuneração percebida pelo agente público; o
afastamento cautelar de Malrinete dos Santos Matos, do exercício do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração; a inversão do ônus da prova, incumbindo aos réus a obrigação de
comprovarem a legalidade da celebração das licitações, das dispensas de licitação, da prestação
dos  serviços,  do  fornecimento  dos  serviços,  da  destinação  legal  destes  serviços  e  produtos,



devendo indicar sua atual localização, dentre outras provas necessárias à instrução do feito que
somente podem ser produzidas pelos réus; em sede de prestação jurisdicional definitiva, requereu
o  acolhimento  da  pretensão  exposta  na  inicial  condenando-se  os  requeridos  por  ato  de
improbidade  administrativa,  aplicando-se  cumulativamente,  as  sanções  consistentes  em:
ressarcimento  integral  do  dano,  se  houver,  perda  da  função  pública,  suspensão  dos  direitos
políticos,  pagamento de multa civil  e  proibição de contratar  com o Poder  Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo legal.
Acompanham a inicial os documentos apresentados pelo Representante do órgão ministerial.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, entendo necessário citar a lição do Doutor Marcelo Novelino, sobre o conceito de
Constituição: “Em seu sentido jurídico contemporâneo, a constituição pode ser definida como o
conjunto sistematizado de normas originárias e estruturantes do Estado cujo objeto nuclear são os
direitos fundamentais, a estruturação do Estado e a organização dos poderes.”[1]
O caráter supremo e vinculante das normas constitucionais condiciona a forma e o conteúdo dos
atos  elaborados  pelos  poderes  públicos,  sob  pena  de  invalidação.  A supremacia  do  direito
constitucional é um pressuposto da função da Constituição como ordem jurídica fundamental da
comunidade, cujas normas vinculam todos os poderes.
A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou expressamente o princípio da
separação dos poderes (art. 2º), protegendo-o como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III).
Sobre  o  conceito  de  princípio,  citamos  Bandeira  de  Mello,  em  seu  curso  de  direito
administrativo:  “Princípio  é,  pois,  por  definição,  mandamento  nuclear  de  um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas,
compondo-lhes o espírito  e  servido de critério  para exata compreensão e inteligência
delas,  exatamente  porque  define  a  lógica  e  a  racionalidade  do  sistema  normativo,
conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico. Eis porque: violar um princípio é
muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa
não  apenas  a  um  específico  mandamento  obrigatório,  mas  a  todo  o  sistema  de
comandos.  É a mais  grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade,  conforme o
escalão  do  princípio  violado,  porque  representa  insurgência  contra  todo  o  sistema,
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico
e corrosão de sua estrutura mestra.”[2]
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,  nos  termos  do  art.  37,  da
C.R.F.B./88.
Dito isto, cabe salientar que a Carta Magna em seu art. 5°, garante o amplo acesso a
jurisdição,  conforme:  “Art.  5º  (...)  XXXV -  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
Por sua vez, o art. 93, IX, da C.F., determina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Entendo  pela  legitimidade  ativa  do  Ministério  Público,  com  base  em  suas  atribuições
constitucionais, nos termos do art. 129, devendo "zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia", bem como "promover o inquérito civil público e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos".
No tocante a legitimidade passiva, entendo pela possibilidade dos demandados integrarem o pólo
passivo da presente ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa, haja vista
que,  consoante  o  disposto  na Lei  n°  8.429/1992: “Art.  2°  Reputa-se agente  público,  para  os
efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.  Art. 3° As
disposições  desta  lei  são  aplicáveis,  no  que  couber,  àquele  que,  mesmo não  sendo  agente
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público,  induza  ou  concorra  para  a  prática  do  ato  de  improbidade  ou dele  se  beneficie  sob
qualquer forma direta ou indireta.”
Assim, passo ao exame do pedido liminar e dos requisitos necessários, neste momento
processual,  para analisar a possibilidade de deferimento do pedido do representante do
Ministério Público.
Quanto à prova inequívoca suficiente para o convencimento da verossimilhança da alegação, a
considerar o momento no qual se faz o exame do processo, deve corresponder ao conceito de
probabilidade, na dicção do Mestre CÂNDIDO R. DINAMARCO[3].
Nesta concepção, os motivos apresentados pelo demandante revelam-se, numa primeira análise,
convincentes, mais do que simples “fumaça”.
