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Autos nº 1000505-27.2019.8.11.0098 
 

 
                                          Vistos. 

 
 
Cuida-se de “AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS C/C 
PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO PÚBLICO C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO 
DE CONTRATOS E PAGAMENTOS” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO em face de MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, ITAMARA STEOCLES GARCIA, I. S. 
GARCIA, REGINALDO ALVES DA CRUZ e PRATA CONSTRUTORA EIRELI. 

 
Segundo conta da inicial, fora instaurado inquérito civil (SIMP sob o nº 

00088-075/2019), em virtude de denúncia anônima que relatava várias irregularidades ocorridas no 
procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Municipal para contratação de empresa para 
prestar serviços de aluguel de máquinas pesadas e sua execução. 

 
Narra que a primeira irregularidade verificada é o grau de parentesco 

existente entre a sócia da empresa vencedora da licitação, Itamara Steocles Garcia, a qual é 
cunhada do secretário de obras, Sr. Reginaldo Alves da Cruz, sendo este, inclusive a autoridade que 
fiscalizaria a execução do contrato pela empresa vencedora, o que afronta o art. 9º, III, da Lei 
8.666/1993. 

 
Além disso, constatou-se que a empresa I. S. Garcia teria apresentado 

valores considerados muito aquém dos praticados pelo mercado, chegando a montante menores de 
70%, infringindo-se o art. 48 da Lei 8.666/93, bem como que os valores apresentados pela mesma 
foram exatamente os mesmos dos valores de referência da Prefeitura Municipal. 

 
Acrescenta que as outras irregularidades seriam: o capital social da 

empresa é incompatível com o valor do contrato; inexiste estrutura física da empresa citada, sendo 
que no endereço foi localizada uma casa; que a atividade econômica da empresa era de comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, cosméticos, dentre outros, sendo que poucos meses antes da 
licitação mudou-se a atividade para obras de terraplanagem, nada tendo a ver com o objeto do 
contrato que seria de locação de veículos e máquinas pesadas; descumprimento do item 6.5 do 
edital que previa a classificação apenas das empresas que apresentassem menor preço e as demais 
com preços de até 10% superior aquela; falsidade do atestado de capacidade técnica, eis que os 
serviços supostamente prestados foram em data anterior à mudança da atividade comercial da 
empresa; ausência do maquinário para prestação do serviços contratados mesmo diante da 
proibição de terceirização do serviço pelo edital; prorrogação do contrato sem fundamentação, 
afrontando o art. 57, §2º, da Lei 8.666/93, realização de termo aditivo sem fundamentação e com 
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aditivo de 25% nos valores sem qualquer justificativa; descumprimento da ordem cronológica de 
pagamento; ausência de fiscalização do cumprimento do contrato. 

 
Diante das condutas em tese ímprobas cometidas pelos requeridos, o 

MPE pugna liminarmente pela indisponibilidade de bens dos demandados, com o fito de assegurar o 
ressarcimento do dano, afastamento cautelar do Prefeito Municipal e suspensão imediata dos efeitos 
do contrato e no mérito julgar procedente a presente ação civil pública, eis que as práticas 
enunciadas causaram dano ao erário, enriquecimento ilícito e violaram os Princípios da 
Administração o Pública, com a consequente declaração de nulidade do procedimento licitatório, 
condenação dos requeridos ao ressarcimento integral do dano, perda de função pública, suspensão 
dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. 

 
Os autos me vieram conclusos. 
 
FUNDAMENTO E DECIDO. 
 
É palpável a possibilidade da concessão de liminar no bojo da ação de 

improbidade administrativa, mesmo que a Lei n. 8.429/92 não tivesse previsto tal expediente 
processual. Afinal, a ação principal mencionada no caput do art. 17 da referida Lei é a ação civil 
pública, regida pela Lei n. 7.347/85, no corpo da qual são encontrados os artigos 4º e 12, cujo 
conteúdo permite, como já acenado, o pleito de liminar. 

