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Data: 06/08/2014 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
DECISÃO INTERLOCUTORIA

Trata-se de pedidos efetuado pelo Ministério Público para concessão de cautelar incidental de renovação de afastamento do gestor
municipal pelo prazo de 180 dias, ou até o encerramento da instrução processual, o que ocorrer primeiro.

Nas folhas 10706-10729, o Ministério Público requer o afastamento do Prefeito Municipal Rosiel Sabá Costas, alegando em sínteses
o seguinte:

a) No inicio do mês de julho deste ao foi apresentada petição pelo parquet requerendo a renovação do afastamento liminar do
prefeito Rosiel, só que a petição foi indeferida por este juízo, só o argumento da inexistência da juntada de documentação probatória
dos fatos arguidos na petição;
b) Segundo o MP, desde o afastamento do cargo público de Prefeito do Município de Mocajuba, o Sr. Rosiel persevera em
praticar os mesmos procedimentos que justificaram o seus afastamento inicial, em total desprezo pelos interesses coletivos e
expressando o seu total descredito na Justiça. Através da decisão do TJE/PA verifica-se que o réu Rosiel Sabá, na verdade, é
tomado de uma sensação inigualável e que continua a adotar os atos descritos na inicial;
c) Afirma que a situação é caótica deixada pelo réu Rosiel no município e das ameaças realizadas contra o atual gestor após
o ajuizamento da ação – necessidade da permanência do afastamento visando assegurar a devida instrução processual e a própria
garantia do patrimônio público.
d) Rosiel Sabá Costa, logo após o seu afastamento e juntamente com outro réu, Sr. Luis Carlos, compareceu no Gabinete da
Prefeitura e começou a ameaçar e chantagear o então João Antônio Macedo de Castro, que o réu tenta obstruir a instrução
processual e a macular provas existentes nos autos e ainda aquelas que poderão ser carreadas, tal como depoimentos
testemunhais, ensejando a necessidade de manutenção e prorrogação do afastamento cautelar do seu cargo de prefeito;
e) O Ministério Público afirma que ao sair liminarmente do cargo, o réu Rosiel, ainda adotou vários atos prejudiciais a
sociedade e que impossibilitaram a organização das contas públicas. O intuito do prefeito afastado era exatamente criar um caos no
município, para se aproveitar desta situação e tentar retornar ao cargo através de meios escusos. A manipulação de provas e criação
de situações fáticas inverídicas indica a necessidade da manutenção do afastamento cautelar do prefeito em benefício do erário e da
própria instrução processual; que existem várias provas que ainda estão sendo levantadas, pois conforme narrado ROSIEL SABÁ
COSTA ao ser afastado liminarmente retirou grande parte dos computadores e demais dados da prefeitura, exatamente buscando
dificultar a coleta de provas subsidiarias as provas carreadas na exordial, entretanto, foram deixados alguns documentos que serão
analisados pelo Ministério Público, tanto que já oficiou a prefeitura para encaminhá-los, os quais já foram recebidos e serão juntados,
oportunamente, a quando da manifestação à contestação apresentada pelos réus, que o réu causou sérias dificuldades quando ao
deixar a prefeitura, extraviou grande parte desta documentação, pois com a inicial da ACP foram anexadas centenas de provas, mas
é pretensão do Ministério Público juntar dezenas de outras provas que surgiram com o afastamento do prefeito, sobretudo porque o
então prefeito provisório vinha encaminhando documentos diversos que continuaram a demonstrar que ROSIEL SABÁ COSTA é um
corrupto, um ímprobo que não objetiva administrar Mocajuba, mas dilapidá-la e fará qualquer coisa para dificultar a instrução
processual inclusive ameaçar e chantagear testemunhas, tal como já o vem fazendo. Sendo induvidoso que ao assumir novamente o
cargo, para além de criar e destruir provas, irá dilapidar totalmente o cofre público, em derradeiro ato de improbidade, confiante na
sua impunidade, impregnando a ação judicial de provas criadas e ainda dilapidando o patrimônio público.
f) Em relação ao novo afastamento do prefeito o Parquet afirma que se faz necessário que a medida cautelar de novo
afastamento do prefeito ROSIEL SABÁ COSTA devendo o afastamento ser estendido por mais cento e oitenta (180) dias, ou pelo
período que durar a instrução, eis que a instrução processual ainda não teve início devido as manobras implementadas pelo réu
ROSIEL SABÁ, entre elas o fato constante dos autos de que há réus criando embaraços para serem citados, fatos processuais estes
de pleno conhecimento desse juízo, eis que assentados no processo. Tal situação processual atende aos interesses do réu ROSIEL
SABÁ, pois enquanto não houver a citação de todos os réus a instrução processual não poderá ter início. Sabedores de tal condição,
evidente que alguns dos réus foram instruídos a criar dificuldades para suas citações.
g) Na sua conclusão o órgão ministerial seja a medida cautelar concedida por esse Juízo, que determinou o afastamento do
Prefeito ROSIEL SABÁ COSTA, renovada e concedida novamente e incidentalmente por esse Juízo em mais cento e oitenta (180)
dias ou até o encerramento da instrução do feito, o que ocorrer primeiro, em prol da garantia da instrução processual, em defesa dos
cofres públicos e da ordem pública, com fulcro no § único, do art. 20, da Lei 8.429/92, consoante às razões acima expostas, escorada
em fatos públicos e notórios.

É o relatório.

Passo a decidir.

Analisando friamente a vasta documentação acostada aos autos, é de perceber que estão presentes os requisitos de afastamento do
cargo de Prefeito do Município de Mocajuba, Rosiel Sabá Costa de forma "inaudita altera pars.
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A Constituição Federal de 1988 elegeu o Princípio da Independência e Harmonia dos Poderes como sendo um dos pilares do
Princípio Democrático:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Por meio desse dispositivo constitucional, a antiga visão da separação de poderes não mais existe, por meio do qual, caso
prevalecesse esse entendimento, um poder jamais poderia intervir em outro, sob pena de afrontar a própria Constituição ex radice.

Ao se adotar a cláusula do check and balances, busca-se garantir que um poder pratique atos de controle em outro, sem que com
isso se vulnere a tripartição de poderes, justamente no exercício legítimo do princípio da independência e harmonia dos Poderes.

É salutar lembrar que o artigo 37, parágrafo quarto da Constituição Federal, objeto de concretude face ao disposto na Lei 8.429/92,
afirma que existe o princípio da moralidade administrativo, norteador da administração pública em geral, onde a Constituição
consagra o combate sem tréguas à corrupção e a impunidade no setor público. Ímprobo é o desonesto da Administração que merece
sanção razoável, proporcional à sua conduta lesiva, diante de tipos cerrados expostos na Lei de Improbidade Administrativa.

E o Ex-Ministro do STF Joaquim Barbosa ensina que:
O contraste é manifesto com a outra disciplina da improbidade, quando direcionada aos fins políticos, isto é, de apuração da
responsabilização política. Nesse caso, o tratamento jurídico da improbidade, tal como prevista no art. 85, V, da Constituição, assume
outra roupagem, e isto se explica pelo fato de que o objetivo constitucional visado é muito mais elevado. Cuida-se aí de mais um
dentre os inúmeros mecanismos de checks-and-balances típicos das relações entre os poderes do Estado no regime presidencial de
governo. Tem equivalência, no presidencialismo, aos mecanismos de apuração da responsabilidade política típicos do sistema
parlamentarista – como, por exemplo, a moção de censura ou de desconfiança.

Posso concluir que é permitido ao Poder Judiciário, na qual sou membro, controlar atos do Poder Executivo, por meio de provimentos
jurisdicionais, apoiados no principio acima mencionado.

Analisando a doutrina a respeito do ato administrativo o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello trata o ato administrativo como
uma declaração jurídica, pois produz efeitos de direito, complementar à lei e, em caráter excepcional, da própria constituição,
provinda de qualquer elemento, no exercício da atividade pública, investido com prerrogativas estatais, tão somente sob a regência
do Direito Público: [...] declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um concessionário de serviço
público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.

Segundo a professora Odete Medauar, em seu belo livro, afirma que o controle jurisdicional da Administração pública abrange a
apreciação, efetuada pelo Poder Judiciário, sobre atos, processos e contratos administrativos, atividades, operações materiais e
mesmo a omissão ou inércia da Administração. Em regra é posteriori, sendo repressivo ou corretivo, desencadeado por provocação.

Dessa forma, por ser o judiciário o guardião da constituição, o controle jurisdicional do ato administrativo é amplo, seja ele vinculado
ou discricionário, ultrapassando as fronteiras da legalidade e, adentrando na decisão administrativa, deve analisar, sim, se a tomada
de decisão da Administração seguiu os critérios de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Neste interim, os atos de administração são passiveis de controle, e quando em decorrência de tal atividade, se manifestarem como
atos atentatórios à ordem e ao direito, o Poder Judiciário certamente será movimentado para efetuar o controle sobre estes atos.

No caso em tela, tem-se que o Prefeito Municipal – Rosiel Sabá está sendo processado por praticar diversos atos com desvio de
finalidade, pelo qual está sendo acusado de ter enriquecido de maneira ilícita, contrariado princípios norteadores da administração
pública e danos ao cofre do Município de Mocajuba, o que, sem dúvida, merece o controle por parte do Poder Judiciário.

A Constituição Federal de 1988 elegeu diversos direitos como fundamentais, sejam eles individuais, sejam eles metaindividuais.

Segundo o doutrinador, analista de controle externo do TCU, Marco Antonio Sevidanes da Matta ensina que as lesões ao direito
metaindividual aos princípios da moralidade e da improbidade administrativa reclamam o ajuizamento das ações coletivas
correspondentes, de forma a obstar e prevenir irregularidades (tutela inibitória), anular atos lesivos aos princípios que regem a
Administração Pública (tutela desconstitutiva – anulatória) e promover a reparação ou compensação relativos aos danos perpetrados
(tutela condenatória), independentemente dos pedidos de condenação às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. O
direito de toda a sociedade à moralidade e à probidade administrativa possui natureza metaindividual. Trata-se, do ponto de vista de
todos os cidadãos, de direito que extrapola o âmbito meramente individual e encontra, como titular, toda a sociedade.

Um desses direitos fundamentais metaindividuais é justamente a probidade administrativa, que consiste no direito dos cidadãos de
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serem geridos com probidade, com retidão com a coisa pública, sob pena de ter vulnerado tais direitos em desfavor da sociedade e
seus integrantes.

Nessa perspectiva, constitui direito difuso de toda a sociedade a observância, pelos agentes políticos e pelos administradores
públicos, dos princípios constitucionais relativos ao trato da gestão pública, tanto os expressos – legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência –, como os implícitos – como boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, contratação mediante
licitação lícita etc.

Diante dessa realidade processual, o próprio legislador, buscando dar maior efetividade à ação de improbidade administrativa, dotou-
a de alguns meios cautelares, a fim de assegurar o resultado útil do processo, dentre os quais se destacam a indisponibilidade de
bens e o afastamento do cargo.

Na lei de improbidade administrativa, como ensina Daniel Lobo, estão previstas, de forma expressa, três medidas cautelares
específicas, são elas: a) a indisponibilidades de bens (art 7°); b) o sequestro de bens (art 16°); c) afastamento provisório do agente
público do exercício do cargo, emprego ou função (art 20, parágrafo único). Tais ações cautelares podem ser preparatórias ou
incidentes da ação principal. Sejam requeridas pelo Ministério Público ou pela Pessoa Jurídica de Direito Público interessada. Os
sujeitos passivos dessas medidas cautelares são os mesmos possíveis réus da ação de improbidade, ou seja, os agentes públicos e
os particulares que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta. No caso em tela, é uma incidental contra o prefeito de Rosiel Sabá.
A concessão da medida liminar requerida pelo Ministério Público, em regra, não está sujeita à prévia audiência da pessoa jurídica
interessada, isso porque as ações cautelares com base na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, não são propostas contra a
pessoa jurídica de direito público interessada, mas sim contra o agente ímprobo. Assim, não há que se aplicar às normas restritivas
da Lei 8437/92.
No caso em tela, tem-se que o afastamento cautelar é uma tutela de extrema urgência, destinada justamente a garantir a marcha
processual até seu fim, como afirma o art. 20, § único:

Art. 20 A perda da funçao publica e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o transito em julgado da sentença
condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público exercício do
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Assim, trata-se de uma cautelar específica nas ações de improbidade administrativa, de legitimidade reconhecida.

Decido que tal medida tem natureza tipicamente cautelar, garantindo a verossimilhança da instrução processual. O Superior Tribunal
de Justiça entende desta forma. Com efeito, não seria razoável permitir que a autoridade administrativa pudesse, no âmbito do
procedimento, afastar o agente ímprobo, e não pudesse o Ministério Público, prejudicado com manobras do investigado, requerer o
seu afastamento cautelar. É notório que a lei não fixa o prazo que deverá persistir o afastamento. Parece ser razoável aplicar no
afastamento administrativo as a disposições estatutárias e, no jurisdicional, o lapso proporcional à necessidade da instrução
processual. Novamente, cito o STJ que tem como entendimento ser possível o afastamento do agente político, contudo a medida
deve ser adotada em última hipótese, devendo, tal necessidade, emergir dos autos sem qualquer dúvida.

A situação em tela exige e justifica a prestação da tutela cautelar que apresenta contornos próprios bem definidos e se caracteriza
pela necessidade de uma prestação jurisdicional efetiva em virtude de uma situação concreta, esclarecidas nos autos, que se
encontra ameaçada pela ocorrência iminente de fatos graves comprovados pelos inúmeros documentos acostados. Identificam-se,
assim, dois requisitos específicos, quais sejam, o perigo da demora (periculum in mora) e a fumaça do bom direito (fumus boni iuris).
Os doutrinadores concordam em reconhecer que esse requisito implica não uma certeza, mas uma mera probabilidade hipotética
quanto ao conteúdo da tutela jurisdicional que se está sendo ameaçada. Assim, na apreciação da fumaça do bom direito este
magistrado, analisando de forma fria e clara, verifico a verossimilhança e probabilidade dos fatos narrados. Logicamente, a parte
apresentou indícios mínimos daquilo que afirma para bem merecer a tutela pretendida, conforme vasta documentação juntada aos
autos a exemplo de provas são as fls 10804 e 10832/10833.

