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Ofício Circular n° Rf /2014-SEC

Goiânia, /p de ^)qjO de 2014

Processo n° 4909411/2014

^os Juizes de Direito e Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Cientificação quanto a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato

improbidade administrativa n° 412873-67.2013.8.09.0136, com a finalidade de não

homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial dos demandados, e

para que orientem todos os Notórios e Regislradores a não proceder a lavraíura de

instrumentos de mandato em beneficio dos réus para o recebimento de bens e outras

transações financeiras e a transferência de bens realizada por estes

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/ofício n° 1.635/2014, da

peça de f.03 e da decisão de fs. 04/17, extraídas do processo em epígrafe, para ciência

própria.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente.

ofcirí)82/Tel

Desembargadora NELMAB
Corregedora\Ger'

EIRA PERILO

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(o)tjqo.ius.br

@Eís!ísJiS!Slfsl@@RlfSEirs!rS@iSJ{Srr j BB EJ f2! isJ ÍSI ilí fü ísl rll ÜJ iS B il» il1 i5í fd



**

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4909411/2014-Goiânia

Edilberto César Borges e outros

Solicita Providências

DESPACHO/OFÍCIO N°jG3b /2014

ó-£, Assinatura

Cuida-se do Ofício 35/2014 (f. 03), via do qual o Juiz de

Direito em substituição na Comarca de Rialma, Dr. André Rodrigues Nacagami,

encaminha à Presidência deste Tribunal cópia da decisão proferida na Ação Civil

Pública por ato de improbidade administrativa n° 412873-67.2013.8.09.0136,

ajuizada pelo Ministério Público contra Edilberto César Borges, Milton Machado

Maia, Janduhy Diniz Vieira Filho, Marilia Modesto Carneiro Rosa, Lindelvânia

Cândida de Oliveira Guarini, Médica Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda,

Pro-Hospital Produtos Hospitalares Ltda e Ideal Hospitalar Ltda, em que foi

decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Solicita, para cumprimento da referida decisão, o envio de

comunicação às serventias extrajudiciais com o fim de impedir a lavraíura de

instrumentos de mandato em benefício dos réus para o recebimento de bens e

outras transações financeiras e a transferência de bens realizada por estes.

Os autos vieram a esta Corregedoria-Geral da Justiça para

as devidas providências (fs. 18/19).

É o breve relato.

Considerando o interesse público que norteia a solicitação

formulada pelo Juiz de Direito em substituição na Comarca de Rialma, Dr. André

Rodrigues Nacagami, determino a expedição de ofício circular aos Juizes de Direito

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 -VÇope (6Í) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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. . PODER JUDICIÁRIO -^.-i_. I
COrrGgeuOna Corregedoria-Geral da Justiça .(£^
geral da jUStiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Diretores de Foro do Estado de Goiás, informando-os acerca da decisão proferida

nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n° 412873-

67.2013.8.09.0136, com a finalidade de não homologarem acordos ou transações

que gerem a redução patrimonial dos demandados, e para que orientem todos os

Notários e Registradores a não proceder a lavraíura de instrumenfos de mandafo em

benefício dos réus para o recebimenío de bens e oufras fransações financeiras e a

iransferência de bens realizada por esfes. A comunicação coletiva deverá se fazer

acompanhar de reprodução do Ofício n° 35/2014 (f. 3), da decisão de fs. 04/17 e

deste despacho, cuja reprodução serve como ofício.

Cientifique-se o magistrado solicitante, encaminhando-lhe

cópia deste despacho. Ultimadas as medidas alinhadas, volvam os autos à origem.

ÀSecretaria Executiva para providências, com urgência.

Goiânia, $ de maio de 2014.

LI.