Da  análise  da  petição  inicial  e  dos  documentos,  verifico  que  resta  evidenciada  flagrante
transgressão às normas constitucionais inerentes a Administração Pública (art. 37 da C.F.), além
de prejuízos ao erário público de forma reiterada. Explico.
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim, em seu art. 69, IV e XVIII, são funções
privativas  do  Prefeito  Municipal  decretar  calamidade  pública,  quando  ocorrerem  fatos  que  a
justifiquem,  bem como sancionar,  promulgar  e  fazer  publicar  as  leis  aprovadas  pela  Câmara
Municipal, além de expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, assim, ao menos
nas disposições expressas do texto legal,  não há atribuição de poder administrativo ao
prefeito municipal para a decretação de estado de emergência.
Destarte, diante das atribuições facultadas pela L.O.M., há que se analisar o decreto Decreto nº
06/2015, sob o conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais.
O Decreto Federal de nº 7.257/2010, que regulamenta os casos de emergência, dispondo em seu
artigo 2º:
“Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
III- situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder
público do ente atingido;
IV- estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder
público do ente atingido;”.
As normas  jurídicas  têm como uma de  suas  características  a  imperatividade.  A Constituição
Federal, como norma jurídica, também possui esse atributo, porém, com uma feição peculiar, pois
tem posição de proeminência sobre as demais.
Essa posição de destaque, de superioridade, sobre as outras normas corresponde à chamada
supremacia constitucional. O controle de constitucionalidade afigura-se uma importante garantia
dessa supremacia, pois, por meio dele, é possível afastar antinomias que venham a agredir os
preceitos da Constituição.
No controle incidental  de constitucionalidade,  há um caso concreto,  cuja solução depende da
análise  sobre  a  aplicação  ou  não  de  determinada  lei,  o  que  leva  a  verificação  de  sua
constitucionalidade.
Assim, a análise referente à inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma aparece como
questão prejudicial, a ser realizada antes de ser analisado o mérito da causa. Dito de outro modo,
o julgador deve decidir sobre a conformidade da norma com a Constituição e, em seguida, sobre a
sua aplicação ao caso concreto.
Dessa feita, deve ser observado o preenchimento dos requisitos do ato, ele deve ter conteúdo
normativo, prescrição geral e abstrata, e ter relação direta com a Constituição Federal.
Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes, esclarecem que “a doutrina brasileira
enfatiza  que  qualquer  regulamento  que  deixe  de  observar  os  limites  estabelecidos  em lei  é
inconstitucional”[4].
A doutrina entende por decreto um meio pelo qual a Administração exterioriza sua vontade, um
veículo de expedição de ato, de continente, e não de conteúdo. Celso Antônio Bandeira de Mello
(2011, p. 444) ensina que decreto “é a fórmula pela qual o Chefe do Poder Executivo (federal,
estadual, distrital e municipal) expede atos de sua competência privativa (art. 84 da Constituição).”
Esse instrumento deve ser utilizado com cautela para bem se adequar ao Estado de Direito. Sobre
o ponto, Pinto Ferreira destaca que:
“Na elaboração dos decretos, o Poder Executivo não deve ampliar os limites normais de suas
atribuições,  violando a ordem jurídica estabelecida pela Constituição.  Os decretos têm de ser
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elaborados no respeito às normas legais. É importante esclarecer que deve existir destarte uma
legalidade dos decretos.[5]”
Do  simples  cotejo  analítico  entre  os  fundamentos  do  decreto  emergencial  e  os  que
justificam as situações de emergência no decreto federal, resta evidente a inexistência de
situação emergencial que justificasse a formulação daquele ato administrativo.
Como se observa pelos documentos apresentados pelo representante do Ministério Público, os
atos administrativos se deram em seqüência, todos eivados de ilegalidade, vez que, inicialmente,
foi determinada instauração de processo administrativo (nº 02/2015 de 02 de setembro de 2015),
determinando  “a  instauração  de  processo  administrativo  para  a  análise  da  situação  real  do
Município de Bom Jardim”.