Entretanto, a cautelar de afastamento do cargo público guarda peculiaridades. Nesse diapasão, o periculum in mora encontra-se
presumido na ocorrência de atos de improbidade administrativa, pelo que a manutenção do agente público em exercício do cargo
público só trará evidentes prejuízos à marcha processual, bastado apenas a demonstração da plausibilidade do direito, consoante o
fumus boni iuris.

Com parcial razão o Ministério Público.

Ao se analisar os argumentos ali expendidos e nova documentação, o afastamento cautelar é de rigor.

5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

Com efeito, tem-se notícia de que o Requerido está comprometendo a marcha processual, e até agora não começaram a instrução
processual, os réus estão se desviando para não serem citados (encontrados), o prefeito Rosiel não está ajudando a fornecer
documentação necessária, requisitada pelo membro do Ministério Público.

Entendo que o afastamento cautelar do agente público trata-se de uma medida excepcional e nesse momento é única a garantir a
instrução processual, exatamente porque esse mesmo agente público encontra-se utilizando o cargo, para dilapidar as provas por
ventura existentes, destruindo documentos, influenciando testemunhas, ameaçando testemunhas, conforme consta na petição
elaborada pelo Parquet. Além disso, entendo que o termo utilizado pela lei de garantir a instrução processual, tem o significado de
garantir a produção das provas que estão sob risco de serem ocultadas ou destruídas pelo agente público..

É sabido que após a efetivação do afastamento cautelar, dados dos computadores foram extraviados, prejudicando-se além da
instrução processual, o pagamento dos servidores do Município de Mocajuba relativos aos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014.

Diante desta realidade, é forçoso reconhecer que algumas das provas poderão ser produzidas com menor eficácia, em evidente
prejuízo ao processo e ao princípio da verdade real.

Sem falar em documentos referentes a licitações que desapareceram e não se tem notícia de seu paradeiro, prejudicando eventuais
meios de prova a serem trazidos a esse processo.

É sabido que na tentativa de ocultar documentos, informações e outros dados, o Requerido prejudicou a Administração do Município
de Mocajuba, principalmente no que tange ao princípio da continuidade dos serviços públicos, que dada a sua essencialidade, não
podem sofrer suspensão, principalmente quando são prestados diretamente pela Administração Pública.

A situação emergencial foi provocada justamente pelo Requerido, segundo notícias dos autos e não por seu afastamento. Raciocinar
dessa forma, seria justificar o peso pelo desaparecimento de documentos e arquivos de computador a ato do Poder Judiciário, o que
evidentemente não ocorreu, vez que o desaparecimento de tais arquivos veio justamente para escapar das forças do Poder
Judiciário, que visualizando a situação de urgência deferiu o primeiro afastamento cautelar.

É notório que durante o período de afastamento, o Requerido vem reiterando a prática de outros atos de improbidade administrativa,
o que em ação propria poderá ser discutido, bem como vem ameaçando servidores públicos antes ligados ao mesmo por laços
políticos, determinando aos mesmo que peçam exoneração de seus cargos, com o fim de único de provocar caos administrativo,
como o caso do Secretário de Segurança Pública do Município, Jadielson Meireles, dentre tantos outros casos de conhecimento
amplo dentro do Município de Mocajuba.

É perceptível o embaraçamento ao andamento processual pelo Requerido. É bem sabido, que nem todos os Requeridos foram
citados até o presente instante, sendo que há casos no processo em que a ocultação é evidente, como o do Sr. Willison Accioli Lopes
e Maria do Socorro Pinto Alves Batista.

Todas as tentativas feitas pelo Oficial de Justiça em cita-los da presente ação foram ineficientes, sendo que somente após a juntada
de instrumento de mandato é que podem ser considerados como citados.

O caso do Sr. Willison Acioli Lopes é ainda mais grave diante da ocultação, com a finalidade única de atrasar o andamento do feito.
Ora, ao se analisar o processo, quando o oficial de justiça tentou cita-lo, fora informado ao meirinho que o Requerido não residia mais
naquele endereço. Este, bem cumprindo seu dever, certificou tal fato e devolveu a carta precatória.

Entretanto, o Requerido habilitou-se no processo, juntando procuração, declinando ali o mesmo endereço que foi negado por seu
irmão, jogando por terra todo o trabalho despendido pelo oficial de justiça e fazendo pouco caso do processo. Logo, o andamento do
feito está dentro da normalidade e somente não se chegou ao final do procedimento preliminar devido às manobras evasivas feitas a
este processo.

Neste caso, é de observar a total falta de lealdade processual, protelando-se  o andamento do feito, prevista no art. 18 do CPC, in
verbis:
Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento
sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as
despesas que efetuou. >(Redação dada pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998)
§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa,
ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
ou liquidado por arbitramento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
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Conforme entendimento do STJ é possível esse afastamento:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO.
RECURSO ESPECIAL. EFEITOSUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. O art. 20,
parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei deImprobidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial ouadministrativa
competente poderá determinar o afastamento do agentepúblico do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo
daremuneração, quando a medida se fizer necessária à instruçãoprocessual". 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a
concretainterferência na prova, qual seja, a não prestação de informações edocumentos aos Órgãos de controle (Câmara de
Vereadores e Tribunalde Contas Estadual e da União), o que representa risco efetivo àinstrução processual. Demais disso, não
desarrazoado oudesproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento eoitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o
tempo necessário paraverificar "a materialidade dos atos de improbidade administrativa".Medida cautelar improcedente.

(STJ - MC: 19214 PE 2012/0077724-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2012, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2012)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO.
RECURSO ESPECIAL. EFEITOSUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORESPARA
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A probabilidade de êxito do recurso especial deve ser
verificadana medida cautelar, ainda que de modo superficial. Assim, nãocomprovada de plano a fumaça do bom direito apta a
viabilizar odeferimento da medida de urgência é de rigor o seu indeferimento. 2. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei
deImprobidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial ouadministrativa competente poderá determinar o afastamento
do agentepúblico do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo daremuneração, quando a medida se fizer necessária à
instruçãoprocessual". 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a concretainterferência na prova, qual seja, a não
prestação de informações edocumentos aos Órgãos de controle (Câmara de Vereadores e Tribunalde Contas Estadual e da União),
o que representa risco efetivo àinstrução processual. Demais disso, não desarrazoado oudesproporcional o afastamento do cargo
pelo prazo de 180 (cento eoitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário parase verificar "a materialidade dos atos
de improbidadeadministrativa".Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg na MC: 19214 PE 2012/0077724-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/06/2012, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA.
INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRAZO DE AFASTAMENTO DE PREFEITO SUPERIOR A 180.
PECULIARIDADES CONCRETAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na linha
da jurisprudência desta Corte, não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a decisão
atacada, olvidando-se de demonstrar concretamente o grave dano que ela poderia causar à saúde, segurança, economia e ordem
públicas. II - Consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste Superior Tribunal
e do c. Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder
provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. III - In casu, o agravante não demonstrou, de modo
preciso e cabal, a grave lesão à ordem e à economia pública, sendo insuficiente a mera alegação de que o afastamento cautelar do
cargo de prefeito teria o condão de provocar prejuízos ao Poder Público. Precedente do STJ. IV - Não se desconhece o parâmetro
temporal de 180 (cento e oitenta) dias concebido como razoável por este eg. Superior Tribunal de Justiça para se manter o
afastamento cautelar de prefeito com supedâneo na Lei de Improbidade Administrativa. Todavia, excepcionalmente, as
peculiaridades fáticas, como a existência de inúmeras ações por ato de improbidade e fortes indícios de utilização da máquina
administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, podem sinalizar a necessidade de alongar o
período de afastamento, sendo certo que o juízo natural da causa é, em regra, o mais competente para tanto. V - A suspensão das
ações na origem não esvaziam, por si só, a alegação de prejuízo à instrução processual, porquanto, ainda que a marcha
procedimental esteja paralisada, mantêm-se intactos o poder requisitório do Ministério Público, que poderá juntar novas informações
e documentos a serem posteriormente submetidos ao contraditório, bem assim a possibilidade da prática de atos urgentes pelo
Juízo, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 266 do CPC. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na SLS: 1854 ES 2014/0026050-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/03/2014, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/03/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AQUI EMBARGANTE, LIMITANDO-SE O AFASTAMENTO SUB EXAMEN AO PRAZO DE 180 DIAS, A CONTAR DA
PUBLICAÇÃO DO PRESENTE, PRORROGÁVEIS, JUSTIFICADAMENTE E A REQUERIMENTO, POR MAIS 60, SEM PREJUÍZO
DE ULTERIOR APRECIAÇÃO JUDICIAL DO THEMA. DO MÉRITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGADA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES ILEGAIS - DECISÃO DEFERITÓRIA DE
PEDIDO LIMINAR - AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL ATÉ O TRÂNSITO EM
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JULGADO DA AÇÃO - ART. 20, §ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/1992 - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
ENSEJADORES DA CONCESSÃO LIMINAR MANUTENÇÃO - PRAZO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO MANDATÁRIO -
TRÂNSITO EM JULGADO - PONDERAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE DE SE EVITAR A INTERFERÊNCIA CONCRETA NA
PRODUÇÃO DA PROVA E O VIRTUAL ESVAZIAMENTO DO PRÓPRIO MANDATO, CASO MANTIDO O AFASTAMENTO DO ORA
AGRAVADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE SE DEVE
PRESERVAR - AFASTAMENTO CAUTELAR LIMITADO AO PRAZO DE 180 DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE
- SIMETRIA COM O $ 2 DO ART. 86 DA CF/88 - PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS QUE CARECE DE JUSTIFICATIVA, SEM
PREJUÍZO DE ULTERIOR APRECIAÇÃO JUDICIAL - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CONSTATAÇÃO DE QUE
O SEU PROVIMENTO FOI, EM VERDADE, POR MAIORIA - JULGAMENTO DO RECURSO PELA 22ª CÂMARA CÍVEL DESTA
CORTE CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA REJEITÁ-LOS AJUSTE DE OFÍCIO 1. Embargos Declaratório do
Agravante. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele
interposto. 2. Os embargos de declaração são instrumento de integração do julgado, quer pela pouca inteligência de seu texto, quer
pela contradição em seus fundamentos, quer, ainda, por omissão em ponto fundamental. 3. Para admissão e provimento dos
embargos de declaração é indispensável que a peça recursal aponte os requisitos legalmente exigidos em Lei, isto é, necessário que
se aponte no julgado a omissão, contradição ou obscuridade, para a sua interposição, o que não ocorre no presente feito. 4.
Retificação de ofício tão-somente para que conste do acórdão embargado que o seu parcial provimento se deu por maioria e
consignar que o acórdão foi proferido pela Douta Vigésima Segunda Câmara Cível desta Egrégia Corte. DESPROVIMENTO DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS

(TJ-RJ - AI: 00586075020138190000 RJ 0058607-50.2013.8.19.0000, Relator: DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA,
Data de Julgamento: 25/03/2014, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 09/04/2014 14:42)

Agravo de instrumento- Ação civil pública por atos de improbidade administrativa- Afastamento cautelar- Possibilidade- Requisitos
demonstrados- Recurso a que se dá provimento. 1. A medida referida no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429, de 1992 somente
deve ser aplicada quando houver risco à regular instrução do processo. 2. Uma vez demonstrados os requisitos exigidos pela lei,
mostra-se necessário o afastamento do agente público, situação que permitirá uma melhor investigação dos fatos. 3. Embora a lei de
improbidade administrativa não tenha fixado um prazo certo para a duração desse afastamento cautelar, há consenso de que ele
será necessariamente o indispensável a instrução processual.

(TJ-MG - AI: 10395130005162001 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013)

Agravo de Instrumento ? Ação Civil Pública ? Improbidade Administrativa ? Decisão que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade
dos bens de todos os corréus até o valor total de R$ 139.680.792,00 e determinou o afastamento imediato do agravante do cargo que
ocupava na Presidência da Fundação para o Desenvolvimento (FDE) pelo prazo de 240 dias, sem prejuízo de seus vencimentos ?
Necessidade de adequar o limite do valor do bloqueio dos bens dos corréus ? Julgamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 165
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça ? Medida cautelar recursal parcialmente deferida.

(TJ-SP - AG: 2276225620128260000 SP 0227622-56.2012.8.26.0000, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 23/10/2012, 1ª
Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECRETO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DE
AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO ATÉ À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ART.
20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/92 - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1. SE AS CONDUTAS APURADAS
SE AMOLDAM ÀS ESPECIFICADAS NO ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92, A AUTORIDADE 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, CONFORME
PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 20, DA REFERIDA LEI. 2. A MEDIDA DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 20, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEM CARÁTER CAUTELAR, AINDA QUE NÃO ESTIPULE PRAZO PARA
O AFASTAMENTO.

(TJ-DF - MS: 93758320058070000 DF 0009375-83.2005.807.0000, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento:
20/11/2007, Conselho Especial, Data de Publicação: 28/02/2008, DJU Pág. 1805 Seção: 3)

Assim, é de rigor o afastamento cautelar, ante a presença do requisito da fumaça do bom direito, vez que a plausibilidade das
alegações tornam evidente a necessidade de manter afastado o Requerido, em decorrência da clareza do prejuízo processual, que
no presente instante seria o exercício do cargo pelo Requerido.

Conforme jurisprudência maciça do STJ é razoável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os agentes públicos fiquem
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afastados de suas funções. Esse prazo é, provavelmente, insuficiente para a conclusão da instrução processual, mas isso não
significa que possa, a pedido dos legitimados, prorrogar o período de afastamento.

Comandos:
A) Decido o imediato afastamento do cargo de Prefeito Municipal o requerido Rosiel Sabá Costa pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.
Dos Expedientes:
a) Oficie-se ao Banco do Brasil, situado em Mocajuba e a Superintendência do Banco do Brasil informando o afastamento do
Sr. Rosiel Sabá Costa do cargo de Prefeito Municipal e proibindo qualquer movimentação nas contas da prefeitura pelo Sr. Rosiel
Sabá Costa.

b) Dê ciência da presente decisão à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Mocajuba, inclusive para que,
no prazo de 48 horas, providencie para que o Vice-Prefeito de Mocajuba tome posse no cargo, em substituição ao Prefeito afastado,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a cargo pessoal do Presidente da Câmera dos Vereadores que está na
Presidência da Câmara Municipal de Mocajuba, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e criminal.

c) O Oficial de Justiça deve certificar o dia e a hora em que o prefeito fora intimado da presente decisão, havendo-se
afastados de suas funções a partir de então, quando não poderão praticar quaisquer atos alusivos às atribuições do cargo
respectivos, sob pena de haverem-se os atos como inválidos e os agentes, em descumprimento à presente decisão sujeitando-se à
responsabilidade criminal.

d) Processe-se em sigilo até a elaboração dos expedientes acima, necessários ao cumprimento das providências
determinadas.