Desembargadora NELMA BRANÇOTERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

COMARCA DE RIALMA

Protocolo: 201304128738 ,
Requerente: Ministério Público do Estado de Goiás
Requerido: Edilberto César Borges e Outros

DECISÃO

OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, via de
seu(s) representantes), ajuizou ação civil pública P°r ato de' ^pro^dade
administrativa c/c pedido de liminar em face de EDILBERIU ^sak
ISeS MILTON MACHADO MAIA, JANDUHY DINIZ VIEIRA FILHOE££a MODESTO CARNEIRO ROSA, LINDELVÂNIA CÂNDIDA DE
OLIVEIRA GUARINI, J. MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAISSoSP,TALARESA LTDA., PRÓ-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP IDEAL HOSPITALAR LTDA - EPP e do MUNICÍPIO DE
RIALMA todos devidamente qualificados. Assevera, em síntese, a conclusão
de uma investigação preliminar, cujo conteúdo aponta para uma organização
criminosa que atua na venda de medicamentos, eivada de fraudes, v,c,os,
direcionamento e superfaturamento, para alguns .municip.os go.anos
especificamente para o município de Rialma, com indícios de Processo
licitatório fraudulento, ou mesmo, ausência de licitação, mediante o
recebimento de vantagem indevida pelos agentes públicos bem como a
realização de pagamentos não autorizados. Discorre sobre o cabimento da
Ação Civil Pública, bem como a legitimidade do Ministério Publico para sua
propositura. Versa acerca da legitimidade pass.va dos agentes públicosse
dscorre sobre a incidência dos crimes de formação de quadrilha, corrupção
a va e passiva, dispensa indevida ou inexigibilidade de licitação. Colaoona
diversos julgados do STJ, argumentando que odelito estampado no art 89 da
Lei d LicLções, é forma" de mera conduta, não sendo necessárias a
comprovação de dolo e prejuízo ao erário para sua incidência. Versa, amda^
soole os crimes de peculato desvio ede ordenação de despesas sem previa
autorização legal.

Segue aduzindo a afronta ao princípio da concorrência
pública exigência constitucional, bem como aos princípios que regem asNcifações Assevera haver mácula aos princípios norteadores da AJminwJgto
Pública e demais irregularidades, pela realização de compras d.retas Sahenta
a nulidade dos contratos, compras e pagamentos realizados. Pontua a
existência de dolo e má-fé no que concerne aos atos de improbidade
Triminstrativa% de prejuízo ao erário, ensejando aobrigação de todos os réus
Í ressarcimento integral do dano, solidariamente. Requer, liminarmente.

y\hnso e SilvaAlessandro,

Juiz-de' Direito 1



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
COMARCA DE RIALMA

*nova declaração (complementar) de indisponibil.dade dos bens
dos requeridos, no montante de R$ 133.178,09 (cento e trinta e três
mil cento e setenta e oito reais e nove centavos), para assegurar o
ressarcimento ao erário, procedendo, acaso frustrado o bloqueio de
valores, a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos requeridos;

*a manutenção da suspensão dos efeitos de todos os contratos
entre o Município de Rialma e os réus, bem como seus
desdobramentos e a suspensão de contratos, atos e documentos que
digam respeito a aquisição de medicamentos materiais e insumos
hospitalares e correlatos;

*o arbitramento de multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) aos réus e aos gestores públicos do município, para cada
pagamento, compra ou contrato celebrado,

*o arbitramento de multa, ao Município de Rialma, de R$ 10.000,00
(dez mil reais) diária, em caso de descumprimento da obrigação de
não fazer, consistente na abstenção de contratar, comprar e/ou
realizar pagamentos às empresas rés;

*multa de mesmo valor aos demais réus, acaso descumpram
obrigação de não fazer, consistente em não receber valores,
participar de processo licitatório, contratar ou vender qualquer
produto ao Município de Rialma, ou qualquer outro ente público;

*sob as mesmas penas, obrigação ao município de não dispensar
licitações, bem como obrigação de adquirir e fornecer, com
observância da lei, todos medicamentos e insumos necessários a
saúde do município.