E decorridos apenas oito dias, sem qualquer conclusão quanto ao procedimento administrativo nº
02/2015, foi decretado o estado de emergência financeira e administrativa no Município de Bom
Jardim,  e  suspensos  todos  os  contratos  e  pagamentos  de  empenhos,  contratos  e  convênios
expedidos ou firmados em exercícios anteriores e por gestores anteriores, até que seja constatada
o cumprimento dos objetos e regularidade da constituição das referidas despesas, e por fim, e
mais teratológico, ficou autorizada a dispensa de licitação em “caráter excepcional”  em
serviços  essenciais  (serviços  básicos  de  saúde,  educação,  transporte,  saneamento,
limpeza pública e infraestrutura básica).
O que mais causa espanto no Decreto nº 06/2015, é que no mesmo foi utilizado o art. 24 da Lei nº
8.666/93 como fundamento para sua decretação, que dispõe sobre a dispensa de licitação, o que
demonstra  a  burla  ao  procedimento  licitatório  era  o  fim  pretendido,  e  não  consequência  do
suposto “Estado de Emergência”.
Assim, entendo que assiste razão ao ente Ministerial ao apontar a inconstitucionalidade do
Decreto nº 06/2015.
A  conseqüência  do  ato  administrativo  formulado  pela  requerida  Malrinete,  foi  que  a
empresa CONTREX CONSTRUÇÕES E  SERVIÇOS EIRELLI-MEcelebrou  vários  contratos,
dentre eles:
1) Dispensa  de  Licitação  de  nº  014/2015   para  locação  de  máquinas  e  equipamentos
pesados, com prazo de execução de 02 (dois) meses compreendidos entre dezembro de
2015 e janeiro do ano de 2016 pelo valor de R$ 249.202,00 (duzentos e quarenta e nove mil,
duzentos e dois reais);
 2) Pregão  Presencial  de  nº  006/2015,  que  teve  como  objeto  a  locação  de  máquinas  e
equipamentos para o Município de Bom Jardim/MA, e celebrou contrato no valor  de R$
2.954.640,60 (dois milhões novecentos e  cinquenta e quatro mil,  seiscentos e quarenta
reais e sessenta centavos).
Ora, é patente a ilegalidade das referidas contratações,  haja vista que não foram executadas
neste  Município  quaisquer  obras  emergenciais  que  necessitavam  de  locação  de  máquinas  e
equipamentos pesados por apenas 2 (dois) meses (período de dezembro de 2015 a janeiro de
2016). Não é de conhecimento público quaisquer obras realizadas nos referidos meses a ensejar
a locação de maquinário através de dispensa de licitação com dispêndio de dinheiro público de
forma irresponsável.
Quanto  a  empresa J  W COMÉRCIO  E SERVIÇOS EIRELI  –  EPP (PIAZA &  CIA), esta foi
beneficiada na(o):
a)                                                            Dispensa  de  licitação  nº
014/2015 (execução de serviços de locação de veículos motorizados de grande, médio e
pequeno porte) no  valor  de R$129.718,00 (cento e  vinte  nove  mil,  setecentos  e  dezoito
reais);
b)                                                           Pregão  Presencial  nº  012/2015(aquisição
de material de expediente, limpeza e gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para
a Secretaria de Administração para o exercício de 2016) no valor de R$ 1.175.367,20 (um
milhão, cento e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos);
c)                                                            Pregão Presencial nº 06/2015(locação de
veículos para as Secretarias de Educação, Administração, Saúde e Assistência Social para
o exercício de 2016) no valor de R$975.372,60 (novecentos e setenta e cinco mil, trezentos
e setenta e dois reais e sessenta centavos);
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d)                                                           Pregão  Presencial  019/2015(aquisição  de
material de expediente e limpeza para o Hospital; expediente e limpeza para os programas
vinculados à Saúde; gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o hospital no
exercício de 2016) no valor de R$ 1.888.057,25 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil,
cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos);
e)                                                            Pregão Presencial  nº  019/2015(aquisição
de material didático e limpeza para o FUNDEB; expediente e limpeza para o MDE; utensílios
de  cozinha  destinados  a  merenda  escolar;  material  desportivo  destinado  ao  FUNDEB;
material de expediente e didático e limpeza para o QSE para o exercício de 2016) no valor
de R$ 2.360.853,71 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e setenta e um centavos).
Conforme regulamentado pelo Decreto Municipal de nº 14/2015,     foi definido como recesso
de final de ano o período entre 21/12/2015 e 06/01/2016.