 
Nesse passo, os §§ 7º e 8º da Lei n. 8.429/92 preveem uma verdadeira 

defesa preliminar no exórdio da ação de improbidade administrativa, em situação análoga ao que é 
previsto para o procedimento dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos (artigos 
513/518 do CPP), o que a priori inviabilizaria a concessão da liminar inaudita altera parte, pois o 
Juízo deveria aguardar as informações preliminares para, então, receber ou não a inicial e, segundo 
alguns, não seria lógico que, verbi gratia, deferisse a liminar antes do despacho positivo de 
recebimento da exordial. 

No entanto, não seria lógico, isso sim, a vedação de tal espécie de tutela 
na ação de improbidade administrativa, o que somente viria em prejuízo à tão acalentada efetividade 
do processo, pois é onde mais se necessita de medidas emergenciais e sem audiência da parte 
contrária para a garantia da eficácia do provimento final. 

 
A vingar a tese vergastada, o Juízo teria que aguardar a defesa preliminar, 

quando a parte teria conhecimento da demanda em trâmite, para só então apreciar a um só tempo o 
recebimento da inicial e o pedido de liminar, momento em que, conforme a natureza e alcance da 
tutela de urgência, o conhecimento antecipado do pleito pela parte contrária tornaria inócuo o seu 
eventual deferimento. Essa situação é devidamente retratada nos pedidos de indisponibilidade de 
patrimônio, que seriam prejudicados com a postergação da sua apreciação para somente após a 
defesa preliminar. 
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Nessa exata ordem de ideias, caso aceita a tese de que não seria possível 
a liminar sem audiência da parte contrária, um questionamento ficaria sem solução, mormente 
porque, se é possível a concessão de tais medidas em ações cautelares antecedentes, por qual 
razão não apreciá-la no limiar da ação principal, com base nos documentos então juntados aos 
autos? A incongruência com o sistema jurídico seria palpável.  

 
Por essa razão, o jurista Carlos Frederico Brito dos Santos, mesmo 

defendendo a impossibilidade da liminar inaudita altera parte na ação de improbidade, não deixa de 
consignar que: 

“tal constatação, todavia, encerra uma contradição sistêmica, uma vez que nada impede, 
por força do disposto nos artigos 7º e 16 da Lei n. 8.429/92, que deferidos, 
respectivamente, a ‘indisponibilidade de bens ou valores e o sequestro de bens (com a 
inclusão do bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas no 
exterior)’, bem como o pedido de liminar previsto no artigo 4º da Lei n. 7.347/85, já na 
fase administrativa ou pré-processual, como provimentos cautelares preparatórios ”. 
 
De mais a mais, na hipótese de se apresentar com a defesa preliminar 

documentos que levassem ao não recebimento da inicial, bastaria ao Magistrado, sem maiores 
problemas, revogar a tutela de urgência deferida, retornando as partes ao status quo ante. Aliás, tal 
situação é idêntica àquela em que o Magistrado, nos processos sem previsão de defesa preliminar, 
defere a liminar juntamente com o ato de recebimento da inicial e, deparando-se com os elementos 
de convicção apresentados na contestação, percebe o equívoco da decisão, promovendo, então, a 
sua revogação. Portanto, são situações bem parecidas a demonstrar, no caso judicializado, que não 
há impedimento racional para a apreciação da liminar inaudita altera parte. 

 
Em suma, em tempos em que se busca a celeridade da prestação 

jurisdicional e a aglutinação em um único feito de várias pretensões, não se poderia defender 
raciocínio jurídico que conduzisse à imprescindibilidade de provimento cautelar antecedente para se 
assegurar o resultado útil e profícuo do provimento final, quando ambas as pretensões poderiam ser 
tranquilamente deduzidas em um único feito. 