*a manutenção do afastamento cautelar dos réus JANDUHY DINIZ
VIEIRA FILHO, MARÍLIA MODESTO CARNEIRO ROSA e
LINDELVÂNIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA GUARINI de seus
respectivos cargos.

Ao final, perfaz demais requerimentos de praxe.

Acosta aos autos o teor de respectivo Inquérito Civil,
juntamente com a extensa documentação (fls. 67 do vol. Ià fls. 7.399 do vol.
XXXVII).

Vieram os autos conclusos.

É o sintético relatório. Decido. i

Alessandro Manso e Silva
Juiz ae Direito 2
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Tribunal de Justiça do Estado de 6oiás

COMARCA DE RIALMA
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Prefacialmente, cumpre salientar que, na ação cautelar
inominada em apenso, oentão condutor do feito, verificando a plausibilidade do
pedido e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, exarou decisão
(autos n° 201303727387, fls. 640/646) deferindo os pedidos liminares do
Ministério Público, nos termos requeridos (análogos aos da presente),
ressalvando-se o valor a ser constrito e determinando, ainda, a exclusão do
Município de Rialma do polo passivo.

Frise-se que referida decisão foi mantida, integralmente,
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, após agravo de
instrumento interposto pelo Sr. Janduhy Diniz Vieira Filho, ora reu.

Pois bem.

Saliento que a ação civil pública por improbidade
administrativa é meio próprio e adequado para apuração de atos de
improbidade tipificados na Lei n° 8.429/92, sendo de competência do juízo
monocrático processar e julgar tanto agentes públicos quanto terceiros
beneficiados por referidos atos.

Cediço, dentre os operadores do direito, que a concessão
de medidas liminares em face do Poder Público é regra de exceção. Entretanto,
por inteligência do art. 12 da Lei n° 7.347/85, pode o magistrado conceder
liminar em face do Poder Público com ou sem justificação previa, cuja decisão
estará sujeita a agravo.

Nesse diapasão, cumpre mencionar que, para a concessão
de medida liminar, é necessário que o autor demonstre, de plano a
plausibilidade do pedido (verossimilhança das alegações) e o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 273 do CPC.

No caso em tela, da análise das provas carreadas aos
autos depreende-se a existência de indícios da realização de procedimento(s)
licitatório(s) fraudulento(s), bem como a(s) dispensa(s) indev.da(s) ^de
licitação(ões), situação(ões) que implica(m) em evidente prejuízo ao patrimônio
público.

Nesse diapasão, o perigo da demora, está, a meu ver,
evidente o qual implica na iminência de grave dano ao erário, tornando-se
indispensável a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos, em
que pese já ter sido parcialmente deferida por força da decisão que recebeu a
ação cautelar. «-?

Alessandro Manso e Silva
Juiz de Direito 3
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

COMARCA DE RIALMA

nossos Tribunais.

Amparo meu entendimento na hodierna jurisprudência de

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEFESA
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO SECUNDUM EVENTUMm°~ ,nnnF%"°"-ahp nr bens em sedeí urinar.
CABiMÊNTõníiQÜisiT^
5Êc1saÕ~RÊFORMADA. 1 - (,.,).^_^A-ÇQnçessao de liminar
mntelar de indisponibilidade de bens tem a finalidade de
resguardar o futuro ressarcimento ao erário, se apurada e
mn^tada a existência do ato improbo apontado, desde que
pr^ntP, indícios suficientes, de lesão ao patrimon.o publico
ou enriouecimento ilícito do indiciado (fumus bom mris) e_o
^^^W^Td^ineficácia do provimento final (penculum in
^^^T^KmIKÍ^KSiJ 8.429/927rTçgnyante
prorodpntP^ do STJ. o requisito do periculum mmora deriva
diretamente do comando_g^All^láa_LeLde_lmprobidade, nao
sendo necessário, para a sua configuração, prova da tentativa
HP dilapidação de bens^e|os_acjonados. 4 - Sajísjejtg^s
pressupostos \^^ antorizadores da tutela de urgênciaJia_çje
^T^for^dTad^^ o deferimento da
medida liminar Hp indisponibilidade de hens do aqravad0. 5. •
^rJ^irTfJrJRRÊÕ^ÕE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
(TJGO AGRAVO DE INSTRUMENTO 271606-64.2012.8.09.0000,
Rei DES KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4A CÂMARA CÍVEL,
julgado em 29/11/2012, DJe 1205 de 14/12/2012)