Os pregões presenciais de números 05 a 10 de 2015 foram divulgados no Diário Oficial do
Maranhão no dia 11/12/2015, com data de sessão marcada para 23/12/2015. Enquanto os
pregões presenciais de nº 18, 19 e 20/2015 foram divulgados no Diário Oficial do Maranhão
no  dia  21/12/2015,  com  data  de  sessão  marcada  para  23/12/2015,     assim,  resta
evidentemente violado o disposto no art. 4º, V, da Lei nº 10.520/02, que fixa em 08 (oito) dias
úteis prazo mínimo da publicação do aviso de licitação para o dia da apresentação das
propostas.
Além disso vale ressaltar o relato do SR. BENEVALDO ALVES FERREIA, que afirmou “que se
dirigiu a Prefeitura de Bom Jardim, e foi informado pelo vigia que estavam em recesso, que
apesar de diversas tentativas, não conseguiu ter acesso ao edital, que não haviam editais
impressos para aquisição, e que segundo foi informado, o setor de arrecadação não estava
funcionando por conta do recesso não podendo ser gerada o documento de arrecadação
municipal”, tendo inclusive registrado ocorrência na data de 29 de dezembro de 2016, antes da
apresentação das propostas.
Outrossim, percebo de forma cristalina que em sessões ocorridas em pleno período de recesso
municipal, com licitações marcadas na antevéspera do feriado do NATAL e no dia do feriado do
REVEILLON foram celebrados contratos milionários que podem ultrapassar o vultuoso montante
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Vale  ressaltar  que  as  empresas CONTREX  (Construções  e  Serviços  Eireli-ME),  e J  W
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP (Piaza & Cia), foram vencedoras simultaneamente do
Pregão Presencial 06/2015, em razão de apenas estas terem competido à dispensa de licitação
referida, o que causa estranheza, até porque a empresa J W COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
-EPP (Piaza & Cia) celebrou contratos com o Município de Bom Jardim/MA que ultrapassam R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais), quase todos realizados em supostas “licitações” ocorridas
em pleno recesso municipal e nas vésperas de feriados nacionais, apesar de ser empresa de
pequeno porte.
Além disso, diante dos depoimentos acostados às fls. 14/15 da peça inicial do órgão ministerial,
verifico que os contratos realizados, com indicação da gestora atual e com direcionamento às
empresas demandadas, eram usados para o desvio de verbas públicas, conforme depoimento
dos Srs. FÁBIO DE ARAÚJO SILVA e ADAILSON DA SILVA MELO,  sendo tais contratos de
locação de veículos apenas de “fachada”, os quais apesar de estarem a disposição da Prefeitura
Municipal, NUNCA foram utilizados.
No campo das licitações, o princípio da legalidade é fundamental, uma vez que todas as fases do
procedimento  licitatório  se  encontram rigorosamente  estabelecidas  na  lei.  Todos  aqueles  que
participarem do certame têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento disposto
na lei (Lei 8.666/1993, art. 4.º).
A Lei de Licitações se refere aos princípios da moralidade e da probidade administrativa como
realidades distintas. Segundo estes mandamentos nucleares, as licitações devem ser pautadas
pela honestidade, boa-fé e ética, tanto por parte da Administração quanto por parte dos licitantes.
Assim,  para que um comportamento seja  válido é preciso que,  além de ser  legal,  esteja  em
conformidade com a ética e os bons costumes.
No tocante ao princípio da isonomia, decorre que a Administração deve tratar, de forma idêntica,
todos os licitantes que se encontrem na mesma situação jurídica. Esse princípio garante que seja



dada oportunidade de participar do certame licitatório a todos aqueles que tenham condições de
cumprir o futuro contrato e proíbe que sejam feitas discriminações injustificadas no julgamento das
propostas.
Assim, em sede de juízo de cognição sumária, resta evidenciado a existência de dano ao
erário  municipal  em  decorrência  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa
(frustrar a licitude de processo licitatório) praticada pelos requeridos, nos termos do art. 10,
VIII, e 11, I, II e IV, da Lei de Improbidade Administrativa.
Em verdade, conforme depoimentos colhidos pelo Ministério Público em seu inquérito civil,
as ilegalidades se deram em benefício da Prefeita Malrinete, que ao afastar/embaraçar a
competitividade  entre  os  licitantes,  com  o  nítido  propósito  de  se  beneficiar  com  a
contratação das empresas escolhidas durante as dispensas de licitação, a fim de     poder
indicar, livremente, particulares para celebrar os contratos de locações de veículos, cujos
beneficiários  em alguns  casos,  nem mesmo colocavam seus veículos  à  disposição da
Prefeitura.
