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D E C I S Ã O / M A N D A D O 

 

   

   Trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, presentado pelo Promotor de 

Justiça Titular desta Comarca, em desfavor de LIDIANE LEITE DA SILVA; HUMBERTO 

DANTAS DOS SANTOS; MARCOS FAE FERREIRA FRANÇA; ROSYVANE SILVA LEITE – 

ME (FUNERÁRIA SÃO JOÃO); ROSYVANE SILVA LEITE, na qual requer em sede de pedido 

liminar a indisponibilidade dos bens dos demandados como forma de garantir a execução da 

sentença de mérito que eventualmente venha a condenar os requeridos ao ressarcimento dos 

danos provocados ao erário público, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92. 

Aduz em sua peça inicial, em síntese, inúmeras ilegalidades praticadas pela ex-

prefeita de Bom Jardim, Sra. LIDIANE LEITE DA SILVA, com os demais requeridos, cujo 

objeto era a contratação de forma irregular da empresa ROSYVANE SILVA LEITE – ME 

(FUNERÁRIA SÃO JOÃO) para o fornecimento de serviços funerários completos (incluindo 

caixão e procedimentos pós-morte) para atender à população de Bom Jardim/MA, com 

pagamento do montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) à empresa 

vencedora. 

Junta aos autos inúmeros documentos, conforme fatos e fundamentos 

dispostos na inicial e documentos de fls. 02/181 dos autos.  

  É o que importa relatar. Passo a decidir. 

  Atualmente, resta pacífico na doutrina e na jurisprudência que, para a 

concessão da tutela de urgência pleiteada, deverão estar presentes os dois elementos 

basilares de sua existência, quais sejam: fumus boni iuris e o periculum in mora. 

  No presente caso, o fumus boni iuris, apresenta-se latente, na medida em 

que, na esfera do juízo de probabilidade, afigura-se possível a prolação de sentença 

condenatória para efeito de ressarcimento do dano causado ao erário público pelos 



demandados, conforme demonstrado em prova plausível apresentada pelo Ministério 

Público o qual demonstra inúmeras ilegalidades praticadas pelos demandados no 

Pregão Presencial 021/2013, consistentes em aquisições de 220 (duzentas e vinte) urnas 

funerárias populares, 25 (vinte e cinco) urnas funerárias do tipo “LUXO” E 20 (vinte) 

urnas funerárias do padrão “Super Luxo”, a fim de serem destinados à população 

“carente” de Bom Jardim/MA 

  Ora, da análise dos autos e documentos apresentados constato que o 

Município de Bom Jardim/MA possui aproximadamente 40.000 (quarenta mil habitantes) 

e segundo o IBGE, a taxa de mortalidade no Brasil nos últimos 10 (dez) anos tem sido de 

aproximadamente 6 (seis) mortes anuais para cada 10.000 (dez mil) habitantes. 

  Logo, neste Município a taxa média anual de falecimento da população gira 

em torno de 24 (vinte e quatro) pessoas. Logo, patente a desnecessidade de aquisição 

de 265 (duzentos e sessenta e cinco) urnas funerárias, inclusive algumas com padrão de 

“luxo” e “super luxo”, diante das dificuldades financeiras enfrentadas por todos os 

Municípios do interior do nosso país, inclusive Bom Jardim/MA, haja vista a ausência da 

referida quantidade de falecimentos do munícipes. 

   Outrossim, há nos autos parecer técnico emitido pela Assesspria Técnica 

da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 173/177) que demonstra inúmeras irregularidades 

no Pregão Presencial 021/2013, o qual demonstra que foram adquiridos, inclusive, 220 

urnas funerárias de padrão popular no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 25 

urnas do padrão “luxo” no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além da 

aquisição de 20 urnas “super luxo” no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem 

pesquisa de preço, ausente ainda a justificativa para tal contratação e pareceres 

técnicos e jurídicos sobre a licitação, bem como não tendo a empresa vencedora sequer 

apresentado documentos necessários durante a fase de habilitação, fatos graves que 

merecem a intervenção do Poder Judiciário. 