 
Com esses esclarecimentos, passo então ao descortino do pedido de 

liminar. 
Compulsando os autos entendo que se encontram presentes os requisitos 

para a concessão da liminar pleiteada, eis que a peça inaugural trouxe indícios da existência de 
prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos, atos estes consubstanciados em 
fraude de licitação, desvio de verbas públicas, favorecimento pessoal a empresa I. S. GARCIA, a 
qual tem como proprietária, a pessoa da acionada Itamara Steocles Garcia, amiga pessoal e aliada 
política do Prefeito e cunhada do Secretário de Obras Reginaldo Alves da Cruz. 

 
Na mesma toada, com o olhar volvido aos documentos juntados à inicial, 

ressai que, os requeridos se uniram para praticar fraude no procedimento licitatório realizado com a 
finalidade de contratar empresa para prestação o do serviço de aluguel de máquinas pesadas e sua 
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execução, praticando diversas condutas em total desacordo com o previsto no edital e contrato, bem 
como infringindo vários dispositivos da Lei 8.666. 

 
Ademais, em se tratando de tutela de evidência, despicienda a 

comprovação de atos de dilapidação do patrimônio, devendo a tutela ser concedida com o fito de 
assegurar a reparação ao erário em eventual condenação. 

 
No ponto, dispõe a Lei de Improbidade Administrativa: 
 
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá 
sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. (negritos acrescidos) 
 
Acerca da possibilidade da indisponibilização dos bens para ressarcimento 

ao erário decorrente da conduta improba já se julgou: 
 
“AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE 
BENS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. 1. O bloqueio de contas bancárias e a 
indisponibilidade de bens, requeridos em sede de liminar em ação de improbidade 
administrativa, requer o implemento de 'fumus boni iuris', sem que haja necessidade da 
comprovação do 'periculum in mora', na esteira do que vem decidindo o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. 2. Existência, nos autos, de fatos concretos que apontam para a 
prática de atos ímprobos. Prejuízo de considerável monta aos cofres públicos. 
Indisponibilidade dos bens que se mostra viável, como forma de melhor viabilizar a 
reparação ao erário. Decisão reformada Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento 
: AI 20140917620148260000 SP 2014091-76.2014.8.26.0000, Relator: Nogueira 
Diefenthaler, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2014, Data de 
Julgamento: 20 de Agosto de 2014)” 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Indisponibilidade de bens. Cautelar que pode ser decretada quando demonstrados 
indícios de ocorrência dos atos de improbidade e de prejuízo ao erário, visto que o 
periculum in mora milita em favor da sociedade. Precedente do C. STJ. Contratação de 
escritório pelo Município para prestação de serviços jurídicos especializados visando à 
recuperação de contribuições previdenciárias. Não comprovação de notória 
especialização em sede liminar. Matéria a ser discutida no bojo da ação e não em sede 
de agravo sob pena de supressão de instância. Decisão de indisponibilidade mantida. 
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 21140175920168260000 
SP 2114017-59.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito 
Público, Data Julgamento: 5 de Dezembro de 2016, Publicação: 05/12/2016)” 
 
No que tange à necessidade da demonstração do periculum in mora para 

a concessão da liminar em voga, isto é, ainda que numa cognição sumária verifico que a 
antecipação da tutela se faz necessária para assegurar o futuro ressarcimento de eventual dano 
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apurado, evitando-se que os requeridos venham a se valer de meios de dissipar o patrimônio e 
frustar posterior execução do ressarcimento.  

 
Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da 

desnecessidade de prova inequívoca do periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria 
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de 
fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, podendo a 
restrição em comento recair, inclusive, sobre bens adquiridos anteriormente à prática do suposto ato 
tido como ímprobo. Nesse sentido: 

 
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA 
CONCRETO. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. 1.  A jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de 
periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou 
na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, 
consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, o que não fora 
reconhecido pela Corte Local. 2. No mesmo sentido: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012; AgRg no REsp 1414569/BA, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; 
AgRg no AREsp 194.754/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 
1º.10.2013, DJe 9.10.2013. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1419514/PE, 
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 
15/08/2014)” 
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PRÁTICA DO 
SUPOSTO ATO ÍMPROBO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. 
A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada no sentido de que a Medida Cautelar de 
indisponibilidade em Ação de Improbidade pode recair sobre bens adquiridos 
anteriormente à prática do suposto ato ímprobo, uma vez que sua finalidade é garantir o 
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; AgRg no REsp 1.191.497/RS, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/11/2012; REsp 1.176.440/RO, Rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/10/2013; AgRg no AREsp 
20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/6/2012). 2. Agravo 
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1395655/ES, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014).” 
 