A Constituição Federal, quando trata de independência e harmonia dos poderes/funções, sustenta
o delicado equilíbrio entre os Poderes da República, este equilíbrio não exclui completamente a
possibilidade de que um dos Poderes interfira no outro.
Há,  entretanto,  previsão expressa –  em Lei  ou na Constituição – dos casos em que essa é
intervenção legítima. Em se tratando de improbidade administrativa, só há uma hipótese tolerável
de intervenção do Poder Judiciário nos demais Poderes, para afastar agentes políticos: art. 20,
parágrafo único, da Lei nº 8.429/92. Neste sentido: STJ. Ministro Humberto Gomes de Barros.
Publicado no DJE 01/07/2008.
Assim,  observam-se  os  requisitos  necessários  aptos  para  viabilizar  o  exame  do  pedido  de
afastamento do agente público, tal como requerido pelo Ministério Público na inicial. Quanto ao
referido pedido, a Lei Federal nº 8.429/92, em seu art. 20, dispõe:
“Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com
o  trânsito  em  julgado  da  sentença  condenatória.  Parágrafo  único.  A AUTORIDADE
JUDICIAL ou  administrativa  competente PODERÁ  DETERMINAR  O  AFASTAMENTO  DO
AGENTE  PÚBLICO  DO  EXERCÍCIO  DO  CARGO,  emprego  ou  função,  sem  prejuízo  da
remuneração, QUANDO A MEDIDA SE FIZER NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL.”
 
O afastamento de autoridades públicas com base no art. 20, da Lei nº. 8.429/92,  pode
ocorrer quando há clara e inequívoca obstrução da Justiça na colheita  de provas, o  que  se  faz
presente  no  caso  em  tela,  vez  que, conforme  demonstrado  documentalmente,  a  gestora
municipal se recusa a fornecer os documentos pertinentes aos procedimentos licitatórios
bem como atender as requisições ministeriais, que visavam instruir o inquérito civil e ação
civil pública, conforme certidões anexas a inicial que informam a ocorrência reiterada de
não atendimento das requisições.
Em que pese a excepcionalidade da medida, não haverá instabilidade política e institucional, bem
como não existe risco a ordem e a econômica públicas, vez que a Lei Orgânica do Município
prevê em seu art. 65, que cabe ao Presidente da Câmara de Vereadores o exercício do cargo de
Chefe  do Executivo  Municipal,  em caso  de  impedimento  do Prefeito  ou Vice,  havendo plena
continuidade das atividades do executivo.
Por oportuno, diante da possibilidade de dano ao erário público, e da notoriedade da desordem
financeira  instaurada  no  Município  de  Bom  Jardim,  iniciada  na  gestão  da  prefeita  municipal
afastada,  Sra.  Lidiane  Leite,  e  continuada  na  gestão  da  requerida  Sra. MALRINETE  DOS
SANTOS MATOS, o afastamento da agente pública resultará em ordem pública, administrativa e
acautelamento  do  erário  público  e  economia  pública  a  este  Município,  tão  carente  de  bons
gestores.
No caso dos autos, verifico a presença do perigo da demora, caso não seja concedida a liminar,
haja  vista que vislumbro que resta  caracterizado risco de grave lesão ao erário público,
consubstanciada nos altos valores dos objetos das licitações bem como nos relevantes
indícios  de  fraude  nos  procedimentos  licitatórios,  valores  que  somados  chegam  a  R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), valores estes que, inclusive, podem ser maiores, haja
vista que continuam as investigações civis que podem acarretar no descobrimento de mais
danos.



Outrossim,  há  a  possibilidade  de  violação  a  moralidade  e  impessoalidade  com  o
favorecimento por parte da gestora às requeridas/contratadas a fim de ordenar despesas
desnecessárias e efetuar pagamentos por serviços não prestados ou em valores superiores
aos de mercado, diante da série de atos eivados de ilegalidade praticados até o momento,
fato deplorável que merece intervenção do Poder Judiciário.