Dê Ciência ao MP
Mocajuba, 06/08/2014
Daniel Bezerra Montenegro Girão
Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Comarca de Mocajuba.

Data: 06/06/2014 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
DECISÃO INTERLOCUTORIA
 
Trata-se de pedidos efetuados pelo Ministério Público e pelo Requerido Rosiel Sabá Costa, acerca do afastamento deste ultimo do
cargo de Prefeito do Município de Mocajuba.
 
Nas folhas 10422-10436, O Ministério Público pediu a extensão do afastamento do Prefeito Municipal Rosiel Sabá Costas, alegando
em sínteses o seguinte:
 

a)   Que um dia após o afastamento os Requeridos Rosiel Sabá Costa e Luis Carlos, então Secretário de Finanças do Município de
Mocajuba, passaram a chantagear o Prefeito interino José Antônio Macedo de Castro e o vereador Salomão Sacramento, chegando
o mesmo a agredir fisica e verbalmente o gestor provisório do Município, sendo este ato levado a registro policial;

b)  Que com a resistência, tentou impor uma situação de caos no Município, criando factóides de toda espécie, para tentar retornar
ao cargo de Prefeito Municipal, aproveitando-se da situação emergencial em seu favor;

c)  Que durante esse período, diversos programas desenvolvidos no Município ficaram em atraso, pois senhas e documentações
foram sonegados ao atual gestor, prejudicando a apresentação de contas de Convênios e ao mesmo tempo, os computadores foram
saqueados, impedindo o controle da folha de pagamento de funcionários, vez que o programa responsável por tanto foi desinstalado,
após o afastamento do Requerido, atrasando o salário de dezembro e janeiro dos servidores;

d)  Que os dados referentes a 90 servidores temporários, fato este acompanhado do Conselho Municipal de Educação e Sindicato
dos Servidores do Município de Mocajuba;
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e)  Que após a correção, notaram que a folha de pagamento do FUNDEB 60 estava estourada;

f)  Que da mesma folha de pagamento encontra-se a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor da contadora Maria do
Socorro Alves Batista, que é alvo desta ACP;

g)  Inexiste licitação para o transporte escolar;

h)  Inexistência de estoque de medicamentos na Farmácia Municipal;

i)  Que após o afastamento, Rosiel Sabá Costa retirou grande parte dos computadores e dados da Prefeitura, visando dificultar a
coleta de provas pelo Ministério Público;

j)  Que mesmo após, a medida cautelar de busca e apreensão, procedimentos licitatórios continuaram a ser fraudados, como a
licitação do Posto Mirante, de propriedade de fato do Sr. Edinilton Braga e do Sr. Evaldo Braga, como proprietário de direito;

k)  Além disso, afirma que entre a data da busca e apreensão e posse do gestor temporário do Município de Mocajuba, nenhum
documento que encarta-se alguma despesa ficou na Prefeitura do Município de Mocajuba, sendo toda a documentação enviada ao
pregoeiro Fábio Coutinho de Sousa, para a devida maquiagem;

l)  Ademais, alega que teria praticado outros atos de improbidade administrativa com relação à fraudulenta desapropriação de um
clube e que estaria utilizando os meios de comunicação para gerar instabilidade no Município e com isso retornar ao posto de
Prefeito em exercício;

m)  Que muitos dos réus estão se ocultando dificultando o andamento da ação, ao se esquivarem de ser citados, o que só reforça a
necessidade de seu afastamento;

 
Ao final, requereu a extensão do afastamento por mais 180 (cento e oitenta) dias.
 
Por sua vez, o Requerido Rosiel Sabá Costa peticionou a este juízo requerendo o retorno imediato ao exercício do cargo de Prefeito
do Município de Mocajuba aduzindo:
 

a)   Ausência de motivação para o afastamento no presente instante processual;

b)  Que o Município de Mocajuba está vivendo um grande caos, com atraso no pagamento de servidores, diversos procedimentos
licitatórios sendo realizados sem o procedimento licitatório;

c)  Alega que o prazo acima mencionado não foi bem utilizado pelo Ministério Público, nada fazendo de investigação neste período,
não efetuando qualquer investigação complementar;

d)  Que nem todos os Requeridos foram intimados até a presente data, e estando o feito paralisado, tal paralisação é de evidente
prejuízo ao Requerido;
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e)  Alega que não existem mais os Requisitos de manutenção do afastamento cautelar do Requerido, vez que os requisitos
ensejadores de sua concessão não se encontram mais presentes no atual estágio processual, mormente no que tange à ameaça ao
Vereador Nielsen Vasconcelos e Sr. Bráulio;

f)  Ao final, arrolam diversos julgados em que apontam que da ausência de Requisitos para a concessão de liminar de afastamento;

 
Ao final, requereu a reconsideração do afastamento cautelar, para determinar o imediato retorno ao exercício de seu cargo.
 
Em manifestação acerca do pedido de afastamento feito pelo Ministério Público, afirma que o Ministério Público em diversas
passagens alega fundamentos que não se fizeram provar nos autos durante este período, vez que teve tempo suficiente para
produzir novas alegações no período de afastamento.
 
Alega ainda que o signatário da petição estava de férias no período do protocolo da petição e que a mesma foi apresentada
digitalizada.
 
Além disso, alega fatos estranhos à lide, motivos que entende não serem suficientes para o prolongamento da cautelar do art. 20,
paragrafo único da LIA.
 
É o relatório.
 
Passo a decidir.
 
Da análise da documentação acostada aos autos, observo que estão presentes os requisitos de manutenção da liminar de
afastamento do cargo de Prefeito do Município de Mocajuba, Rosiel Sabá Costa até o esgotamento do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, sendo de rigor, o indeferimento dos dois pedidos manejados nestes autos.
 
A Constituição Federal de 1988 elegeu o Princípio da Independência e Harmonia dos Poderes como sendo um dos pilares do
Princípio Democrático:
 
¿Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário¿.
 
Por meio desse dispositivo constitucional, a antiga visão da separação de poderes não mais existe, por meio do qual, caso
prevalecesse esse entendimento, um poder jamais poderia intervir em outro, sob pena de afrontar a própria Constituição ex radice.
 
Ao se adotar a cláusula do ¿check and balances¿, busca-se garantir que um poder pratique atos de controle em outro, sem que com
isso se vulnere a tripartição de poderes, justamente no exercício legítimo do princípio da independência e harmonia dos Poderes.
 
Em síntese, permite-se que o Poder Judiciário controle atos do Poder Executivo, por meio de provimentos jurisdicionais, apoiados no
principio acima mencionado.
 
Neste interim, os atos de administração são passiveis de controle, e quando em decorrência de tal atividade, se manifestarem como
atos atentatórios à ordem e ao direito, o Poder Judiciário certamente será movimentado para efetuar o controle sobre estes atos.
 
No presente caso, tem-se que o Prefeito Municipal está sendo demandado por prática de diversos atos em desvio de finalidade, pelo
qual está sendo acusado de ter enriquecido de forma ilícita, contrariado princípios da administração pública e danos ao Erário do
Município de Mocajuba, o que merece o controle por parte do Poder Judiciário.
 
A Constituição Federal de 1988 elegeu diversos direitos como fundamentais, sejam eles individuais, sejam eles metaindividuais.
 
Um desses direitos fundamentais metaindividuais é justamente a probidade administrativa, que consiste no direito dos cidadãos de
serem geridos com probidade, com retidão com a coisa pública, sob pena de ter vulnerado tais direitos em desfavor da sociedade e
seus integrantes.
 
Sem esquecimentos, ressalte-se que os direitos fundamentais não são apenas aqueles destacados no art. 5 º da Constituição
Federal, mas decorrem de todo o Poder normativo da atual constituição, motivo pelo qual a probidade administrativa é um direito
fundamental metaindividual, conforme se depreende do art. 5º, § 2º da CF 1988.
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Para regulamentar o direito fundamental à probidade administrativa, o legislador editou a Lei nº 8429/1993, a qual destacou quais
seriam os atos de improbidade administrativa a serem combatidos, bem como especificou procedimento judicial relacionado a uma
ação de improbidade administrativa a ser aplicado nas situações em que houver ato de improbidade administrativa.
 
Para tanto, na mencionada lei, restou evidenciado que um procedimento preliminar, em que o Requerido é chamado a realizar um
juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa.
 
Diante dessa realidade processual, o próprio legislador, buscando dar maior efetividade à ação de improbidade administrativa, dotou-
a de alguns meios cautelares, a fim de assegurar o resultado útil do processo, dentre os quais se destacam a indisponibilidade de
bens e o afastamento do cargo.
 
Estas medidas cautelares são destinadas justamente a assegurar o resultado útil do processo, acautelando a ação de improbidade
administrativa durante a marcha processual.
 
Neste caso, tem-se que o afastamento cautelar é uma tutela de urgência, destinada justamente a garantir a marcha processual até
seu fim, como se desume do art. 20, § único:
 
¿Art. 20 A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o transito em julgado da sentença
condenatória.
 
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público exercício do
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.¿
 
Assim, trata-se de uma cautelar específica nas ações de improbidade administrativa, de legitimidade reconhecida.
 
É sabido que as cautelares tem como requisitos o periculum in mora e o fumus boni iuris.
 
Entretanto, acautelar de afastamento do cargo público guarda peculiaridades. Nesse diapasão, o periculum in mora encontra-se
presumido na ocorrência de atos de improbidade administrativa, pelo que a manutenção do agente público em exercício do cargo
público só trará evidentes prejuízos à marcha processual, bastado apenas a demonstração da plausibilidade do direito, consoante o
fumus boni iuris.
 
Com parcial razão a defesa.
 
De início observo que a petição de fls. 10422-10436 possui argumentos relevantes, mas que se compulsando os autos, nada
carreiam de novos fatos calcados em provas para renovar o afastamento.
Em nenhum instante fez-se juntar aos autos qualquer provas que embasassem seu pedido, alegando fatos que porventura viessem a
estimular este juízo a renovar a ordem de afastamento.
Observo, por conseguinte, que a petição acima mencionada encontra-se digitalizada, sem que os originais da mesma fossem
apresentados em seu devido tempo, nos termos da Lei nº 9.800/1999.
Somando-se esse argumentos observo que a pretensão de renovação da cautelar, que já traz em seu bojo norma excepcional em
relação à demais cautelares, e em caso de renovação, seria necessário o aprofundamento da seriedade das mesmas acusações,
não merece prosperar, vez que o afastamento já medida de altamente extraordinária.
Além disso, no lapso que se estendeu desde o afastamento, nenhuma outra medida de cunho processual foi tomada nestes autos
com a finalidade de acautelar o julgamento desta ação.
Some-se ainda o fato de que existem fatos na petição que ensejariam a utilização de ação própria ou que fosse realizado um
aditamento da inicial, em virtude da ampliação do objeto litigioso após o ingresso da lide, em contraste com o que determina o
princípio processual da congruência.
É imperioso ressaltar que a norma do art. 20, paragrafo único da LIA cuida justamente do embaralhamento que os Requeridos
possam causar na instrução processual, daí que a sua aplicabilidade é restritiva, e sua renovação, importa numa excepcionalidade
ainda maior, que no presente caso, não foi demonstrada até o presente instante do processo.
Por outro lado, não vislumbro motivos para que a decisão seja reconsiderada, vez que o Ministério Público teve todo o transcurso do
lapso temporal para realizar suas investigações complementares, sem que o objeto tenha se expirado.
O prazo de 180 dias foi deferido para que o MPPA investigasse sem maiores intervenções. E somente ao final do prazo de 180 dias
ter-se-á uma noção de quais provas o Ministério Público conseguiu produzir. Pensar da forma contrária seria institucionalizar no
direito o fenômeno da preclusão antecipada, o que não e admitido em função do principio da segurança jurídica.
Some-se ainda o fato de que o feito não se encontra parado, vez que justamente no atual estágio está se encerrando uma fase para
se aferir do recebimento ou não da inicial.
Da mesma forma, o caos administrativo mencionado não foi provado, pelo que resta manter o prazo de afastamento até o seu
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término.
Além disso, a norma da LIA encontra-se um claro respaldo na preservação da regularidade administrativa, pelo que as dúvidas
militam em favor da sociedade e não dos acusados.
Dessa forma, indefiro os Pedidos do Ministério Público pela renovação da cautelar e da Defesa para reconsideração do pedido
cautelar, para manter intacta a decisão de afastamento já determinada anteriormente.
Com relação ao Sr. Willison Acioli Lopes, observo que este tentou se ocultar da tentativa de citação feita através de carta precatória,
sendo que seu irmão afirmou ao Oficial de Justiça que foi cumprir a determinação que o Requerido não mais residia naquele
endereço.
Entretanto, o Requerido habilitou-se no processo, juntando procuração, declinando ali o mesmo endereço que foi negado por seu
irmão, ficando jogando por terra todo o trabalho despendido pelo oficial de justiça e fazendo pouco caso do processo.
 
Neste caso, é de observar a total falta de lealdade processual, o que atenta contra a justiça, e de acordo com o previsto no art. 18 do
CPC, aplico multa de 1% sobre o valor da causa bem como condeno nas despesas realizadas pelo oficial de justiça que tentou citá-lo
em vão.
 
Expeça-se Ofício a Presidência do E. TJPA e à Vara do Registro Público da Comarca de Belém, reiterando auxílio com a finalidade
de dar cumprimento às ordens emanada deste juízo no que pertine a indisponibilidade de bens dos Requeridos, mormente no que
tange à ordem de indisponibilidade de bens localizados na Comarca de Belém, vez que os cartórios de registro de imóveis da
Comarca de Belém, apesar do devido procedimento adotado por esta Comarca (expedição de cartas precatórias e Ofícios aos Juízos
Competentes) estão reiteradamente obstacularizando o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens.
 
