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AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0003008-60.2020.8.27.2716/TO

AUTOR: MUNICÍPIO DE RIO DA CONCEIÇÃO-TO
RÉU: NOEL RAMOS VASCO

RÉU: EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA RAMOS

RÉU: ADIMAR SILVA RAMOS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, ajuizada pelo MUNICIPIO DE RIO DA CONCEIÇÃO, em desfavor
de ADIMAR DA SILVA RAMOS, EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA RAMOS e NOEL
RAMOS VASCO, todos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Relata o demandante, que ADMINAR DA SILVA RAMOS, quando ocupava a
função de prefeito do município requerente (janeiro de 2011 a dezembro de 2014), utilizou-se
de seu poder político, violando princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e
moralidade para beneficio próprio e de terceiros, seus parentes, EDINALVA OLIVEIRA
FERREIRA RAMOS e NOEL RAMOS VASCO, também requeridos.

Prossegue, alegando que ADMINAR DA SILVA RAMOS permitiu a realização
de contrato entre o ente público municipal e a empresa NOEL RAMOS VASCO-ME, a qual
tem como sócia sua esposa, EDINALVA OLIVEIRA FERREIRA RAMOS, por meio de
compra direita e de processos licitatórios ilegais; que a empresa NOEL RAMOS VASCO –
ME realizou vários negócios jurídicos com a administração pública, entre eles:

1) Fabricação de 120.000 bloquetes sextavado para calçamento de ruas e
avenidas do Município. O quantum depreendido para o pagamento desse serviço corresponde
à R$ 139.322,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais), sendo o pagamento
realizado em parcelas, conforme notas fiscais e recibos em anexo que somado correspondem
ao valor retro;

2) Construção de um campo de futebol, com área de 10.696.50 M². O quantum
depreendido para o pagamento desse serviço corresponde à R$ 321.091,92 (trezentos e vinte
e um mil e noventa e um reais) e

3) Pavimentação urbana de 12.740, 00 M² em bloquetes e a construção de
3.640,00 M² de meio fio. O quantum depreendido para o pagamento desses serviços
corresponde à R$ 773.569,16 (setecentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e dezenove centavos);

Argumenta, em suma, que as contratações são nulas de pleno direito, pois
provenientes de ato ilegal e irregular, consistente no fato de que a empresa contratada possui
em seu quadro societário parentes do ex-gestor público (art. 9º, § 3º da Lei nº 8.666/93), o que
gerou enorme prejuízo aos cofres públicos, no valor de R$ 1.233.983,08 (um milhão,
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duzentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e três e oito centavos); que o licitante
parental é uma forma de concorrência desleal, pois pode ter acesso a informações
importantes, no caso de parente de gestor ou responsável pelo procedimento licitatório, ou até
mesmo poderá combinar lances com os licitantes, desrespeitando os princípios da isonomia,
legalidade, impessoalidade e moralidade.

Sustenta, ainda, que a conduta do ex-gestor ADIMAR DA SILVA RAMOS
encontra-se descrita nos incisos I, II, V, XI, XII e XVIII do art. 10 e inciso I do art. 11, ambos
da Lei de Improbidade Administrativa, ao passo que os réus EDINALVA OLIVEIRA
FERREIRA RAMOS e NOEL RAMOS VASCO inserem-se nas condutas tipificadas no art.
11 da mesma legislação especial.

Enfim, pleiteia a concessão de medida liminar consistente em:

1) Sequestro e bloqueio dos bens imóveis que estejam em nome dos requeridos,
até duas vezes o valor do dano causado ao erário, (artigo 12, inciso II da Lei nº 8.429/92),
calculado preliminarmente em R$ 1.233.983,08 (um milhão, duzentos e trinta e três mil,
novecentos e oitenta e três e oito centavos) para ressarcimento dos prejuízos causados;

2) Expedição de mandado ao DETRAN para o bloqueio de transferência de
quaisquer veículos automotores pertencentes aos requeridos, para garantir o integral
ressarcimento aos cofres públicos e

3) Expedição de mandado à serventia de Registro de Imóveis do Município de
Rio da Conceição, ordenando o bloqueio de todas as matrículas que estiverem sob titularidade
dos requeridos, à luz do §3º, do artigo 214, da Lei nº 6.015/73.

No mérito, pleiteia pela procedência do pedido, a fim de condenar os requeridos
à pena de ressarcimento ao erário público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92, bem
como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Instruem a exordial, os seguintes documentos: Contrato, ordens de serviço,
notas de empenho; ordens pagamento; recibos e cópias de cheques (ANEXOS PET INI2,
ANEXOS PET IN3 e ANEXOS PET INI5), procuração (PROC4).

Despacho determinando o Município a comprovar custas processuais (evento
5).

O requerente pugnou para que as custas sejam recolhidas ao final pela parte
vencida (evento 8).

Assim, vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

DECIDO.
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Inicialmente, oportuno mencionar que, pese a pendência da análise do pleito
liminar, os autos vieram conclusos em 6/7/2020, mas em localizar diverso dos urgentes, razão
pela qual chegou ao conhecimento deste signatário, somente nesta data (10/8/2020).