Resta, assim, imprescindível para garantir o bom andamento da instrução processual na apuração
das irregularidades apontadas, interesse de toda a coletividade, bem como para resguardar a
continuidade das investigações em andamento sem a interferência indevidas dos demandados
que detém o poder da máquina administrativa municipal, determinar o afastamento da gestora
municipal, preservando o erário público que deve ser utilizado em prol da população e não para o
enriquecimento pessoal.
Há o perigo real de que a gestora indicada, caso permaneça no cargo, dilapide o patrimônio
público,  bem  como  continue  a  embaraçar  as  investigações  e  instrução  referente  a
procedimentos licitatórios, subtraindo ou destruindo provas imprescindíveis, com objetivo
de prejudicar a comprovação e quantificação dos efetivos danos patrimoniais nas contas
públicas.
Nos  autos  do  pedido  de  suspensão  dos  pagamentos  dos  contratos  administrativos
celebrados entre o Município de Bom Jardim-MA e     J W COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –
EPP (Piaza & Cia), após sua notificação para manifestação, houve manifestação por escrito
informando  a  plena  regularidade  de  todas  as  licitações,  e  a  existência  de  previsão
orçamentária a garantir o pagamento dos contratos sem prejuízo das atividades regulares
do Município, e decorridos poucos dias, foi ajuizada Ação Civil Pública pedindo o bloqueio
das contas do Município de Bom Jardim, a fim de garantir coercitivamente, o pagamento do
funcionalismo municipal, cujo pagamento se encontrava em atraso por vários meses.
Tão logo determinado o bloqueio on-line, só foi localizado nas contas municipais, pouco
mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que não era suficiente para o pagamento sequer do
funcionalismo municipal, quanto mais de tão elevados contratos, o que é exemplo claro
das tentativas de obstrução perpetradas pela requerida, não atendendo as requisições e
determinações, como apresentando informações sem o mínimo de correspondência com a
realidade fática.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão já
se manifestou pela possibilidade do afastamento pelo desvio de verbas públicas e interferência na
instrução processual, senão vejamos:
“AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DE  LIMINAR. PEDIDO  DE  AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO  DE  PREFEITO.  INVESTIGAÇÃO  POR  ATOS  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO.  GARANTIA AO
BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. – Visualiza-
se, no caso, risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciada na manutenção, no cargo, de
agente político sob investigação por atos de improbidade administrativa, perfazendo um total de
20  ações  ajuizadas  até  o  momento,  nas  quais  existem indícios  de esquema de fraudes  em
licitações, apropriação de bens e desvio de verbas públicas. – O afastamento do agente de
suas funções, nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, objetiva garantir
o bom andamento da instrução processual na apuração das irregularidades apontadas,
interesse  de  toda  a  coletividade.  -  Homologada  desistência  requerida  pelo  1º  agravante
(Município de Jaguariaíva. Agravo não provido. (AgRg na SLS 467/PR, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 253).”
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL.
AFASTAMENTO  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  E  SECRETÁRIOS.  INDISPONIBILIDADE  DOS
BENS. NECESSIDADE. LIMINAR DEFERIDA. 1 - A existência de provas e sérios indícios da
prática de improbidade administrativa leva ao afastamento do Prefeito e dos Secretários
dos  cargos,  vez  que,  nos  mesmos  permanecendo,  poderão  embaraçar  ou  dificultar  a
instrução processual, seja pressionando testemunhas ou manipulando documentos. 2 - É
imprescindível que seja decretada a indisponibilidade patrimonial dos bens do Prefeito e
dos Secretários afastados, a teor do que dispõe o art. 7° da Lei n° 8.429/92, para resguardar
futura execução. 3 - Inicial recebida e liminar de afastamento concedida. (TJMA, Tribunal Pleno,



Ação  de  Improbidade  9196/2004,  Rel.  Des.  RAIMUNDO  FREIRE  CUTRIM,  julgado  em
13/10/2004).”
 
A não intervenção do Poder Judiciário neste momento, é, sem dúvida, uma situação concreta que
causará indiscutíveis e insanáveis conseqüências negativas à sociedade da Comarca de Bom
Jardim/MA, caso não seja deferida a liminar requerida na inicial.
No que tange a indisponibilidade de  bens dos demandados  a  Constituição Federal  alude a
indisponibilidade de bens para fins de ressarcimento ao erário. A medida pode ser adotada para
evitar o perecimento de bens e, assim, garantir a futura recomposição. Prevista no art. 7º da Lei
8.429/92,  evita  transtornos  na  alienação  dos  bens  do  requerido,  devendo,  no  entanto,  estar
alicerçada  em  indícios  inequívocos  de  responsabilidade  e  recair  em  bens  necessários  e
suficientes.