Transitando em julgado a decisão, abro vista ao Ministério Público para requerer as medidas de impulsão processual, manifestando-
se sobre a Certidão de fls. 10624.
 
Publique-se. Intime-se.
 
Mocajuba, 06 de junho de 2014.
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 08/05/2014 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
DECISÃO
 
Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ingressada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Rosiel Sabá Costa
e outros.
 
Recentemente, dentre as metas eleitas pelo CNJ para o ano de 2014, a Meta nº 04, que pretende sejam julgadas as ações
ingressadas até a data de 31/12/2013.
 
Este juízo recebeu o Ofício nº 033/2014-CJCI, solicitando a remessa destes processos, com as situações processuais acima
mencionadas, para o Grupo de Trabalho formado pelo E. TJPA.
 
Eis o relato.
 
Com a formação de Grupo de Trabalho destinado ao julgamento das ações de improbidade administrativa, falece a este juízo, a
prática de qualquer ato jurisdicional.
 
Além disso, eventuais pedidos decisórios ficam prejudicados de sua análise por este juízo, em uma mesma decisão em seriam
analisados eventuais pedidos e a competência para processamento e julgamento da matéria.
 
Com isso, em face da preservação da regularidade do processo, reservo-me da apreciação dos pedidos e determino a remessa do
feito para o Grupo de Trabalho formado pelo E. TJPA para o cumprimento da Meta nº 04 de 2014, conforme solicitação do Ofício nº
033/2014-CJCI.
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se imediatamente.
 
Mocajuba, 08 de maio de 2014.
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MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 22/04/2014 DESPACHOTipo:
DESPACHO
 
Defiro o pedido para manter o pagamento do Requerido Ajax João Ferreira Paes com relação à remuneração do cargo efetivo
 
Publique-se.
 
Mocajuba, 22 de abril de 2014.
 
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 27/03/2014 DESPACHOTipo:
DESPACHO
 
Em relação aos Requeridos Willison Acioli Lopes e Luiz Carlos Cardoso, noto que houve cessação do vinculo que estabeleceria a
obrigação de pagamento, vez que se trata de cargos em comissão, motivo pelo qual indefiro o pedido, vez que o acessório segue a
sorte do principal.
 
Em relação ao Requerido Ajax Joao Ferreira Paes, ainda remanesce o vinculo de chefe de gabinete, motivo pelo qual defiro o pedido
para determinar que o Municipio de Mocajuba efetue os pagamentos requestados.
 
Diligencias necessárias.
 
Publique-se.
 
Mocajuba, 26 de março de 2014.
 
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 26/02/2014 DESPACHOTipo:
DESPACHO
 
Intime-se o Requerido Rosiel Saba Costa para se manifestar acerca da documentação de fls. 10332 a 10333 no prazo de 48
(quarenta e oito horas).
 
Com relação aos Requeridos Luis Carlos Cardoso Lopes e Ajax João Ferreira Paes, expeça-se o competente oficio para que no
prazo de 48 (quarenta e oito horas) se manifeste acerca do pagamento da remuneração dos mesmos.
 
Publique-se.
 
Mocajuba, 25 de fevereiro de 2014.
 
 
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto
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Data: 21/02/2014 DESPACHOTipo:
Em face da petição retro, informando que não foi feito o pagamento do Sr. Prefeito referente ao mês de janeiro de juntando
comprovantes de que o pagamento referente a seu subsídio não foi efetuado pelo Município de Mocajuba, descumprindo ordem
judicial emanada deste juízo e sendo recalcitrantes no mesmo cumprimento, determino o bloqueio do valor de R$ 7.595,51 (sete mil e
quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos) nas contas do Município de Mocajuba não submetidas a vinculação
orçamentária, devendo ser expedido oficio ao Banco do Brasil, para cumprimento da obrigação e que o numerário fique a disposição
deste juízo, para posterior entrega ao Requerido na forma de alvará.
 
Com relação ao Requerido Willison Acioli, oficie-se ao Município de Mocajuba para efetuar o pagamento de sua remuneração no
prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena dos mesmos procedimentos acima mencionados.
 
Intime-se o Ministério Público acerca da desobediência e demais responsabilidades em razão do descumprimento sistemático da
decisão judicial.
 
Publique-se.
 
Mocajuba, 21 de fevereiro de 2014.
 
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 11/02/2014 DESPACHOTipo:
Recebi nesta data.
 
Oficie-se o Município de Mocajuba a fim de compr ova r o pagamento do mês de dezembro de 2013 em favor do Requerido Rosiel
Sabá Costa.
 
Com relação ao Ofício de fls. 10.296/10.297, o gravame deve ocorrer na parte que toca ao requerido, em virtude da ilegitimidade
passiva ad causum da outra proprietária.
 
Oficie-se. Publique-se.
 

Mocajuba, 06 de fevereiro de 2014.
 
 
 
Marcos Paulo Sousa Campelo
Juiz de Direito Substituto da Comarca de Mocajuba

Data: 16/01/2014 DESPACHOTipo:
DESPACHO
 
Com relação ao pagamento do Sr. Rosiel Sabá Costa, em face da natureza alimentar da prestação, expeça-se o boleto para
recolhimento em favor deste, referentes aos meses ainda não adimplidos.
 
Após, expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores decorrentes dos subsídios ainda não pagos.
 
Com relação ao Sr. Luis Carlos Cardoso Lopes, intime-o para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição e
documentos de fls. 10119 a 10127 destes autos.
 
Publique-se.
 
Mocajuba, 16 de janeiro de 2014.
 
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
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Juiz de Direito Substituto

Data: 14/01/2014 DESPACHOTipo:
DESPACHO
 

Expeça-se Ofício ao ¿Cartório Faria Neto¿, nos termos da pg. 10.110, para noticiar acerca da indisponibilidade dos bens, na medida
da decisão judicial já disposta neste processo.
Mocajuba, 14 de janeiro de 2014.
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 09/01/2014 DESPACHOTipo:
PROC. 0004847-23.2013.8.14.0067
 
DESPACHO
 
Os Requeridos Rosiel Sabá Costa e Luis Carlos Cardoso Lopes ingressaram com petição informando que seus subsídios não foram
pagos, apesar de terem feito pedidos neste sentido, bem como a decisão de afastamento ter garantido a percepção de suas
remunerações.
 
Decido.
 
A decisão foi bastante clara neste sentido: o afastamento dos Requeridos foi efetuado com garantia de suas remunerações.
 
Assim, oficie-se à Prefeitura para cumprimento da decisão, vez que o direito de percepção da remuneração foi garantido na decisão
de afastamento, sob pena de incidência de multa diária, bem como apuração de outras responsabilidades no âmbito civil, penal e
administrativo do responsável.
 
Publique-se.
 
Mocajuba, 09 de janeiro de 2014.
 
 
MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto

Data: 12/12/2013 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATipo:
DECISÃO

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ingressa com Ação de Improbidade Administrativa em face de ROSIEL SABÁ COSTA, brasileiro, casado,
portador do RG nº 14610033 SP/Pa, e CPF nº 228916252-34, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº 375, bairro Fazenda,
Mocajuba/Pará, WILLISON ACIOLI LOPES; brasileiro, portador do RG nº 3874051-1 SSP/PA, e CPF nº 81374780278, residente na
Rua Santa Maria nº 274, Guanabará, Ananindeua/Pará e Rua João Alfredo s/n, apt 04, próximo a Delegacia, Centro, Mocajuba/Pará
ou Rua Getúlio Vargas, nº 122, Mocajuba/Pará; AJAX JOÃO FERREIRA PAES, brasileiro, portador do CPF nº 62774042-291,
residente na Rua Nossa Senhora da Graças nº 337, Prancinha, Mocajuba/Pará e no horário comercial trabalha na sede da Prefeitura
de Mocajuba/Pará e também possui residência na Rua Gaspar Dutra, Utinga, 143, Souza, Belém/Pará; LUIS CARLOS CARDOSO
LOPES, brasileiro, portador do CPF nº 4901787204, residente na Rua Tv. Betel, nº 22, próximo ao Estadio Municipal, Fazenda,
Mocajuba/Pará ou Alfredo Barrada nº 790, Prancinha, Mocajuba; MARIA DA CONCEIÇÃO QUARESMA LOURINHO, brasileira,
portadora do CPF nº 30216753287, residente na Rua Marju, nº 02, Parque Verde, Marituba/Pará; THAINÁ DA CRUZ QUARESMA,
brasileira, portadora do CPF nº 97253650204, residente na Rua Cesário Alvim, 604, bl C-1, apt 204, Cidade Velha/Belém; MIGUEL
OCÉLIO SEIXAS QUARESMA, brasileiro, portador do CPF nº 50950606200, residente na Al. Marju, nº 14, Parque Verde, Novo
Horizonte, Marituba/Pará; MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA, brasileira, casada, contadora, portadora do RG nº

16



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

1793987 SSP/Pa,  residente no Residencial Sol Poente, bloco K, apt.103, bairro Parque Verde, Belém/Pará; VIVIANE RODRIGUES
CARVALHO, brasileira, convivente, portadora do CPF nº 834585812-00, residente na Rua Betel no bairro Fazenda Pública em
Mocajuba/Pará próximo ao Estádio Municipal; LUIZ ALFREDO QUARESMA DE MIRANDA, portador do CPF nº 585259982-49,
residente e domiciliado na Passagem Gaiapós, nº 360, Altos, Guamá, Belém/Pará;   EDINILTON DOMINGOS ALMEIDA BRAGA,
brasileiro, casado, portador do CPF nº 490740672-04, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Siqueira Mendes, nº 59, bairro
Pedreira; POLO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, portador do CNPJ nº
08.079.942/0001-19, com sede a Rua Marju, nº 14, Parque Verde, Marituba/Pará, onde também é a residências do Sr. Miguel Océlio
Seixas Quaresma, podendo ser citada através de seus sócios Miguel Océlio Seixas Quaresma, Maria da Conceição Quaresma
Lourinho e Thainá Quaresma; CONTRUTORA ENGECIL , inscrita no CNPJ sob o nº 03000625000-141, com sede na Av. Senador
Lemos, nº 443 (Village Executive) sala 604, Umarizal, Belém/Pará, podendo ainda ser citada através de seu sócio Luiz Augusto
Pimentel Melo, residente na Rua Curuça, nº 1010, Telegrafo, Belém/Pará ou mesmo através de seu sócio Luiz Alfredo Quaresma de
Miranda; POSTO RENASCER LTDA, inscrito no CNPJ n. 04.284.880/0001-26, localizado na Trav. João Ribeiro, n. 5, esquina com
Siqueira Mendes, Centro, Mocajuba, Pará, SONAGRO SOL NASCENTE AGROPECUÁRIA LTDA. (CNPJ n. 07.865.629/0001-43,
localizada na Rua João Machado, n. 213, Centro, Mocajuba, Pará; FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS BRAGA, brasileiro, portador do
CPF nº 784.077.102-53 e CI nº 3070339 SSP/PA, podendo ser citado na Tv. João Ribeiro, nº 5, Centro, Mocajuba/Pará(sócio do
kmi9posto Renascer); HAMILTON COELHO BRAGA, brasileiro, portador do CPF 098.536.852-72 e RG 3248817 SSP/PA, podendo
ser citado na Rua João Machado, n.213, Centro, Mocajuba/Pará; ASSESSORIA CONTABIL PÚBLICA E EMPRESARIAL DO
TERCEIRO SETOR (ASCEP), CNPJ nº 08.055.098/0001-04, com sede a Av. Senador Lemos, Passagem Eunice Wever, s/n, sala 09,
próximo a Alferes Costas, Telegrafo, Belém/Pará, por alegadas fraudes em licitação, a partir do ano de 2009 e suposto desvio de
recursos públicos em benefício dos demandados.

Sustenta, em breve síntese, que (...) Rosiel Sabá e os demais réus, sobretudo a família Quaresma formaram uma organização
criminosa para dilapidar os cofres públicos da Prefeitura de Mocajuba, mediante fraudes em licitações, cujos procedimentos eram
montados e forjados para lhes dar a aparência de legalidade.

Narra que farto material sobre as empresas das quais os requeridos são sócios foi encontrado na sede da empresa Polo Construção
e Pavimentação Ltda, tendo a empresa Point Frio como fachada, em Belém, quando da busca e apreensão determinada por este
Juízo, e que, em sua grande maioria, essas empresas foram as supostas vencedoras das licitações montadas e teriam recebido
milhões dos cofres públicos de Mocajuba.

Com base na documentação apreendida em cumprimento à ordem de busca e apreensão, conclui o membro do MP que o local da
busca e apreensão (sede da Polo e Point Frio) era utilizado como um verdadeiro laboratório de montagem de procedimentos
licitatórios para a Prefeitura de Mocajuba e outros municípios, sendo que no local em todas as salas existiam documentos
necessários para habilitação em certames licitatórios, blocos de notas, papéis timbrados, entre outras, mas essencialmente das
empresas Porto do Sal, Engecil, L.S Fundações e Construções LTDA, Potencial Comercio Construções LTDA, Exata Construções,
Instituto de Profissionalização de Capacitação Profissional, Garantia Engenharia Com. e Serviços, Multinader, Porto da Palha
Comércio e Gêneros Alimentícios, Aux. Brasil Export Import Comercio LTDA (empresa em nome do filho de Martinho Carmona),
Secapa, H.B. Dist. De Prod. Ltda, Conterra (que tem como sócio Miguél Océlio), Comercial Santa Fé ( sócio Luis Alfredo Quaresma
de Miranda, Promarketing, Liberato Comercial, Polo, Armazen Santa Clara, Construbrown, SECAP, In Locu Engenharia de Contrato,
Construtora Karajas, C.S Engenharia, Cignus, J.R Construtora Comércio e Transporte; L.S Fundações e Construção, Point Frio,
Sinorte, Aux. Brasil, HGT Comercio, Umari Marketing e Publicidade, empresa Min, MAS Construção, CR Distribuidora, Santa Fé,
Medalha Comercial de Peças, L.S Fund. e Construção, A Serrão Costa e dezenas de outras empresas, conforme citado pelo próprio
Tribunal de Contas dos Municípios em seu relatório anexo aos autos.