Diante do exposto, havendo indícios mínimos da prática de ato de 

improbidade administrativa, bem como sendo certo que os supostos atos ímprobos são aptos danos 
ao erário e enriquecimento ilícito, considerando-se a extensão do dano, assim como o suposto 
proveito patrimonial obtido pelos agentes (art.12, paragrafo único, LIA aplicado por analogia ante a 
falta de parâmetro legal), com o fito de assegurar o eventual ressarcimento ao erário, atendo-se a 
limitação legal imposta pelo art. 649 do CPC, acolho o pedido de indisponibilidade de bens dos 
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demandados, no valor de R$ 4.246.201,47(quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos 
e um reais e quarenta e seis centavos). 

 
Quanto ao pedido de afastamento cautelar do Prefeito Municipal, Sr. 

Martins Dias de Oliveira, o parágrafo único do art. 20 da Lei de Improbidade dispõe que: 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. 

 
Neste trilhar, tenho que não merece acolhida neste quadrante processual, 

ao passo que a continuidade do exercício da função eletiva do requerido em nada influenciará ao 
deslinde deste feito. 

 
A jurisprudência nacional entende que tal medida tem caráter excepcional, 

apenas sendo recomendado o deferimento em casos que extremos, notadamente quando se 
verificar que a continuidade do exercício do cargo venha a atrapalhar a investigação ou instrução. 

 
Neste sentido: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PREFEITO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO E INDISPONIBILIDADE DE 
BENS. PROVAS JÁ PRODUZIDAS. PERICULUM IN MORA INEXISTENTE. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. A questão devolvida a este juízo cinge-se a averiguar a possibilidade de 
indisponibilização liminar dos bens do agravante e seu afastamento do cargo, réu em 
ação de improbidade administrativa. 2. É cediço que o afastamento cautelar de agente 
público do cargo nos termos da Lei nº 8.429/92 possui a finalidade específica de se fazer 
necessária à instrução processual, como prevê o art. 20, parágrafo único da Lei nº 
8.429/92. 3. Vislumbra-se que a discussão a respeito do contrato já se encontra judicial, 
sendo que as provas já foram apuradas e se encontram nos autos, compondo-se 
basicamente de documentos dos processos licitatórios, inexistindo motivos para a adoção 
de outras medidas restritivas de maior rigor. 4. O fato de existirem, como no caso dos 
autos, várias ações de tutela de patrimônio público proposta em face do agravado, não 
subsidia o pedido de afastamento cautelar pela Lei nº 8.429/92, sobretudo, pelo fato de 
que as provas necessárias à instrução da Ação Civil Pública na origem já foram 
delimitadas à documental, pericial e testemunhal, não se vislumbrando, ao menos neste 
momento de cognição sumária, possibilidade de empecilho ou obstáculo no exercício do 
direito probatório por parte do agravado. 5. Recurso desprovido. (TJES, AI 0003294-
90.2017.8.08.0026, 4ª Câmara Cível, Relator Manoel Alves Rabelo, j. 18/03/2019) 
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE 
BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE 
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 
POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO 
À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. 
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. (...) 5. A possibilidade de AFASTAMENTO in limine 
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do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, 
exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à 
instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não 
legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 
21.11.2005; AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 
26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004. 6. É cediço na Corte que: "Segundo o 
art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória. Assim, o AFASTAMENTO CAUTELAR do agente de 
seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida 
EXCEPCIONAL, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas 
exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja 
suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de 
ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. Nesta 
hipótese, aquela situação de EXCEPCIONALidade se configura tão-somente com a 
demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas 
funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo" 
(AgRg na MC 10155/SP, DJ 24.10.2005). 7. Recurso Especial parcialmente provido para 
reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art. 804 do 
CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de 
seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro 
beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92). (STJ - REsp 929.483/BA, 
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2008, DJe 17/12/2008) 
 