PROCESSUAL CIVIL F ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL

ij^piSPONIBJjJDÃ^^ REQUISITOS
ART 7o DA LEI 8429/1992.1. Cuidam os autos de Ação Civil
Pública movida pelo Ministério Público Federal no Estado do
Maranhão contra a ora recorrida e outros, em virtude de
suposta improbidade administrativa em operações envolvendo
recursos do Fundef e do Pnae. 2. Aindisponibilidade dos bens
é moriiH, de cautela aue visa a_assegurar_a indenização aos
:i:±:o^ público^ sendo necessária, para respaldá-la^
^i^nHa de fortes indícios dejgsponsahilidade na pratica_de
aj[ no improbidade gue cause.dano ao Frário (fumus bon.
jT^wTTal medida não está condicionada à comprovasao_de
ano nc rpus esteiam dilapidando seu patrirnomo^ou_na
iLinanr.ii. de fazê-lo tendo em vista que off^"'"" "' "°[*
P^iii orovido. (RE»p 1115452WA Rei. MmJ^HW^
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe
20/04/2010).

(grifos acrescidos)

Alessandro Mfyiso e Silva
Juiz dVDireito 4
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

COMARCA DE RIALMA

Outrossim. cumpre destacar, ainda, com supedâneo na

ao Erário. Nesse sentido, colaciono:

ADMINISTRATIVO. '̂ PROBIDADE ADMINISTRATIVA^ ART. 7°
da LEI 8.429/1992. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. A
disponibilidade de bens - em Ação de «da*
Administrativa ou em Cautelar preparatória - serve para
garantir todas as conseqüências financeiras (inclusve multa
civil) da conduta do agente, independentemente de o
patrimônio ter sido adquirido antes da praticado ato
investigado. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não
orovWo (REsp 637.413/RS, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIM,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/08/2009).

Feitas estas considerações, avaliando o conjunto
probatório constante dos autos, verifico, de fato, aexistenciade inctoos de
irregularidade nos contratos indicados, o que poderá gerar eventual
responsabilização por atos de improbidade administrativa.

Dessa forma, o deferimento da indisponibilidade dos bens
dos requeridos em sede liminar é medida que se impõe.

Nn fr„o„to | mannt»ncão da snippntão r/os contratos:

Sob minha ótica, mister a manutenção da suspensão dos
efeitos dos contratos atos e/ou documentos celebrados entre o município de
£S eosrequeridos, já determinada nos autos da ação cautelar respectiva,
ante os indícios de irregularidade alhures apontados.

Devem ainda ser suspensos os efeitos de todos os
contrato,^^
uSTSbiíSSíS^S HOSPITALARES LTDA - EPP, IDEAL
HOSPITALAR LTDA - EPP, uma vez que tais contratos foram firmados, apín lí aTeptda legislação, com montagem de licitações edispensas
indevidas das mesmas.

Concomitantemente à suspensão de contratos firmados
entre os réus e o Município de Rialma/ GO, mostra-se imprescindível a

Alessandro Ma^so e Silva
Juiz de-Direifo 5
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

COMARCA DE RIALMA

valores por parte dos entes públicos do Município de Rialma/GO e de
oaSarem de procedimentos licitatórios, de contratar ou mesmo vender
qualquer produto ao Municíp.o mencionado ou a qualquer outro ente publico
hafa vfsta a existência de fortes indícios da midoneidade das empresas
requeridas e de seus sócios.