Anota o MP que a empresa Polo Construção e Pavimentação Ltda vem sendo utilizada como fachada para desvio de verbas
públicas, e indica diversas situações de pagamentos a essa empresa, em montantes expressivos, de forma irregular, em
discrepância com notas de empenho ou sem que se saiba a origem desses pagamentos. Entre os anos de 2010 e 2013, a empresa
Polo teria recebido a expressiva quantia de R$ 3.525.000,00 sem qualquer procedimento de licitação válido, muitas vezes sem
prestar qualquer tipo de serviço ou então se valendo de funcionários e materiais da própria prefeitura municipal. Sublinha que, a partir
de relatório do COAF, Viviane Rodrigues Carvalho, esposa de Luis Carlos, Secretário de Finanças do Município, apesar de não
possuir emprego, registrou crédito em sua conta corrente no valor de R$ 1.725.753,00. Grande parte desses valores teria sido
depositada pela empresa Polo.

Além disso, com base também em depoimentos colhidos no procedimento apuratório, afirma que licitações para consumo de
combustível também foram forjadas, visando a beneficiar o próprio Prefeito e sua família, uma vez que o posto de gasolina que
fornece combustível a prefeitura de fato é de propriedade do concunhado do Prefeito, que é o Presidente da Câmara de Vereadores,
Sr. Ednilton Braga.

Em 03/12/2013, o MP apresentou emenda à inicial para alterar o item 3 do pedido, no sentido de que a suspensão ali solicitada
alcance apenas os pagamentos devidos às empresas demandadas na inicial, tidas como captadoras de recursos públicos, e não por
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todos os serviços e produtos fornecidos ao Município.

Requer também seja fornecida a relação de todos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos ao Município e a remessa
dos procedimentos licitatórios que justificam esses pagamentos.

Relatados no que importa para os fins da liminar, decido.

II – PANORAMA GERAL

O Ministério Público instaurou procedimento investigatório para apurar a ocorrência dessas fraudes em licitações o Município de
Mocajuba, depois que solicitou a documentação relativa aos processos licitatórios dos anos de 2009/2012 e nada foi encaminhado e
também depois de receber duas representações, dando conta da ocorrência de fraudes nesses procedimentos. Posteriormente, por
duas vezes, renovou a requisição dos documentos e novamente se seguiu o silêncio.

Por meio do oficio nº 008/2013 GP, o Município informou que os procedimentos relativos aos anos de 2010/2012 não poderiam ser
remetidos, pois se tratava de um grande volume de documentos e a prefeitura não dispunha de copiadora no município. O próprio
prefeito, em depoimento ao órgão ministerial, disse que não sabia onde os procedimentos se encontravam. De seu depoimento
prestado ao órgão ministerial, destaco: Que o depoente não sabe onde estão os procedimentos licitatórios; Que acredita que pelas
funções atribuídas quem deve saber da destinação dos procedimentos licitatórios é a comissão de licitação ou a contabilidade (....).

 De acordo com a inicial, somente depois de o representante do MP fazer uma visita à sala da comissão de licitação do Município e
nada lá encontrar, é que a prefeitura encaminhou relação e cópia de todos os supostos procedimentos licitatórios realizados no ano
de 2009 e ainda em CD encaminhou as notas de empenho de 2009 a 2012. Depois, foram encaminhados os procedimentos do ano
de 2010. A demora devia-se ao fato de que os procedimentos estariam sendo montados e forjados.

Apesar de outras requisições terem sido reiteradas no curso do apuratório, afirma o órgão ministerial que os procedimentos relativos
aos anos de 2011 e 2012 nunca foram enviados e os documentos pertinentes não se encontravam na sede da prefeitura. Realça o
órgão autor que os réus vinham ocasionando sérias dificuldades para que o Parquet realizasse suas investigações.

Em depoimento ao órgão do MP, o atual presidente da Comissão de Licitação, Ajax João Ferreira Paes, informou que não sabia
sequer onde referidos procedimentos estavam armazenados, pois não se encontravam no setor de licitações e frisa-se: isto havia
sido dito pelo então presidente da comissão de licitação que ainda afirmou que o prefeito municipal, ora réu, tinha pleno
conhecimento de tudo o que ocorria no setor de licitação (destaques no original).

Em novo depoimento, disse que os procedimentos tinham sido encaminhados ao setor de contabilidade, mas não sabia onde se
encontravam. Entretanto, a contadora do município, Maria do Socorro Pinto Alves Batista, narrou que não tinha a mínima ideia de
onde estavam os procedimentos licitatórios, acreditando que os membros da comissão de licitação, presidida por Willison, saberiam.

Ao órgão ministerial, Willison Acioli Lopes, presidente da comissão de licitação até o mês de janeiro/2013, informou que os
procedimentos teriam sido encaminhados para Belém e que nenhum membro da comissão saberia informar a localização.

Edivaldo Miranda, presidente da comissão de licitação no ano de 2009, também prestou depoimento ao MP e declarou que os
procedimentos licitatórios do Município eram montados e forjados pela Contadora Maria do Socorro e por Willison, e que a Comissão
de licitação era apenas uma ficção, cujos membros apenas assinavam os documentos encaminhados por Willison.

Pelo seu aspecto elucidativo, transcrevo o depoimento prestado ao órgão ministerial:

Que o depoente pediu para ser ouvido em Cametá, pois teme por sua vida, e não quer presta[r] depoimento em Mocajuba, pois
chamaria muito a atenção; Que o depoente no ano de 2009 inteiro foi presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de
Mocajuba, conforme portaria de nomeação que apresenta neste momento; Que ocupava cargo comissionado de encarregado de
protocolo e arquivo, conforme contra cheque que ora apresenta; Que o depoente trabalhou na prefeitura de Mocajuba até novembro
de 2012; Que no ano de 2009 o depoente não presenciou a realização de qualquer procedimento licitatório, sequer na modalidade de
carta convite; Que no ano de 2009 o depoente apenas assinava os documentos das licitações pois o procedimento na realidade era
todo forjado, montado e organizado pela Contadora Sr. Maria do Socorro juntamente com seu escritório, portanto o procedimento
[vinha] pronto para a assinatura; Que tem conhecimento que o Sr. Afonso é um do donos do escritório de contabilidade, tanto que
logo no inicio do governo viu o Sr. Afonso dando uma palestra para funcionários da prefeitura; Que tem conhecimento que o Sr.
Afonso é funcionário do TCM/Pa; Que a Sra. Maria do Socorro que é a contadora é Tia do Willison que foi preso e foi a mesma quem
trouxe o Willlison para trabalhar na Prefeitura de Mocajuba no inicio do governo de Rosiel, sendo que o Sr. Willison é subordinado da
contadora tanto que logo que Willison veio para Mocajuba morava na residência da Contadora Sra. Maria do Socorro; Que a Sra.
Maria do Socorro que é a contadora tem mais poder na Prefeitura do que a própria secretária de administração tanto que tem poder
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de admitir e demitir funcionários; Que o marido da Sra. Maria do Socorro inclusive já foi chefe do controle interno da Prefeitura de
Mocajuba, salvo engano no período de 2010; Que alguns familiares da Dr. Maria do Socorro é funcionário da prefeitura; Que o
escritório de contabilidade da Sra. Maria do Socorro em Belém vive mudando de endereço por razões que desconhece; Que o
grande amigo do Prefeito de Mocajuba Rosiel antes da campanha da eleição de 2008 é o Sr. Afonso e não a Sra. Maria do Socorro,
foi o Sr. Afonso quem trouxe o escritório de contabilidade para trabalhar em Mocajuba/Pará; Que o depoente integrou a comissão de
campanha de Rosiel em 2008; Que o depoente na condição de presidente da comissão de licitação logo no inicio do ano de 2009
recebeu por telefone orientação do Sr. Afonso, pois como o depoente não conhecia nada sobre licitação o Sr. Afonso lhe disse que
não era para ele se preocupar que o mesmo ia lhe orientar como fazer quando recebesse os procedimentos licitatórios; Que após o
inicio das atividades percebeu que a única orientação era para assinar os procedimentos licitatórios que já vinham todos montados
do escritório de contabilidade; Que o depoente recorda que no ano de 2009 a prefeitura necessitava adquirir merenda escolar e falou
com o depoente que o vencedor da licitação já estava certo e que havia recebido um email do pregoeiro Wotson Valadão de Moura
lhe ensinando como poderia enganar a concorrência e a empresa vencedora que não recorda o nome, mas foi uma empresa do
Porto do Sal, onde o Sr. Rosiel mantinha negócios, conforme cópia do email que apresenta neste momento e que lhe foi entregue
pela Sra. Maria do Socorro; Que o Sr. Rosiel sempre utilizou os funcionários da prefeitura para trabalhar em seus negócios pessoais,
tal como na rádio e televisão que está em nome do Sr. Gilberto, mas o Sr. Gilberto é apenas um laranja do prefeito; Que o Willison já
foi pregoeiro presidente da comissão de licitação, mas sempre envolvido em licitação pois é a pessoa responsável por maquiar os
procedimentos, mas quem controla tudo na realidade é a contabilidade através da Sra. Maria do Socorro e do Sr. Afonso; (...); Que
varias estradas que foram declaradas como feitas, na realidade não foram feitas, tal como estrada Tambai, Vila do Icatú, Estrada da
Prainha, Bracinho do Icataú, tudo isto em 2009; Que a prestação de contas com a Eletronorte ocorreu através de fotos montadas;
Que todos sabem no município que o vereador Ednilton Braga que é o presidente da Câmara é sócio e concunhado do Rosiel no
posto do gasolina onde abastece os veículos da prefeitura, sendo que o posto esta em nome de uma terceira pessoa que é laranja;
(...) (destaques no original).

A partir desses depoimentos e de outros indícios colhidos em medida de interceptação telefônica, que instrui o procedimento criminal
em curso na Procuradoria de Justiça, foi deferida medida de busca e apreensão.

Em cumprimento à ordem, o MP relata que o réu Willison foi encontrado na sede da empresa Point Frio que servia de fachada para a
empresa Polo e o mesmo estava em uma sala sentado em uma mesa promovendo a montagem de vários procedimentos licitatórios
do Município de Mocajuba dos anos de 2011 a 2013, exatamente os procedimentos que não haviam sido remetidos ao Ministério
Público, apesar de requisitados.
A documentação encaminhada ao MP no procedimento apuratório ou apreendida em cumprimento à ordem de busca e apreensão foi
encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, que teria constatado inúmeras irregularidades.

O MP anexa ao pedido o relatório do TCM e dele transcreve boa parte, para demonstrar diversas das irregularidades verificadas, a
indicar a ocorrência de fraudes e de que todos os procedimentos seriam montados, para conferir-lhes a aparência de legalidade.
Com base no relatório do TCM, o MP afirma que todos os procedimentos relativos aos anos de 2010 a 2012 estavam sendo
mantados e nenhum deles – frise-se, nenhum deles – estava regular. Com relação aos procedimentos dos anos de 2009 e 2010, que
foram enviados ao MP, o TCM teria atestado diversos vícios, que, pela sua natureza, determinariam a anulação desses
procedimentos, evidência também de que teriam sido fraudados ou forjados.

Acaso confirmados os fatos articulados na inicial, uma verdadeira organização criminosa ter-se-ia encastelado na Administração
Pública do Município de Mocajuba, voltada ao desvio de recursos públicos em proveito de seus membros e, assim, estariam
sangrando os cofres da municipalidade desde o ano de 2009, quando teve início a gestão do atual Prefeito e principal requerido,
ROSIEL SABÁ COSTA, reeleito para o mandato de 2013/2016.

A permanecer assim, seriam oito anos de intensa sangria, enquanto a população do município vive à míngua, carente de serviços
públicos básicos de qualidade, condizentes com suas reais necessidades.

O rosário das supostas irregularidades é estarrecedor, indicando que os cofres do Município vêm servindo de fonte a inescrupolosos
agentes, alguns travestidos de servidores públicos, ávidos de enriquecer às custas do erário, sem a menor desfaçatez.

A título de exemplo das irregularidades constatadas no curso do procedimento apuratório, transcrevo do pedido do órgão ministerial:

? no mês de junho de 2010 foi empenhada de uma única vez em favor da empresa Polo a quantia de R$ 1.967.297.00,00
(hum milhão novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e noventa e sete reais), valores estes que foram pagas (sic) de forma
ilícita, pois não correspondiam a qualquer contraprestação de serviço ou venda de produtos ou mesmo que tivessem por base
procedimento licitatório válido;
? a empresa Point Frio chegou a supostamente vencer a Licitação Tipo Convite nº 001/2013, procedimento este que
logicamente também foi forjado. Nesta mesma esteira a Engecil que também é de propriedade da família Quaresma supostamente
venceu a licitação Convite nº 01/2009/2013 cujo procedimento foi fraudado o que ocorreu com a empresa Polo, entre diversos outros,
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nas licitações: Convite nº 001/2010; Convite nº 021/2010; Convite nº 001/2010;
? a Concorrência Pública nº 002/2011, que estava sendo montada no momento em que Willison foi preso, e cujo valor do
contrato era de Valor do Contrato: R$ 1.641.198,16 (hum milhão seiscentos e quarenta e um mil reais, cento e noventa e oito reais e
dezesseis centavos) e não por coincidência a empresa vencedora seria exatamente a empresa Polo;
? a empresa Garantia Engenharia que constava nas cópias dos procedimentos licitatórios de 2009/2010 encaminhadas ao
Parquet como uma das supostas concorrentes em vários certames, declarou (...) que a documentação da empresa foi utilizada sem
autorização ou sequer conhecimento de seus sócios e que todas as assinaturas em relação a empresa foram falsificadas pois (...)
jamais participou de qualquer licitação da Prefeitura de Mocajuba;
? a empresa Polo jamais perdeu em qualquer uma das licitações que foram fraudadas e que tenha pseudo participado.
Advirta-se que no cumprimento da ordem de busca e apreensão não coincidentemente foram encontrados documentos necessários
para inscrição e habilitação em licitações de todas as empresas que supostamente haviam participado nos procedimentos licitatórios
fraudados de 2009 a 2012, deixando claro que de fato ocorreu a montagem dos procedimentos. Inclusive vários blocos de notas
fiscais em nome de diversas empresas direcionadas a Prefeitura de Mocajuba foram localizados

Além do relatório do TCM, o MP acostou ao pedido farta documentação, relativa aos documentos coletados no procedimento
apuratório ou na busca e apreensão, acondicionada em diversos apensos, a ocupar mais de duas caixas.