Não obstante parte da doutrina entender que tais bens devam ser restringidos àqueles adquiridos
no curso do mandato, assim não é o convencimento deste magistrado.
Verificada, pois, a responsabilidade dos agentes públicos no desvio de verbas, muitas vezes os
bens  que  formalmente  encontra-se  em  seu  nome,  adquiridos  no  curso  do  mandato,  são
insuficientes para o completo ressarcimento ao erário,  visto que,  em muitos casos,  tais  bens,
frutos em grande parte de atos ilícitos, são adquiridos em nomes de terceiros, que não são parte
na presente ação, com o fito único de frustrar, o objetivo da lei.
Assim  sendo,  devem seus  bens  adquiridos  anteriormente  ou  posteriormente  ao  exercício  do
mandato/cargo,  responderem  por  abusos  e  irregularidades  cometidos  durante  a  sua
gestão/administração.
Outrossim, da análise dos autos, verifico que há verossimilhança das alegações narradas pelo
representante do Ministério  Público Estadual,  razão pela qual  entendo que resta devidamente
preenchido o referido requisito.
É inegável  que,  continuando os demandados,  com seus bens disponíveis,  poderão,  no curso
regular  do processo, frustrar os meios que asseguram a execução da sentença condenatória,
alienando-os,  daí  porque imprescindível  se configura a adoção da cautela alvitrada,  mediante
registro da inalienabilidade mobiliaria e imobiliária,  haja vista que,  neste momento processual,
predomina o princípio do “in dubio pro societate”.
Sobre os limites dos valores de indisponibilidade dos bens do agente ímprobo a ser determinado
pelo magistrado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no qual quando o ato de
improbidade  causar  lesão  ao  patrimônio  público  ou  enriquecimento  ilícito, caberá  a
indisponibilidade  dos  bens  do  agente  ímprobo,  limitado  ao  ressarcimento  integral  do  dano  e
eventual sanção pecuniária a ser imposta ao agente, senão vejamos:
“EMENTA  ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – LIMITES DA CONSTRIÇÃO –
ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8429/92.
1.  Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,  quando o ato de improbidade
causar  lesão  ao  patrimônio  público  ou  enriquecimento  ilícito,  caberá  a
indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, limitado ao ressarcimento integral
do dano, "bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e
qualquer  outro  encargo financeiro  decorrente  da  condenação"(REsp 817.557/ES,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2.12.2008, DJe 10.2.2010.)
2.  No  caso  dos  autos,  o  Tribunal  de  origem  analisou  minuciosamente  a  questão
relacionada  à  indisponibilidade  dos  bens,  reconhecendo  expressamente  os  requisitos
necessários ao deferimento da medida liminar. Todavia, revogou a indisponibilidade de
bens determinada pelo  juiz singular,  sob o  argumento  de que não foi  especificada a
extensão da constrição,  o que acabou por violar  o  art.  7º,  caput,  da Lei  n.  8.429/92.
Caberia  à  Corte  a  quo,  reconhecendo o  cabimento  da medida liminar,  determinar  os
limites da constrição.