No tocante è manutenção do afasfamenfo ^e>arc>°s

ocupam na administração pública:
O afastamento do(s) agente(s) público(s) de suas funções,

nor determinação judicial, somente se opera quando restar evidenciado que
eventuaTpermanência, no cargo correspondente, poderá ensejar dano efetivo a
instrução processual, requisito imprescindível.

Os contornos legais de tal afastamento estão dispostos no
artigo 20, caput eparágrafo único, da Lei 8.429/92, oqual preconiza ,n verb,s:

Art 20 Aperda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.

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

Entretanto, no que se refere ao afastamento do chefe do
executivo municipal, ainterpretação de referido diploma legal deve ser exercida
mediante criteriosa análise erobusta fundamentação, sob pena de se constitu.r
em indevida interferência do Poder Judiciário no Executivo.

O afastamento provisório de agente público é medida

processo legal.
Referido afastamento permite a devida instrumentalização

Alessandro Ma/iso e Silva
\ v y ••-,. ,

Juiz de'Direito o



n
Tribunal de Justiça do Estado de ôoiás

COMARCA DE RIALMA
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do processo, assegurando a regularidade da instrução processual de modo a
evitar que eventual(is) ação(ões) dolosa(s) do(s) mesmo(s), represente(m)
obstáculo(s) à colheita probatória, sob pena de ser passível, inclusive da
sonegação de informações e da destruição de provas essenciais ao deslmde
do mérito.

Inclusive, esse tem sido o entendimento pacífico da
jurisprudência de nossos Tribunais, dentre as quais cumpre sublinhar:

ACAO CIVIL PUBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PUBLICO.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PUBLICO. O MINISTÉRIO
PUBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR ACAO CIVIL
PUBLICA QUE OBJETIVA A PROTEÇÃO DO ERÁRIO
MUNICIPAL. 2. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO. COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO CONHECER, PROCESSAR E JULGAR ACAO
CIVIL PUBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM QUE
E REU O PREFEITO MUNICIPAL. 3. ARGUICAO DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. LEI
FEDERAL N° 8.429/92 - INOCORRENCIA. NAO HA FALAR EM
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, SOB A PECHA DE VICIO
NO PROCESSO LEGISLATIVO DE FORMAÇÃO QUANDO ESTE
OBEDECEU A TODOS OS SEUS TRAMITES LEGAIS. 4.
CONCESSÃO DE LIMINAR. CABIMENTO. A CONCESSÃO DE
LIMINAR EM ACAO CIVIL PUBLICA CONSTITUI PERMISSIVO
NO ARTIGO 12 DA LEI N° 7.347/85. FICANDO AO PRUDENTE
ARBÍTRIO E AO BOM SENSO DO JUIZ. POREM. QUANDO SE
TRATA DE AFASTAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL E
INDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS, E DE BOM ALVITRE QUE
SE DE MAIOR CELERIDADE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
PARA EVITAR UM PREJUÍZO MAIOR E QUE A
INDISPONIBILIDADE SE ATENHA AO VALOR EM DISCUSSÃO
NA ACTIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, A
UNANIMIDADE DE VOTOS". (TJGO, AGRAVO DE
INSTRUMENTO 19377-6/180, Rei. DES FENELON TEODORO
REIS, TJGO SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/04/2000,
DJe 13299 de 17/05/2000)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCIPIO
DO PROMOTOR NATURAL REJEITADO. LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE PREFEITO.
,NTERpRETACA0 D0 ARTIGO 20, LEI N. 8429/92. NATUREZA
CAUTELAR DA MEDIDA EXECEPCIONAL. I - A DESPEITO DA
JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTAR-SE NO SENTIDO DA
INCOGNOSCIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO

Alessandro Mofnso e Silva
Juiz dè~Di'reito ' 7



Tribunal de Justiça do Estado de ôoiás
COMARCA DE RIALMA

INSTRUÍDO COM DOCUMENTO NECESSÁRIO AO DESLINDE
DA CONTENDA, DESCABE IDENTIFICAR REFERIDO
DOCUMENTO APENAS COM AQUELE REPUTADO FALTOSO
PELO AGRAVADO, MORMENTE SE OUTRO DE
ASSEMELHADO CONTEÚDO FOI JUNTADO. II - A MINGUA DE
INTERPOSICAO LEGISLATIVA ESPECIFICA, O PRINCIPIO DO
PROMOTOR NATURAL REVELA INCOMPATIBILIDADE COM OS
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PUBLICO,
PREVISTOS NO ARTIGO 127, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. III - O ARTIGO 20 DA LEI 8.429 DE 1992
NA HF SER APLICADO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
QUANDO, MEDIANTE FATOS INCONTROVERSOS, EXISTIR
PROVA SUFICIENTE DE ESTAR O AGENTE PUBLICO OU A
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PROVOCANDO SERIAS
DIFICULDADES PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PRECEDENTES DO STJ. IV - SUBSUME-SE A EXIGÊNCIA
APRESENTADA PARA AFASTAMENTO CAUTELAR DO
ALCAIDE A HIPÓTESE APURADA EM INQUÉRITO CIVIL, DE
COACAO' DE SERVIDORES PÚBLICOS A ASSINATURA DE
DOCUMENTOS DE TEOR INVERIDICO. V- ACIRCUNSTANCIA
DO REGISTRO PELA CORTE DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS OBJETADOS PELA
ACAO CIVIL PUBLICA E IRRELEVANTE, MORMENTE ANTE
RESSALVA NOS ATOS REGISTRAIS DE QUE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS FORAM CONSIDERADOS
SOB OASPECTO DE VERACIDADE IDEOLÓGICA PRESUMIDA.
^TRANSCORRIDO MAIS DE UM ANO DA DECRETAÇÃO DO
AFASTAMENTO, SEQUER RECEBIDA A ACAO DESSSSSSe ESEM PERSPECTIVAS PARA »»«""
FVENTO EM CURTO LAPSO TEMPORAL, QUANDO TERÁS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL CUJO RESGUARDO
JUSTIFICOU AMEDIDA, NAO SE PODE CONVALIDA-LA SOB
PENA DE PERDER DE FOCO ANATUREZA CAUTELAR QUE
LHE EINS.TA. VI. -AGRAVO CONHECIDO EPROVIDO." (TJGO,
AGRAVO DE INSTRUMENTO 48704-5/180, Rei DES BEATRK
FIGUEIREDO FRANCO, 4A CÂMARA CÍVEL, julgado em
08/03/2007, DJe 14973 de 03/04/2007)
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Sp«gn ASAUDF INn.SPnNIBILlUAPkJjkJáy^
POSSIBILIDADE^_Q_art|ããI^..l^nr|rqfn "nlc°' ?a ! . "'

Alessandro Manso e Silva
Juiz dè-Direito 8

A'



Tribunal de Justiça do Estado de Ôoiás
COMARCA DE RIALMA

•s*.

• necessário à instruj^ãpjj^sjLU^^^-j^^nT^^ administrativa, o
pntPndimento do Superiç^nbimal de Justiça e de gut^e
g,,firipntP a demonstração, e_m_te_se^dp_dano ao Erário e/ou_do
nnrimiPr.im.nto ilícito do agente,„çararterÍ7ador do fumus bom
[uris; independe da comprovação de início de dilapidação.
patrimonial, tendo_ej]i_yjsia__gue_n pprinulnm in mora esta
imniirito no comando legal.._Recurso não provido. (Agravo de
instrumento n° 80421/2011, 4a Câmara Cível do TJMT, Rei. Luiz
Carlos da Costa. j. 17.07.2012, unânime, DJe 03.08.2012).

(grifos acrescidos)

Oprazo de duração da instrução nas ações de improbidade
administrativa deve ser razoável/evitando-se, assim, que a duração do
processo constitua, por si só, uma penalidade.