Os desdobramentos da investigação no âmbito criminal e em relação a outros municípios estão a cargo da Procuradoria do Ministério
Público.

III – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

A partir desses elementos primariamente recolhidos, o Ministério Público atribui aos requeridos as seguintes condutas, devidamente
individualizadas:

10 ROSIEL SABÁ COSTA: seria responsável por todos os ilícitos praticados em sua gestão 2008/2013 e descritos na exordial,
incluindo: a contratação de serviços e compra de produtos sem procedimentos licitatórios; A construção de obras pela prefeitura em
substituição a empresa Polo; O beneficiamento das empresas da família Quaresma dentre outras empresas através dos
procedimentos licitatórios montados; seria o responsável pela fabricação de nota fiscal, recibo e nota de empenho sem que o serviço
correspondente ou a compra fossem efetivamente prestados ou prestados com qualidade inferior, não atendendo o interesse público;
seria o responsável pela fabricação de procedimentos licitatórios e documentos, tanto que constaria sua assinatura em vários
procedimentos fraudados; seria o responsável pelo  desvio de milhões de reais dos cofres públicos através de fraude em
procedimentos licitatórios; seria o responsável pela fraude a licitação, visando beneficiar os postos de gasolina da família do
Presidente da Câmara Municipal; seria o beneficiário de todas as fraudes citadas na exordial, e também por intermédio  das
empresas Porto da Palha e Porto do Sol;
20 LUIZ CARLOS CARDOSO LOPES: enquanto encarregado direto pelas finanças do município seria responsável pelos
pagamentos indevidos a empresa Polo e todas as demais empresas da família Quaresma; teria participado da fraude e montagem
dos procedimentos licitatórios a partir do momento em que seria beneficiado direto pela fraude, tanto que a empresa Polo teria
depositado uma verdadeira fortuna na conta corrente de sua companheira; Ainda como Secretário de Governo, seria conivente com
as irregularidades supostamente praticadas pelo Prefeito quando sua obrigação enquanto funcionário público seria denuncia-lo aos
órgãos competentes; seria o responsável por omitir informações a Câmara dos Vereadores, ao Ministério Público e ao TCM;
30 WILLISON ACIOLI LOPES: teria participado ativamente da montagem e fraude as licitações de Mocajuba, pois seria um
dos organizadores da operação, tanto que seria a pessoa responsável por gerenciar e orientar outros funcionários da prefeitura na
montagem dos procedimentos licitatórios e teria sido preso na sede da empresa Polo (Point Frio) exatamente montando todos os
procedimentos licitatórios de 2011 a 2013. Inclusive teria tentado omitir do Ministério Público a localização dos procedimentos
licitatórios;
40 AJAX JOÃO FERREIRA PAES : enquanto presidente da comissão de licitação juntamente com Willison teria participado
ativamente da montagem e fraude das licitações, inclusive omitindo a localização dos procedimentos licitatórios que seriam montados
por Willison;
50 MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA: contadora do Município, integraria a organização de ímprobos e seria a
principal organizadora das fraudes a licitações e consequente desvio das verbas públicas, tanto que teria designado Willison para
realizar a tarefa de montagem. Ainda, buscaria maquiar os procedimentos, tentando fornecer uma aparente situação de legalidade; O
próprio procedimento de inexigibilidade de licitação que contratou o escritório da depoente teria sido declarado como fraudado pelos
técnicos do TCM;
60 VIVIANE RODRIGUES CARVALHO : É companheira do Secretário de Finanças (Luiz Carlos) e grande parte do dinheiro
público desviado pela empresa Polo teria sido depositado em sua conta corrente e posteriormente repassado aos demais membros
da organização de ímprobos, inclusive seu próprio companheiro, razão pela qual também teria se beneficiado diretamente pela
dilapidação do patrimônio público;
70 MARIA DA CONCEIÇÃO QUARESMA LOURINHO: seria responsável pelos desvios de verbas públicas do Município de
Mocajuba através de diversas empresas, sobretudo a empresa Polo; A ré enquanto sócia da empresa teria colaborado decisivamente
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para que os procedimentos licitatórios fossem montados, tanto que o local da montagem seria exatamente o escritório da empresa
Polo (Point Frio); A ré teria sido beneficiada direta com desvio de milhões dos cofres públicos; Também teria falsificado notas fiscais
e outros documentos; Ademais também era sócia da empresa Engecil que também teria sido beneficiada com desvio de verbas
públicas;
80 THAINÁ DA CRUZ QUARESMA; seria responsável pelos desvios de verbas públicas do Município de Mocajuba através de
diversas empresas, sobretudo a empresa Polo; A ré enquanto sócia da empresa teria colaborado decisivamente para que os
procedimentos licitatórios fossem montados, tanto que o local da montagem seria exatamente o escritório da empresa Polo (Point
Frio); A ré teria sido beneficiada direta com desvio de milhões dos cofres públicos; Também teria falsificado notas fiscais e outros
documentos;
90 MIGUEL OCÉLIO SEIXAS QUARESMA: seria responsável pelos desvios de verbas públicas do Município de Mocajuba
através de diversas empresas, sobretudo a empresa Polo; como sócio da empresa, teria colaborado decisivamente para que os
procedimentos licitatórios fossem montados, tanto que o local da montagem seria exatamente o escritório da empresa Polo (Point
Frio); Também teria falsificado notas fiscais e outros documentos; Ademais seria sócio da empresa Engecil que também teria sido
beneficiada com desvio de verbas públicas;
100 LUIZ ALFREDO QUARESMA DE MIRANDA: seria responsável pelos desvios de verbas públicas do Município de
Mocajuba através de diversas empresas, sobretudo a empresa Polo; como sócio da empresa teria colaborado decisivamente para
que os procedimentos licitatórios fossem montados, tanto que o local da montagem seria exatamente o escritório da empresa Polo
(Point Frio); Também teria falsificado notas fiscais e outros documentos; Ademais seria sócio da empresa Engecil que também foi
beneficiada com desvio de verbas públicas;
110 EDINILTON DOMINGOS ALMEIDA BRAGA: Enquanto presidente da Câmara de Vereadores estaria pactuando com as
ilicitudes praticadas pelo gestor municipal, tanto que não estaria exigindo a prestação de contas da prefeitura ou mesmo adotando
qualquer postura para fiscalizar a devida aplicação dos recursos públicos, revelando totalmente omisso e ainda seria beneficiado com
os procedimentos licitatórios para fornecimento de combustível, pois apesar dos postos de gasolina estarem em nome de laranjas
seria o real proprietário e beneficiado dos postos, e assim teria recebido milhões da prefeitura através de procedimento licitatório
fraudado;
120 POLO CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO; além de beneficiária das fraudes, seria a maior empresa captadora de
recursos de Mocajuba, pois teria prestado serviços a prefeitura através de procedimentos licitatórios fraudados e ainda teria recebido
da municipalidade por serviços não prestados ou por obra realizada com funcionários da prefeitura. Por seus sócios, teria auxiliado
na montagem de todos os procedimentos licitatórios de Mocajuba;
130 CONSTRUTORA ENGECIL: além de beneficiária das fraudes, por meio de seus sócios, seria uma das organizadoras dos
atos improbos, em detrimento do erário, como uma das empresas captadoras de recursos de Mocajuba, pois teria prestado serviços
à prefeitura através de procedimentos licitatórios fraudados;
140 POSTO RENASCER LTDA; além de beneficiária das fraudes, seria uma das organizadoras dos atos improbos, em
detrimento do erário, como uma das empresas captadoras de recursos de Mocajuba, pois teria prestado serviços a prefeitura através
de procedimentos licitatórios fraudados;
150 SONAGRO SOL NASCENTE: além de beneficiária das fraudes, seria uma das organizadoras dos atos improbos, em
detrimento do erário, como uma das empresas captadoras de recursos de Mocajuba, pois teria prestado serviços a prefeitura através
de procedimentos licitatórios fraudados;
160 HAMILTON COELHO BRAGA: É sócio do Posto de Gasolina que teria recebido milhões da prefeitura de Mocajuba sem
fornecer a respectiva quantidade em produtos e ainda teria participado da fraude aos procedimentos licitatórios, tanto que até mesmo
o procedimento de contratação do posto teria sido fraudado;
170 FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS BRAGA: É sócio do Posto de Gasolina que teria recebido milhões da prefeitura de
Mocajuba sem fornecer a respectiva quantidade em produtos e ainda teria participado da fraude aos procedimentos licitatórios, tanto
que até mesmo o procedimento de contratação do posto teria sido fraudado;
180 ASSESSORIA CONTABIL PÚBLICA E EMPRESARIAL DO TERCEIRO SETOR (ASCEP): É o escritório de Contabilidade
que tem como sócia Maria do Socorro, que seria uma das mentoras da organização de ímprobos de Mocajuba, e onde segundo
testemunhas parte dos procedimentos licitatórios de Mocajuba seriam montados (fraudados).

IV – DOS PEDIDOS LIMINARES

O órgão autor pede liminarmente o afastamento do cargo público dos requeridos que ostentam a condição de servidores públicos,
sobretudo do Prefeito municipal, Rosiel Sabá Costa; a indisponibilidade dos bens dos requeridos; a perda dos direitos políticos; a
suspensão do pagamento de todos os fornecedores de serviços e do pagamento de compra de material da prefeitura municipal sem
procedimento licitatório, e; o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos requeridos.

Os fatos descritos pelo órgão ministerial ajustam-se em tese a diversos ilícitos, de diversa natureza – cíveis, administrativos e
criminais. Na seara administrativa, são tipificados como atos de improbidade administrativa, nos moldes dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei
nº 8.429/92, sobretudo as condutas previstas no caput  do art. 10 e dos incisos I, II, VIII e XII, em rol meramente exemplificativo,
assim dispostos:
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Art. 10.  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
à espécie;
(...);
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
(...);
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Os pedidos deduzidos liminarmente pelo MP possuem, em sua maioria, natureza acautelatória, ainda que formulados no processo
principal. Nada obsta que possam ser deferidos, desde que presentes os requisitos próprios das medidas cautelares – a
plausibilidade do direito e o perigo da demora.

A possibilidade de concessão de medidas cautelares no processo principal atende a um reclamo de economia processual e encontra
previsão expressa no art. 12 da Lei nº 7.347/85, aplicável também às ações de improbidade administrativa, espécie do gênero ação
civil pública.

A providência cautelar visa a assegurar os fins do processo, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional, no sentido de que o
provimento buscado seja certo e útil para o objetivo visado.

A plausibilidade do direito se afere mediante cognição não exauriente, a partir de critérios de mera probabilidade, de que a demanda
deduzida tenha chances de êxito, com base nos elementos prefacialmente ministrados à apreciação judicial.

O perigo da demora está relacionado ao risco que a demora do processo pode acarretar à utilidade do provimento judicial,
condenando-o, ao final, a um instrumento esvaziado de suas finalidades.

Segundo Chiovenda, o processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que pode e deve obter.
Ou, como diria Galendo Lacerda, citado por Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa. 4ª ed. rev. ampl.
Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2008, p. 725), Se a função cautelar se justifica, exatamente, pela necessidade de pronta e eficaz
segurança contra determinado risco, a tal ponto que constitui um de seus pressupostos fundamentais a existência do periculum in
mora, a concessão de mandado liminar assecuratório se revela instrumento indispensável à consecução desse objetivo. Não teria
sentido a preocupação em acudir à urgência do caso, se a lei não autorizasse o juiz a prover de imediato.

Em que pese o disposto no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, a exigir notificação da parte requerida para resposta antes do
recebimento da inicial, entendo não haver óbice à concessão das liminares postuladas, inaudita altera parte: os pressupostos das
medidas cautelares – a plausibilidade do direito e o perigo da demora – não se confundem com os requisitos para o recebimento da
Ação de Improbidade, ainda que neste caso uns e outros estejam imbricados.

O que se exige, para o recebimento da inicial, é um lastro probatório mínimo do cometimento do ato improbo, do qual se possam
extrair os indícios suficientes de autoria, a fim de evitar lides temerárias e injustas, preservando o agente público e a própria
honorabilidade da Administração Pública.

A regra do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92 guarda simetria com o disposto no art. 514 do CPP. Em torno desse dispositivo, se
construiu jurisprudência no sentido de que, estando a denúncia respalda em inquérito policial, a notificação prévia é dispensável e
não gera nulidade absoluta. A esse respeito, o enunciado da súmula 330 do STJ: é desnecessária a resposta preliminar de que trata
o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial.

Lá como cá, deve-se dispensar a notificação prévia da parte requerida, quando a ação de improbidade encontrar-se amparada em
procedimento apuratório instaurado pelo órgão ministerial, sobretudo para efeito de apreciação de medidas liminares inaudita altera
parte quando isso se fizer indispensável para salvaguardar, desde logo, os fins do processo.

Esse alvitre encontra amparo na doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Ob. cit., p. 725), para quem (...) o
procedimento ora instituído [os autores referem-se ao § 7º do art. 17 da LIA, introduzido pela MP 2.088-35, de 27/12/2000], o qual
não incidirá quando a inicial estiver lastreada por inquérito civil ou por procedimentos administrativos regularmente instaurados pela
própria administração ou por órgãos externos de controle (...), não inviabiliza a decretação de medidas cautelares inaudita altera
pars, sob pena de esvaziamento da regra contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e da própria noção de jurisdição como
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função que deriva da soberania estatal.

Cito da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 535 NÃO CONFIGURADA.
CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS.
DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. 1. Cuidam os autos de
Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a ora recorrente e outros, em virtude de suposta
improbidade administrativa envolvendo concessão e uso fraudulentos de créditos de ICMS. 2. Não está configurada ofensa aos arts.
165 e 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem conferiu fundamento suficiente à controvérsia que lhe foi
apresentada, relativa à decretação de indisponibilidade dos bens. 3. A Ação Civil Pública por improbidade administrativa pode ser
proposta contra qualquer agente público, inclusive os que integram a Administração Fazendária e, em quadrilha, montam créditos
frios de ICMS. 4. É possível a determinação de indisponibilidade e sequestro de bens, para fins de assegurar o ressarcimento ao
Erário, antes do recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade. Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial não provido.
(Recurso Especial nº 1113467/MT (2009/0072095-1), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 09.03.2010, unânime, DJe
27.04.2011).