3. Dessa forma, PRESENTES a fumaça do bom direito e o perigo da demora, com a
real possibilidade de dilapidação do patrimônio público, é essencial o bloqueio dos
bens suficientes para ressarcir  o valor dos danos causados, utilizando-se como
parâmetro  a  estimativa  de  dano  apresentada  na  petição  inicial.Recurso  especial



provido.”  (Superior  Tribunal  de  Justiça  RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.161.631  -  SE
(2009/0199526-7)  Data  do  julgamento:  10  de  agosto  de  2010  RELATOR:  MINISTRO
HUMBERTO  MARTINS  RECORRENTE  :  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE
SERGIPE RECORRIDO : ÉLIO JOSÉ LIMA MARTINS ADVOGADO : EMANUEL MESSIA
OLIVEIRA CACHO)
Assim,  considerando  o  valor  dos  prejuízos  indicados  no  montante  de R$ 10.000.000,00  (dez
milhões de reais), equivalente ao valor do prejuízo causado ao erário, multa de até cem vezes o
valor  da  remuneração,  bem  como  valor  de  eventual  condenação  por  danos  morais  sociais,
cabendo a  indisponibilidade de bens solidária  a  todos os  demandados que de alguma forma
causaram prejuízo ao erário e/ou se enriqueceram ilicitamente.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA e determino a INDISPONIBILIDADE DOS
BENS  DE  TODOS  OS  DEMANDADOS,  assim  compreendidos  imóveis,  veículos,  valores
depositados em agências bancárias, que assegurem o integral ressarcimento do dano, a teor do
parágrafo único do art. 7º e art. 5º da Lei 8.429/92, eis que presentes os requisitos legais, até
ulterior deliberação judicial, limitado à quantia     R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Notifiquem-se IMEDIATAMENTE os Cartórios de Registros de Imóveis de Bom Jardim, São
João do Carú, Santa Inês, Bacabal, Santa Inês e São Luís/MA, bem como à Junta Comercial
deste Estado, a fim de que informem a existência de bens ou valores em nome dos demandados,
bem como, caso existentes, determino que procedam aoIMEDIATO bloqueio dos bens de valores
e/ou bens porventura existentes,  adotando-se as medidas necessárias para que permaneçam
inalienáveis na forma desta decisão, limitado à quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais), no prazo de 72 (setenta e duas horas),sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis
em caso de descumprimento da presente decisão judicial.
Proceda-se,  ainda,  o  bloqueio judicial  através do BACENJUD de valores existentes nas
contas bancárias em nome dos demandados, permanecendo as mesmas bloqueadas, até
ulterior deliberação judicial.
Expeça-se ofício ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MApara realizar a restrição
de venda em veículos dos demandados.
Por fim, com supedâneo no art.  20,  parágrafo único, da Lei  8.429/1992, e com o fim de
resguardar a preservação e integridade do erário público, DETERMINO O AFASTAMENTO
IMEDIATO DA REQUERIDA     Srª.     MALRINETE DOS SANTOS MATOS,do exercício do cargo de
Prefeita Municipal  de Bom Jardim/MA, sem prejuízo de sua remuneração, até o final do
mandato eletivo em 31 de dezembro de 2016, inclusive.
Comunique-se  a  presente decisão ao  Presidente em exercício  da  Câmara Municipal  de
Vereadores de Bom Jardim/MA para, na forma do Regimento Interno da Casa Legislativa e
da Lei Orgânica do Município (art. 65), proceder a convocação da respectiva sessão solene
extraordinária e lavratura da respectiva ata e termo de posse e exercício provisório do SR.
MANOEL  DA  CONCEIÇÃO  FERREIRA FILHO  no  cargo  de  Prefeito  Municipal  de  Bom
Jardim/MA, enviando a documentação comprobatória do cumprimento da decisão, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação pessoal da presente decisão.
Caso  não  seja  localizado  o  Presidente  em  exercício  da  Câmara  de  Bom  Jardim/MA,  a
comunicação deverá ser efetuada por intermédio dos seus respectivos substitutos legais (Vice-
Presidente da Câmara, 1º ou 2º Secretários), a fim de dar cumprimento à esta decisão judicial.
Após a posse do Sr. Manoel da Conceição Ferreira Filho, oficie-se as instituições bancárias onde
o Município  de Bom Jardim possui  conta,  para  ciência  do afastamento da Prefeita  e  de sua
substituição pelo Presidente em exercício da Câmara Municipal devendo providenciar a imediata
habilitação de seu autógrafo junto à instituição bancária,  a fim de evitar maiores prejuízos ao
Município.
Notifiquem-se os requeridos, para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída
com documentos e justificações, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 17, par. 7 da Lei
8.429/92.
Deixo para analisar o pedido de inversão do ônus da prova, após a apresentação da defesa prévia
pelos requeridos.
Isento de custas processuais, haja vista ter sido a ação proposta pelo Ministério Público.
Dê-se ciência pessoal ao órgão ministerial.
Publique-se no DJE o inteiro teor desta decisão. Intimem-se.



Atribuo a esta decisão força de ofício e mandado judicial, em atenção aos princípios da
economia e celeridade processuais.

Bom Jardim/MA, 20 de outubro de 2016.
 

RAPHAEL LEITE GUEDES
JUIZ DE DIREITO TITULAR