O período de afastamento cautelar e o seu termo inicial,
contudo, variarão de acordo com o caso concreto e com a intensidade da
interferência promovida pelo agente público na instrução processual. Nao pode
ser extenso a ponto de caracterizar verdadeiramente a perda do mandato
eletivo e tampouco pode ser ínfimo de modo a permitir a contínua interferência
do agente público na instrução do processo que contra ele tramita.

Amparo-me, nesse talante, no entendimento da hodiema
jurisprudência de nossos tribunais.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA_ LIMINAR.
AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO. LESÃO AORDEM
PÚBLICA. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei n 8.4^a,
de 1992 que prevê o afastamento cautelar do agente publico
durante a apuração dos atos de improbidade admimstrat.va, so
pode ser aplicada em situação excepcional. Hipótese em que a
medida foi fundamentada em elementos concretos a evidenciar
que a permanência no cargo representa risco efetivo a
instrução processual. Pedido de suspensão deferido em parte
para limitar o afastamento do cargo ao prazo de 120 dias.
Agravo regimental não provido." (AgRg na SLS 1.442/MG, Corte
Especial, Rei. Min. Ari Pargendler, DJe de 29/2/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. GRAVE LESAOA ORDEM PUBLICA.
AFASTAMENTO. PREFEITO. AGRAVO

Alessandro Manso e Silva
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
COMARCA DE RIALMA

REG|MENTALDESPROVIDO. 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
Tesão àordem pública (v.g. STJ, AgRg na SLS 876RN.ReL Mm
Humberto Gomes de Barros, DJe de 10/11/2008 STF, SS
444AqR/MT, Tribunal Pleno, Rei. Min. Sydney Sanches, DJ de
4/9/1992 ePet 2.225 AgR/GO, Tribunal Pleno, Rei. p/ acórdão
Min Sepúlve da 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, nao
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. (AGRAVO
REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
AgRg na SLS 1630 PA 2012/0161048-1 (STJ) Ministro FELIX
FISCHER)

In casu verifico que existem elementos concretos
suficientes para justificar a manutenção do afastamento cautelar dos agentes
Dúblicos ora requeridos, entretanto, respeitando entendimentos diversos e,
pela própria natureza provisória de referida medida, concluo necessária_a
determinação de um prazo, suficiente para a instrução processual e que nao
configure, de per si, conforme a argumentação supra, penalidade aos
afastados.

Nessa campa e, com arrimo em entendimento sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, não seria desarrazoado ou desproporcional o
afastamento pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois no caso concreto,
constitui-se no tempo necessário para as notificações de todos os requeridos e
apresentação de suas respectivas defesas, com o recebimento ou nao da
presente ação civil pública, ocorrendo, assim, a estab.l.zaçao da lide
podendo mais eles obstarem a instrução, já que todas as provas documentais
estariam basicamente carreadas aos autos.

Frise-se que, após a citação, não é mais possível a juntada
de novos documentos sem a anuência da parte contrária, ressalvando-se a
hipótese de fatos novos, ocorridos no decorrer do processo.

Quanto aos prazos, cumpre sublinhar:

'.SS
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PROCESSO CML ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE3SS»^ST"0 causar oywjm
rMEpCOUSRS^U0A0|SPECIAUSÊNC,AEFEI DOS REOUISITOS
AUTORIZADORE^ ^ ^ ^
^probidade Administrativa) estabelece que "A autoridade
udWal ou administrativa competente poderá determinar o

'afa tamento do agente público do exercício do> carg<vemprego
ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se
fizer necessária à instrução processual". mn(. .,
2 Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram aconcreta
interferência na prova, qual seja, a não prestação de
"formações edocumentos aos Órgãos de contro e(Câmara de
Vetores eTribunal de Contas Estadual e da União), oque
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". MttW*
improcedente. (MC 19.214/PE, Rei M.ntetro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
20/11/2012)

Loqo por inteligência da decisão proferida na Ação
Cautelar em apenso, exarada pelo então condutor do feito, os agentespúblicos oTa réus, estão afastados de seus respectivos cargos desde
22.10.2013, ou seja, 52 (cinqüenta e dois) dias ate omomento.