Ambos os requisitos ou pressupostos acima – indícios suficientes de autoria e plausibilidade do direito -, porque distintos, podem ser
avaliados de forma separada e em momentos também diferentes. Ou seja, é possível a aferição, desde logo, dos pressupostos das
medidas cautelares, sem prejuízo da posterior análise dos requisitos necessários ao recebimento da inicial.

No caso, a farta documentação que instrui o pedido, entre depoimentos, documentos encaminhados ao MP ou arrecadados na busca
e apreensão e o relatório do TCM, que teria detectado irregularidades em todos os procedimentos licitatórios do Município de
Mocajuba, nos anos de 2009 a 2012, fornece, em exame preliminar, a verossimilhança dos fatos articulados na inicial ou a
plausibilidade do direito.

O perigo da demora resulta da constatação, a partir do que preliminarmente apurado pelo órgão autor, de que os requeridos estariam
dilapidando o erário desde 2009, ano em que o grupo supostamente liderado pelo requerido Rosiel Sabá Costa chegou ao poder.
Com sua reeleição para um mandato por mais quatro anos, a suposta apropriação indevida de recursos do Município só tenderia a
aprofundar-se, se nenhuma medida for adotada de imediato para conter a sanha com que se teriam lançado sobre o patrimônio
público.

Registro de passagem que, de acordo com a inicial, licitações do ano de 2013, portanto, depois de desencadeado o procedimento
apuratório do órgão ministerial, também estariam sendo fraudadas.

V – DAS MEDIDAS EM ESPÉCIE

A perda (rectius: suspensão) dos direitos políticos não é medida cautelar, mas sim efeito da eventual procedência da ação de
improbidade. Daí porque o art. 20 da LIA é expresso em estabelecer que a perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Não cabe, portanto, o seu deferimento liminar.

A suspensão do pagamento de todos os fornecedores de serviços e do pagamento de compra de material da prefeitura municipal,
sem procedimento licitatório, como formulado inicialmente, seria inviável: isso poderia até  inviabilizar o funcionamento da
Administração Pública municipal e os serviços prestados à população, com risco de dano muito superior ao que se pretenderia
prevenir ou remediar com a medida.

Na emenda apresentada posteriormente, o órgão autor especifica o alcance da medida, indicando as empresas demandadas como
aquelas cujos pagamentos deveriam ser suspensos. No entanto, um obstáculo de ordem processual impede a sua concessão: o
pedido é dirigido à prefeitura (rectius: Município) de Mocajuba e o ente público não é parte na demanda; não está sujeito aos efeitos
da decisão nela proferida, senão por força do trânsito em julgado da sentença final.

A ação é voltada contra os agentes públicos supostamente ímprobos e terceiros com eles eventualmente mancomunados, os quais
se submetem às decisões proferidas nos autos.

Da mesma forma, é incabível a requisição ao Município da relação de prestadores de serviços e dos procedimentos licitatórios que
justificariam os pagamentos cuja suspensão se requer. Nem os pedidos poderiam ser dirigidos aos próprios requeridos: se os
procedimentos são, porventura, fraudulentos, não estariam eles obrigados a produzir prova contra si próprios.
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Nada obsta que o órgão ministerial requeira as providências acima pelo procedimento adequado de exibição de documentos. A
diferença em relação às medidas cautelares abaixo é que estas são voltadas contra os próprios requeridos, ainda que para a
efetivação de uma ou de outra não se dispense o concurso de terceiros.

Nos casos acima, as providências solicitadas dizem respeito a direto interesse do Município, que não é parte na causa e lhe deve ser
franqueado o contraditório, por meio do devido procedimento legal.

V.1 – DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS

Segundo art. 7º da LIA, a indisponibilidade os bens é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O dispositivo nada mais faz do que normatizar, no plano da legislação infraconstitucional, o comando insculpido no § 4º do art. 37 da
Constituição Federal.

Como sobejamente narrado na exordial, os atos nela descritos teriam causado grave lesão ao patrimônio do Município e gerado, em
contrapartida, por efeito das supostas fraudes, enriquecimento ilícito dos requeridos.

O MP não precisa o montante da suposta lesão, mesmo porque o volume dessas alegadas fraudes inviabilizariam, nessa fase
preambular, essa avaliação. No entanto, fala em vinte milhões de reais, considerando a média anual de quatro milhões de reais
desviados, a partir do ano de 2009.

Nada obstante a solidariedade dos agentes para o ressarcimento do dano, o STJ entende que a constrição deve incidir sobre cada
patrimônio na medida da responsabilidade de cada um. Como essa responsabilidade só pode ser afirmada na sentença final e os
parâmetros trazidos pelo MP são muito gerais para se divisar, em tese, a responsabilidade de cada requerido, deve-se buscar na
própria inicial esses parâmetros.

Segundo o MP, a empresa Polo teria recebido irregularmente, no período considerado, a quantia de R$ 3.500.000,00. Esse, portanto,
deve ser o montante a ser bloqueado dos bens da empresa Polo Pavimentação e Construção Ltda e dos seus sócios, Luiz Alfredo
Quaresma de Miranda, Maria da Conceição Quaresma Lourinho, Thainá da Cruz e Miguel Océlio Seixa de Miranda. O mesmo
parâmetro deve ser adotado, por identidade em tese de situações, em relação às empresas Construtora Engecil e Sonagro Sol
Nascente.
No que se refere ao Posto Renascer Ltda e seus sócios, Hamilton Coelho Braga e Fernando José dos Santos Braga, bem como ao
Presidente da Câmara de Vereadores, Edinilton Domingos Almeida Braga, que estariam envolvidos nas fraudes com venda de
combustíveis para o Município, o valor a ser bloqueado é de R$ 3.600.000,00, montante correspondente aproximadamente à venda
de combustível no período, conforme depoimento prestado ao órgão ministerial por Evaldo Braga, descrito como laranja no suposto
esquema de venda ilegal de combustível ao Município.

Afirma também a inicial que Viviane Rodrigues Carvalho, esposa de Luiz Carlos Cardoso Lopes, registrou a expressiva
movimentação em sua conta da quantia de R$ 1.700.000,00, grande parte da qual depositada pela empresa Polo. Esse, portanto,
deve ser o valor a ser bloqueado do patrimônio dos dois e também dos bens dos servidores Willison Acioli Lopes e Ajax João Ferreira
Paes, na ausência de elementos mais consistentes do montante do dano que estes supostamente teriam causado.

A contadora Maria do Socorro Alves e sua empresa de Assessoria e Contabilidade teria participação em todas essas fraudes, razão
pela qual deve ter seus bens bloqueados pelo maior dos valores bloqueados dos demais requeridos, com exceção de Rosiel Costa,
ou seja, R$ 3.600.000,00.

De Rosiel Costa, considerando-se que seria o principal mentor, coordenador e beneficiário das fraudes, o bloqueio de seus bens
deve conformar-se ao montante de R$ 5.000.000,00, considerando-se que não seria o único beneficiário das fraudes e que, no total,
os valores bloqueados seriam suficientes ao ressarcimento dos danos projetados pelo MP.

V.2 - DA QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAL

Ambos os sigilos – bancário e fiscal - são resguardados pela Constituição Federal, ao garantir o direito à intimidade e à vida privada,
como também pela Lei Complementar nº 105, cujo art. 4º contempla as hipóteses de afastamento do sigilo bancário por ordem
judicial, quando necessário para apurar a prática de ilícitos, entre outros casos, contra a Administração Pública e aqueles cometidos
por organização criminosa.
O sigilo fiscal é resguardado pelo art. 198 do Código Tributário Nacional, ressalvando o seu afastamento por ordem judicial.
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Embora erigidos à condição de direito fundamental, não há direito absoluto na ordem jurídica pátria e os sigilos não podem servir de
anteparo impermeável à prática de ilícitos.
Além de servir como meio de prova, a medida visa a rastrear os valores supostamente desviados dos cofres públicos e a sua
destinação final, possibilitando, a exemplo da indisponibilidade de bens, o futuro ressarcimento dos danos porventura suportados
pelo ente público.

Somente a partir da movimentação bancária das pessoas investigadas e do levantamento de sua situação econômico-financeira e
evolução patrimonial é que se poderá traçar o roteiro das verbas porventura desviadas do erário, e assim se identificar quem
efetivamente foi beneficiado e quem eventualmente concorreu para isso.

Colho a esse respeito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E
FISCAL. 1. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de quebra do sigilo fiscal e bancário em ações de natureza cível, tendo
o Supremo Tribunal Federal consolidado o entendimento de que não possuir caráter absoluto a garantia dos sigilos bancário e fiscal,
sendo facultado ao juiz decidir acerca da conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante. 2. Restou
demonstrada a excepcionalidade a autorizar o deferimento da medida requerida, tendo em vista a necessidade de verificar a
existência ou não de possível enriquecimento ilícito por parte de agente público. 3. A medida requerida se mostra essencial e útil,
para que se possam obter elementos suficientes a caracterizar e comprovar a prática dos atos de improbidade administrativa
investigados pelo Ministério Público Federal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento nº 0061546-
32.2003.4.03.0000/SP, 4ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Convocado Leonel Ferreira. j. 24.11.2011, unânime, DE 16.01.2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E
FISCAL. FUNDADAS RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito ao sigilo bancário e fiscal não é
absoluto, sendo, portanto, possível a sua quebra mediante decisão judicial devidamente fundamentada, nos casos de relevante
interesse público, notadamente para se comprovar a prática de atos de improbidade administrativa. (Precedentes: AG
2009.01.00.011550-3-DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, e-DJF1 p. 326 de 09.10.2009; RESP
200702443728, Herman Benjamin, STJ. Segunda Turma, 30.09.2010; dentre outros). 2. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo
de Instrumento nº 0024229-73.2011.4.01.0000/PA, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Olavo. j. 16.09.2011, unânime, DJ
14.10.2011)..

Presentes os requisitos da medida cautelar, como acima reportado, é perfeitamente possível o afastamento dos sigilos bancário e
fiscal, de forma a preservar-se o interesse público, em detrimento do particular, na apuração de ilícitos, na responsabilização dos
seus agentes e no ressarcimento ao erário do que foi desviado.

V.3 – DO AFASTAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS

De acordo com parágrafo único do art. 20 da LIA, 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.

Em comentário ao dispositivo, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Ob. Cit., p. 733) sublinham: (...) Por intermédio do
afastamento provisório do agente, busca o legislador fornecer ao juiz um importantíssimo instrumento com vistas à busca da verdade
real, garantindo a verossimilhança da instrução processual de modo a evitar que a dolosa atuação do agente, ameaçando
testemunhas, destruindo documentos, dificultando a realização de perícias etc., deturpe ou dificulte a produção dos elementos
necessários à formação do convencimento judicial. Busca-se, enfim, propiciar um clima de franco e irrestrito acesso ao material
probatório, afastando possíveis óbices eu a continuidade do agente no exercício do cargo, emprego, função ou mandato eletivo
poderia proporcionar (destaquei).

Entre as medidas cautelares postuladas pelo MP, essa é a mais drástica, sobretudo porque atinge também o requerido Rosiel Sabá
Costa, detentor do cargo eletivo de Prefeito do Município. Nem por isso se apresenta inviável o seu deferimento. Pelo contrário, nas
circunstâncias descritas na inicial, a medida se faz absolutamente necessária.

Respeitadas as opiniões em contrário, francamente minoritárias, de que não seria possível o afastamento cautelar do detentor de
mandado eletivo, o entendimento do STJ é iterativo em admitir, excepcionalmente, a medida:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO.
RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. O art.
20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial ou administrativa
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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". 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a
concreta interferência na prova, qual seja, a não prestação de informações e documentos aos Órgãos de controle (Câmara de
Vereadores e Tribunal de Contas Estadual e da União), o que representa risco efetivo à instrução processual. Demais disso, não
desarrazoado ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o
tempo necessário para verificar "a materialidade dos atos de improbidade administrativa". Medida cautelar improcedente. (Medida
Cautelar nº 19214/PE (2012/0077724-4), 2ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 13.11.2012, unânime, DJe 20.11.2012).

Presente a plausibilidade do direito, como demonstrado acima ad nauseam, o perigo da demora reside no risco fundado de que a
permanência do agente no cargo público possa prejudicar a instrução processual.

Não é demais lembrar que o Prefeito de municípios de pequeno porte, como é o caso de Mocajuba, possuem, no âmbito da
Administração Pública municipal, um poder de mando praticamente incontrastável, portando-se muitas das vezes como um
verdadeiro soba.
Convém anotar também, como relatado pelo órgão ministerial, que os requeridos vêm, desde o início das investigações, criando todo
tipo de dificuldades ao esclarecimento dos fatos e com isso prejudicando a instrução processual. Ora teriam se negado a apresentar
os documentos requisitados diversas vezes pelo órgão ministerial, ora teriam prestado depoimentos desencontrados ou mendazes,
ora teriam tentado forjar procedimentos licitatórios para supostamente atender os pedidos, ora ainda teriam tentado esconder
evidências ou prova e, só a muito custo, depois da intervenção judicial, é que o órgão autor teria logrado localizar e apreender esses
documentos.

Afora isso, registro também do pedido do MP que o vereador Nilsen Castelo de Vasconcelos teria recebido ameaça de morte depois
de formular denúncias contra o Prefeito Rosiel Costa em razão dos fatos em apuração.

Da mesma forma, a testemunha Edivaldo Braúlio teria prestado depoimento ao MP em Cametá por receio de represálias, por
entender que os requeridos, sobretudo o prefeito municipal, são pessoas perigosas.

O imediato afastamento desses agentes públicos de suas funções faz-se imprescindível para assegurar a higidez da instrução
processual, obstando que, no exercício do cargo, venham eventualmente a forjar documentos, suprimir ou esconder provas, como
teriam feito antes, ameaçar testemunhas ou influir para que alterem seus depoimentos, e assim lhes ser garantida a continuidade das
práticas ilícitas que estariam em curso há mais de quatro anos.

Essas são situações concretas, extraídas dos elementos colhidos no procedimento apuratório conduzido pelo MP e que autorizam, à
luz da jurisprudência do STJ, o afastamento do agente público de seu cargo, inclusive o detentor de mandado eletivo, como no caso
do prefeito municipal.