  Assim, verifico a total desnecessidade de aquisição de urnas “luxo” e 

“super luxo”, a qual contraria os princípios do interesse público, da moralidade 

administrativa e da economicidade dos gastos públicos, diante da realidade vivida 

diariamente pela população bomjardinense que sofre com ausência de educação 

adequada, merenda escolar e tantas outras graves situações verificadas durante a 

gestão da ex-prefeita, mais que suficientes para demonstrar a fumaça do bom direito. 

  Entendo pelo simples fato de aquisição de urnas funerárias com padrão de 

“luxo” e “super luxo”, diante da realidade municipal, a existência de indícios robustos 

de má-gestão das verbas públicas com o objetivo patente e escuso de desvio de verbas 

públicas, haja vista a desnecessidade de aquisição de tantas urnas funerárias para um 

Município que sequer falecem mais de 25 (vinte e cinco) pessoas por ano, segundo 

dados do IBGE, bem como que não há sequer a comprovação de entrega das referidas 



urnas funerárias, ocasionando enriquecimento ilícito de alguns em detrimento dos 

interesses sociais da população. 

  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 da ex-gestora municipal e demais 

requeridos 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, responderem por abusos e irregularidades cometidos durante a sua 

gestão. 

  Outrossim, da análise dos autos, verifico que há verossimilhança das alegações 

narradas pelo presentante do Ministério Público Estadual, conforme ampla prova documental 

já trazida aos autos, razão pela qual entendo que resta devidamente preenchido o referido 

requisito. 

  Quanto ao periculum in mora, 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, como, por exemplo, a 

multa imposta nos incisos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, 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$ 135.000,00 

(cento e trinta cinco mil reais), além do valor da multa que pode chegar a 3 (três) vezes o 

referido valor, em eventual condenação da presente demanda, totaliza-se o montante de R$ 

540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), deve ser deferido o pedido do órgão 

ministerial. 

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino a 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS de LIDIANE LEITE DA SILVA; HUMBERTO DANTAS DOS 

SANTOS; MARCOS FAE FERREIRA FRANÇA; ROSYVANE SILVA LEITE – ME 

(FUNERÁRIA SÃO JOÃO); ROSYVANE SILVA LEITE, 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$ 

540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), de modo a garantir eventual condenação 

de ressarcimento ao erário público e da multa a ser aplicada em caso de condenação, 

conforme entendimento do STJ. 

 Notifiquem-se IMEDIATAMENTE, os Cartórios de Registros de Imóveis de Bom 

Jardim, São João do Carú, Pindaré-Mirim, Santa Inês, Bacabal, Imperatriz 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 ao IMEDIATO bloqueio dos bens porventura existentes, adotando-se as 

medidas necessárias para que permaneçam inalienáveis na forma desta decisão, 

limitado à quantia de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), sob pena de 

serem aplicadas as sanções cabíveis em caso de descumprimento da presente decisão 

judicial, informando a este juízo as providências adotadas, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas. 

 Proceda-se, o bloqueio judicial através do BACENJUD de valores existentes nas 

contas bancárias em nome dos requeridos, permanecendo as mesmas bloqueadas, até 

ulterior deliberação judicial. 

 Proceda-se, ainda, o bloqueio judicial através do RENAJUD de veículos existentes 

em nome dos requeridos, permanecendo as mesmas bloqueadas, até ulterior 

deliberação judicial. 

 Notifique-se os requeridos, para oferecerem manifestação por escrito, que poderá 

ser instruída com documentos e justificações, no prazo de quinze dias. 

 Notifique-se o Município de Bom Jardim/MA, na pessoa de seu representante 

judicial, para integrar a lide na qualidade de litisconsorte, caso entenda necessário. 

 Defiro a inversão do ônus da prova, com fulcro no microssistema de direitos 

difusos e coletivos (art. 6, VIII do CDC). 

 Defiro a PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, em razão do interesse social em litígio. 

 Defiro a dispensa das custas requeridas.  

 Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público. 

 Atribuo força de mandado à presente decisão judicial, servindo cópia da mesma 

como ofício/mandado, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais. 

       Bom Jardim, 21 de julho de 2017. 

 

 

RAPHAEL LEITE GUEDES 

JUIZ DE DIREITO TITULAR 