Assim levando em consideração o prazo que os réus já se

ação civil pública, conforme delineado em linhas pretéritas.
Ademais, não há óbice à prorrogação ou revogação da

3? aS^=S Z^f^TT^olpelo réus poderão eTes serem novamente afastados dos cargos que ocupam.
Amparado, ainda, no poder geral decautela Conferido a

aqSo de bens, serviços eprodutos destinados ao mumcpio
Alessandro ^lanso e sílva
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infere do oficio acostado as tis.
medida, em parte, prejud.cada.

Outrossim, visando.«Jar nov;» ^^ es

iud,CialS' to p oelos _ajmmientos_a3ul

mi cento esetenta eoito reais enove «TOJ«U- dem de apota 0 da
^frustração da medida, deve ser ene™* de registro de imóveis defndi ponibiíidade de bens moveis» cartono^ ^ doria Geral da
Slma/GO eGoiânia/GO (nesse^P»^ pertenoentes aos réus pelo
JUfS SJÜSüd"^ aoSação gue amedida at.ng.ra todos
S'S dos com exceção do Município de Rialma/ GO,

COrre'at°S; a~ oestores públicos atuais do• Imponho aos réus e aos gesi £ juridicamentemun,cip,o (responsáveis poro* ^^^os artsj' e11 da Le,omunicípio), com fulcro nos arts.z^ j^
Alessondro Jí&nso,e Silva
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n° 7347/85 sob pena de multa (cumulativa), no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), das obrigações de fazer e não fazer nos seguintes moldes:

. ao Município de Rialma/ GO, a obrigação de não fazer,

HolpiTALARES LTDA., PRÓ-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES
L?DA EPP IDEAL HOSPITALAR LTDA - EPP, inclusive referente a
eventual licitação que tenha ocorrido após o desencadeamento da operação
Tarja Preta";

- aos réus EDILBERTO CÉSAR BORGES, MILTON
MACHADO MAIA e às empresas J. MÉD.CA DISTRtBUIDOF^A D|
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA., PRO-HOSPITAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP, IDEAL HOSPITALAR LTDA - EPP a
obriqação de não fazer consistente na proibição de receber quaisquer valores
por parte dos entes públicos do Município de Rialma/GO, bem como participar
de procedimentos licitatórios, de contratar ou mesmo vender qualquer produto
ao Município de Rialma/GO;

- ao Município de Rialma/GO, a obrigação de não fazer
consistente em não dispensar licitação ou mesmo deixar de exigi-la fora das
hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93;

- ao Município de Rialma/GO a obrigação de fazer
consistente em adquirir e fornecer, com observância dos ditames legais, todos
os medicamentos e insumos hospitalares necessários ao regular
funcionamento da saúde no município;

- a manutenção do afastamento cautelar dos réus
JANDUHY DINIZ VIEIRA FILHO, MARÍLIA MODESTO CARNEIRO ROSA,
LINDELVÂNIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA GUARINI dos cargos que porventura
ainda ocupem na Administração Pública, pelo prazo total de 180 cento e
oitenta) dias, a contar da data de suas notificações na Ação Cautelar em
apenso;

- a proibição às rés MARÍLIA MODESTO CARNEIRO
ROSA e LINDELVÂNIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA GUARINI, ao retornarem
aos carqos junto a Administração Pública, de exercerem funções junto a
Comissão di Licitação, oque também se estende às atividades ligadas a
aquisição de bens, serviços e produtos destinados ao Município.

Alessandro tyanso e Silva
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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— Determino a notificação dos requeridos, para apresentarem
manifestação por escnto, que poderá ser instruída com documentos e
justificações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Oficie-se, se necessário.

Dêem ciência à(o) representante do Ministério Público.

Expeçam o necessário.

Intimem. Cumpram.

Rialma, 13 de dezembro de 2013.

Alessandro M.arts.o e Silva
Juiz de Direito
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