A esse respeito, consulto os julgados a seguir:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DE PREFEITO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. A norma do art.
20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de
improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional, como a dos autos.
Hipótese em que a medida está fundada na existência de indícios de manipulação dos documentos públicos relativos às
irregularidades apuradas, bem como na influência do requerente na produção da prova testemunhal, o que evidencia risco efetivo à
instrução processual. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 1.382/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE
ESPECIAL, julgado em 01/06/2011, DJe 23/09/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO.
PREFEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte Especial e a do c. Supremo Tribunal Federal têm admitido que prefeito afastado do cargo por decisão
judicial pode formular pedido de suspensão de liminar e de sentença alegando grave lesão à ordem pública (v.g. STJ, AgRg na SLS
876/RN, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe de 10/11/2008.  STF, SS 444 AgR/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney
Sanches, DJ de 4/9/1992, e Pet 2.225 AgR/GO, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12/4/2002).
II - In casu, o requerente, prefeito municipal, foi afastado cautelarmente do cargo, mediante decisão do juízo a quo, por interferir
concretamente na instrução processual valendo-se de funcionários do município para esconder provas e ocultar vestígios acerca de
supostos atos de improbidade a ele atribuídos.
III - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não se configura excessivo o afastamento cautelar de prefeito municipal pelo período
de 90 dias, ainda que o afastamento do agente público seja anterior à decisão proferida no âmbito desta Corte. Agravo regimental
desprovido. (AgRg na SLS 1.630/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 02/10/2012).

Por se tratar de medida cautelar, é da sua natureza a transitoriedade, não se admitindo o afastamento do agente sine die. Emerson
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Garcia e Rogério Pacheco Alves (Ob. Cit., p. 741) sugerem o prazo de 112 (cento e doze) dias, resultado da soma dos diversos
prazos da ação civil pública.

Como se viu no julgamento da Medida Cautelar nº 19.214/PE, o STJ não considera desproporcional ou desarrazoado o prazo de 180
dias, necessário à verificação da materialidade do ato de improbidade.

É preciso atentar também para a diretriz de que o prazo para a conclusão da instrução processual não pode resultar de mera soma
aritmética (RHC nº 1.453, rel. Min. Vicente Cernichiaro, DJU 9/12/91), mas antes deve levar em conta a complexidade do caso e as
dificuldades que um processo, com vários réus e inúmeros documentos, naturalmente acarreta.
Assim, reputo razoável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os agentes públicos fiquem afastados de suas funções. Numa
análise realista, esse prazo é insuficiente para a conclusão do processo. No entanto, é suficiente a que os requeridos apresentem
suas defesas e se possa ter uma visão mais completa possível dos atos a eles imputados, possibilitando ao juiz avaliar da
necessidade de manutenção ou não dessas medidas ou eventualmente da adoção de outras.

VI – DOS PROVIMENTOS CAUTELARES

Nos termos da fundamentação acima, cumpridos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE as liminares postuladas pelo MP
para determinar:

1 A indisponibilidade dos bens dos requeridos, como a seguir:
? Em relação à empresa Polo Pavimentação e Construção Ltda e aos seus sócios, Luiz Alfredo Quaresma de Miranda, Maria
da Conceição Quaresma Lourinho, Thainá da Cruz e Miguel Océlio Seixa de Miranda, e às empresas Construtora Engecil e Sonagro
Sol Nascente, até o limite de R$ 3.500.000,00;
? No que se refere ao Posto Renascer Ltda e seus sócios, Hamilton Coelho Braga e Fernando José dos Santos Braga, bem
como ao Presidente da Câmara de Vereadores, Edinilton Domingos Almeida Braga, até o patamar de R$ 3.600.000,00;
? Quanto a Viviane Rodrigues Carvalho e Luiz Carlos Cardoso Lopes, bem como aos servidores Willison Acioli Lopes e Ajax
João Ferreira Paes, até o montante de R$ 1.600.000,00;
? Relativamente à contadora Maria do Socorro Alves e sua empresa de Assessoria e Contabilidade, até a soma de R$
3.600.000,00;
? Do patrimônio de Rosiel Costa, deve ser bloqueado o montante de R$ 5.000.000,00.

2 O afastamento dos sigilos bancários e fiscal dos requeridos, relativamente à movimentação financeira e às declarações de
imposto de renda dos últimos cinco anos.

3 O imediato afastamento dos cargos ou funções dos requeridos que ostentam a condição de servidores ou agentes
públicos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de suas remunerações, como a seguir discriminado:

? ROSIEL SABÁ COSTA – do cargo de Prefeito do Município de Mocajuba. Em substituição, deve assumir o cargo, durante o
período de afastamento, o Vice-Prefeito do Município;
? EDINILTON DOMINGOS ALMEIDA BRAGA – do cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de
Mocajuba. A substituição do Presidente afastado, durante o período de afastamento, deve dar-se de acordo com o Regimento Interno
da Casa Legiferante;
? LUIZ CARLOS CARDOSO LOPES, WILLISON ACIOLI LOPES E AJAX JOÃO FERREIRA PAES – dos cargos ou funções
respectivas que ocupam na estrutura da Administração Pública do Município de Mocajuba.

VII – DOS EXPEDIENTES

Oficie-se aos cartórios de registros de imóveis de Mocajuba, Igarapé Miri, Abaetetuba, Marituba e Belém, determinando a
indisponibilidade de bens existentes em nome de cada um dos requeridos, até o limite dos valores estabelecidos no item VI, 1 e que
encaminhem relação de todos os bens em nome réus, e se chegaram a negociar algum bem imóvel, a partir de janeiro de 2013.

Oficie-se ao DETRAN/PA para que informe, no prazo de 15(quinze) dias úteis, se foi registrada alguma transferência de veículos por
algum dos requeridos, no período de 2010 a 2013.

Oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional da 8ª Região e ao Diretor do Foro da Seção Judiciária da Justiça
Federal em Belém comunicando da presente decisão e para que a encaminhem aos juízes de 1º grau, solicitando não proferirem
quaisquer atos judiciais de alienação de bens, homologação de acordos ou transações que importem diminuição do patrimônio de
cada um dos requeridos.

Insira-se, por meio eletrônico, através do sistema RENAJUD, a restrição de transferência de qualquer veículo em nome de cada um
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dos requeridos, para que não registrem mudança de propriedade no Sistema RENAVAM.

Oficie-se à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL para que forneça cópias das Declarações de Imposto de Renda dos réus,
inclusive das pessoas jurídicas, relativas ao período de 2008 a 2012.

Oficie-se ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, para que requisite às instituições bancárias, sobretudo Bradesco, Banpará, Banco do
Brasil e Itaú, que forneçam, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS ÚTEIS, informes bancários completos, inclusive extratos de contas com
todas as transações e movimentações bancárias diárias dos requeridos, com valores superiores à R$ 3.000,00 (três mil reais), a
partir de 01/01/2009, As informações deverão ser remetidas exclusivamente em MÍDIA ELETRÔNICA, NÃO REGRAVÁVEL, NO
LEIAUTE PRECONIZADO PELA CARTA CIRCULAR BACEN nº 3.454/2010,

Oficie-se à Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) para que informe, no prazo de 15(quinze) dias úteis, as empresas
cadastradas em nome dos demandados.

Notifiquem-se os requeridos para apresentarem manifestação preliminar, instruída com documentos ou justificações, nos termos do
art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

Intime-se o Município de Mocajuba para, querendo, manifestar interesse na causa, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei Federal 8.429
/92.

Dê-se ciência da presente decisão à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Mocajuba, inclusive para que, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie para que o Vice-Prefeito de Mocajuba tome posse no cargo, em substituição ao
Prefeito afastado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cargo pessoal do vereador que assumir as funções do
Presidente afastado, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e criminal.

O Oficial de Justiça deve certificar o dia e a hora em que o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Mojuba
forem intimados da presente decisão, havendo-se por afastados de suas funções a partir de então, quando não poderão praticar
quaisquer atos alusivos às atribuições dos cargos respectivos, sob pena de haverem-se os atos como inválidos e os agentes, em
descumprimento à presente decisão, sujeitando-se à responsabilidade criminal.

Processe-se em sigilo até a elaboração dos expedientes acima, necessários ao cumprimento das providências determinadas.

Ciência ao MP.

De Oeiras do Pará para Mocajuba, 03/12/2013.

JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES
Juiz de Direito,
Auxiliando na Comarca de Mocajuba

TRAMITAÇÕES
Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140263928622 06/08/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 09/06/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

09/06/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140187371760 05/06/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

05/06/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140180317629 30/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

05/06/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140180304825 30/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

04/06/2014
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Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 27/05/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

09/06/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 23/05/2014 GRUPO DE TRABALHO E
MONITORAMENTO DA META
18

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

27/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140164560464 20/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

27/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 19/05/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GRUPO DE TRABALHO E
MONITORAMENTO DA META 18

21/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 19/05/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

19/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140162137598 19/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

19/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140149040464 08/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

19/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 06/05/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

19/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140144510176 06/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

06/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140143474895 05/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

05/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140143159645 05/05/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

05/05/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140135120285 28/04/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

30/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 24/04/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

A SECRETARIA DO MP -
MOCAJUBA

24/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140130679528 24/04/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

24/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 23/04/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

23/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 16/04/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

23/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140117529238 10/04/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

10/04/2014
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Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 08/04/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

08/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 02/04/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

04/04/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140103003779 31/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

31/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140101312972 28/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

31/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 27/03/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

28/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140098729377 27/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

31/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 26/03/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

27/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140092338823 24/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

24/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140085093020 18/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

18/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140085025993 18/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

18/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140077404994 12/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

12/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140073589208 10/03/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

10/03/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 28/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

28/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 28/02/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

28/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 25/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

26/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140060350745 24/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

25/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140059663791 24/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

24/02/2014
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Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140058720175 21/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

24/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140058698544 21/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

24/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 20/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

20/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140056567163 20/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

20/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140056548830 20/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

20/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140046898106 13/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

13/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140044398998 11/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

14/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 10/02/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

14/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 04/02/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

05/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140033045633 03/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

04/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140032554037 03/02/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

04/02/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 24/01/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

24/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140016998826 21/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

21/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140013684336 17/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

20/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140013661541 17/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

20/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140012614523 16/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

16/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 16/01/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

16/01/2014
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Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 16/01/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

16/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140010960479 15/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

15/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140010029764 15/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

15/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 14/01/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

14/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 14/01/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

14/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 14/01/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

A SECRETARIA DO MP -
MOCAJUBA

14/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140009148616 14/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

15/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 10/01/2014 GABINETE DA VARA UNICA
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

13/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 09/01/2014 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

GABINETE DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

09/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140000290382 07/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

08/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140000281070 07/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

08/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140000275444 07/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

08/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140000272631 07/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

08/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20140000265162 07/01/2014 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

08/01/2014

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130387356127 19/12/2013 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

19/12/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 16/12/2013 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

A SECRETARIA DO MP -
MOCAJUBA

18/12/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 13/12/2013 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

16/12/2013
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Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130363720913 13/12/2013 SECRETARIA DA VARA
UNICA DE MOCAJUBA

13/12/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130380314315 13/12/2013 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

13/12/2013

Documento Data Origem Destino Data Baixa

20130380146796 13/12/2013 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE MOCAJUBA

SECRETARIA DA VARA UNICA DE
MOCAJUBA

13/12/2013

MANDADOS
Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE INTIMACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE NOTIFICACAO CADASTRADO

Data da Distribuição Tipo de Mandado Data Devolução Situação

MANDADO DE INTIMACAO CADASTRADO

PROTOCOLOS
Documento Data Situação

20140263928622 06/08/2014 ASSOCIADO

20140187371760 05/06/2014 JUNTADO

20140180317629 30/05/2014 JUNTADO

20140180304825 30/05/2014 JUNTADO

20140164560464 20/05/2014 JUNTADO

20140162137598 19/05/2014 JUNTADO

33



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

20140149040464 08/05/2014 JUNTADO

20140144510176 06/05/2014 JUNTADO

20140143474895 05/05/2014 JUNTADO

20140143159645 05/05/2014 JUNTADO

20140135120285 28/04/2014 JUNTADO

20140130679528 24/04/2014 JUNTADO

20140117529238 10/04/2014 JUNTADO

20140103003779 31/03/2014 JUNTADO

20140101312972 28/03/2014 JUNTADO

20140098729377 27/03/2014 JUNTADO

20140092338823 24/03/2014 JUNTADO

20140085093020 18/03/2014 JUNTADO

20140085025993 18/03/2014 JUNTADO

20140077404994 12/03/2014 JUNTADO

20140073589208 10/03/2014 JUNTADO

20140060350745 24/02/2014 JUNTADO

20140059663791 24/02/2014 JUNTADO

20140058720175 21/02/2014 JUNTADO

20140058698544 21/02/2014 JUNTADO

20140056567163 20/02/2014 JUNTADO

20140056548830 20/02/2014 JUNTADO

20140046898106 13/02/2014 JUNTADO

20140044398998 11/02/2014 JUNTADO

20140033045633 03/02/2014 JUNTADO

20140032554037 03/02/2014 JUNTADO

20140016998826 21/01/2014 JUNTADO

20140013684336 17/01/2014 JUNTADO

20140013661541 17/01/2014 JUNTADO

20140012614523 16/01/2014 JUNTADO

20140010960479 15/01/2014 JUNTADO

20140010029764 15/01/2014 JUNTADO

20140009148616 14/01/2014 JUNTADO

20140000290382 07/01/2014 JUNTADO

20140000281070 07/01/2014 JUNTADO

20140000275444 07/01/2014 JUNTADO

20140000272631 07/01/2014 JUNTADO

20140000265162 07/01/2014 JUNTADO

20130387356127 19/12/2013 JUNTADO

20130380314315 13/12/2013 JUNTADO

20130380146796 13/12/2013 JUNTADO
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CUSTAS
Código Tipo Valor Data/Hora Situação

1 INTERMEDIARIA R$ 42,40 13/12/2013 QUITADO

2 INTERMEDIARIA R$ 42,40 13/12/2013 QUITADO

3 INTERMEDIARIA R$ 62,74 07/01/2014 QUITADO

4 INTERMEDIARIA R$ 62,74 08/01/2014 QUITADO

5 INTERMEDIARIA R$ 62,74 07/03/2014 QUITADO

6 INTERMEDIARIA R$ 62,74 16/04/2014 QUITADO

7 INTERMEDIARIA R$ 62,74 08/05/2014 QUITADO

8 INTERMEDIARIA R$ 62,74 28/05/2014 QUITADO
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