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO. ART. 20, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS 
INTERESSES TUTELADOS PELO ART. 4º DA LEI N. 8.437/92. I - O AFASTAMENTO 
CAUTELAR de agente político está autorizado pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n. 
8.429, de 1992, "quando a medida se fizer necessária à instrução processual". II - Essa 
norma supõe prova suficiente de que o agente possa dificultar a instrução do processo. III 
- O AFASTAMENTO sub judice está fundado no risco à instrução processual, inexistindo, 
portanto, lesão aos interesses tutelados pelo art. 4º da Lei n. 8.437, de 1992. Agravo 
regimental desprovido. (STJ – AgRg na SLS 1.900/MG, Rel. Ministro FRANCISCO 
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 09/03/2015) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE – 
AFASTAMENTO CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO AGRAVADO – 
DECISÃO MANTIDA. Afastamento do servidor público do cargo por ele ocupado é 
medida acautelatória e excepcional, devendo ser deferida somente quando for constatado 
evidente perigo a instrução processual – Ausentes indícios robustos de possíveis 
interferências de o agravado no tramitar da Ação Civil Pública, impossível é o deferimento 
da pretensão almejada – Para se determinar, liminarmente, a indisponibilidade de bens 
do agravado, deve estar evidentes nos autos fundados indícios de responsabilidade, 
conforme disposto no art. 16 da Lei 8429/92 – Ausentes aos autos provas consistentes 
acerca da prática de atos ímprobos, não é possível decretar, liminarmente, ordem de 
indisponibilidade dos bens agravado, posto que se trata de uma medida invasiva e de 
caráter manifestamente drástico – Recurso não provido. (TJMG, AI 
100000181261504001, Relator Carlos Roberto de Faria, j. 09/07/2019) 
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Ressalta-se, outrossim, que a decisão sobre o afastamento do cargo 
possui caráter rebus sic standibus, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a 
alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser 
deferida. 

 
Por fim, no que tange ao pleito de suspensão dos efeitos do contrato 

firmado com a empresa I. S. GARCIA, concluo que se mostra de suma importância, a fim de evitar 
maiores danos ao erário municipal. 

 
Presente o periculum in mora na gravidade dos fatos descritos nesta 

exordial, bem como de continuar a se praticar lesão ao patrimônio público do município, 
enriquecendo ilicitamente os requeridos e o fumus boni iuris ressai dos fatos detalhados e dos 
documentos anexos à exordial. 

 
Ante todo exposto, DETERMINO a realização de penhora online do valor 

acima determinado, nas contas bancárias dos requeridos, a ser realizado por meio do sistema 
BACEN-JUD, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 
consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 
ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:  

   
(I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 4.246.201,47(quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, 
duzentos e um reais e quarenta e seis centavos) nas contas dos requeridos de forma solidária, 
JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 

 
(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada 
judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do 
artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. 

 
(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 
CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização.  

 
(IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à determinação à instituição 
financeira correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível 
para conta vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. 

 
(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 
termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. 

 
DETERMINO a imediata suspensão imediata dos efeitos do contrato 

firmado com a empresa I. S. GARCIA, bem como qualquer empenho, liquidação ou pagamento em 
favor da empresa. 

 
NOTIFIQUEM-SE os requeridos para se manifestarem, nos termos do 

artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92. 
 
Transcorrido o prazo, de tudo certificado, CONCLUSOS. 
 
CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 
 
CIÊNCIA ao Ministério Público. 
 
ÀS PROVIDÊNCIAS. 

 
Mirassol D’Oeste/MT, 3 de dezembro de 2019. 
 
 
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 
             Juíza de Direito  