Dito isso, recebo a inicial, pois, prima facie, presentes as condições da ação e os
pressupostos processuais (art. 17, § 9º da Lei nº 8.429/92).

Quanto às custas iniciais, razão assiste o Município requerente (evento 8), vez
que, conforme pacificado pelo STJ (RESP. 107279, Rel. Ministro Herman Benjamin, data do
julgamento: 17/10/2008) a Fazenda Pública somente arcará com as custas processuais ao final
da demanda, se vencida (CPC, art. 91). Assim, o requerente goza previamente de isenção de
despesas processuais (custas iniciais e taxa judiciária), as quais serão devidas apenas ao final
do processo, caso venha a ser sucumbente.

Prosseguindo no exame da csua, oportuno mencionar que, em face de seu
desiderato acautelatório, a medida a que alude o art. 7º da Lei nº 8.429/92 pode ser decretada
mesmo antes de prévia notificação da parte requerida, ou seja, independe da anterior
formalização do contraditório.

De outra banda, registre-se que a probabilidade do direito alegado que autoriza
o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, isto é,
aquela que exsurge da confrontação entre as alegações da parte autora e a prova pré-
constituída, a fim de que o magistrado seja convencido de que o direito pretendido deva ser
concedido em sede de cognição sumária, uma vez que provável venha a ser o seu deferimento
posterior, em cognição exauriente.

Neste passo, a concessão de tutela de urgência na ação civil pública vem
prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92, devendo estar indiscutivelmente caracterizados, para
tanto, os elementos que a autorizam, consistentes, precisamente, nos requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, consubstanciados, respectivamente, na relevância do
fundamento invocado (plausibilidade jurídica) e na possibilidade de ocorrência de prejuízo
irreparável, caso a medida seja concedida somente ao final.

Dito isso, verifica-se, na espécie, que o Município requerente pretende,
liminarmente, a concessão de medida de urgência para:

1) Sequestro e bloqueio dos bens imóveis que estejam em nome dos requeridos,
até duas vezes o valor do dano causado ao erário, (artigo 12, inciso II da Lei nº 8.429/92),
calculado preliminarmente em R$ 1.233.983,08 (um milhão, duzentos e trinta e três mil,
novecentos e oitenta e três e oito centavos) para ressarcimento dos prejuízos causados;

2) Expedição de mandado ao DETRAN para o bloqueio de transferência de
quaisquer veículos automotores pertencentes aos requeridos, para garantir o integral
ressarcimento aos cofres públicos;

3) Expedição de mandado à serventia de Registro de Imóveis do Município de
Rio da Conceição, ordenando o bloqueio de todas as matrículas que estiverem sob titularidade
dos requeridos, à luz do §3º, do artigo 214, da Lei nº 6.015/73.
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Pois bem.

Como sabido, o art. 10 da Lei nº 8.429/92 elenca os atos de improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário, bem como, no art. 11, aqueles que atentam
contra os princípios da Administração Pública.

Oportuno mencionar que, para a decretação da mencionada medida, pressupõe-
se a existência apenas de indícios suficientes de conduta ímproba da qual decorra lesão ao
patrimônio público ou enriquecimento ilícito, sendo, pois, dispensável a demonstração de
dilapidação patrimonial ou risco de insolvência.

Nesse sentido, o posicionamento do c.Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. MADIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS. FINALIDADE. RESULTADO ÚTIL
DO PROCESSO. MIL CIVIL. SANÇÃO AUTÔNOMA. 1. A decretação da
medida cautelar de indisponibilidade de bens, em casos como o presente, não
reclama o reexame de fatos ou provas. Com efeito, o juízo que se impõe
restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito
atribui aos fatos e provas que, tal como delineados pelas instâncias ordinárias,
darão suporte (ou não) à providência. 2. A Primeira Seção desta Corte
Superior firmou orientação no sentido de que a decretação da indisponibilidade
de bens, na ação de improbidade administrativa, prescinde da demonstração da
dilapidação do patrimônio do réu, ou de que tal esteja para ocorrer, visto que o
periculum in mora de acha implícito no comando normativo do art. 7º da Lei
8.429/92, daí porque, a tal desiderato (indisponibilidade de bens), basta a
concreta demonstração da fumaça do bom direito, decorrente de fortes indícios
da alegada prática do ato improbo (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Of Fernandes, Primeira
Sessão, DJE 19/09/2014). 3. A indisponibilidade e o sequestro de bens
constituem medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela
jurisdicional pretendida, podendo ser concedidas inaudita altera pars, antes
mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade
administrativa. 4. Ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou
lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação da
providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na
sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção
autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de
improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da
Administração Pública. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1500624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 3/5/2018, DJE 05/06/2018).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. 1. Hipótese
de deferimento liminar da medida de indisponibilidade de bens do agravante,
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sem sua prévia manifestação, para garantir o integral ressarcimento do suposto
dano ao erário. 2. A medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser
concedida inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial
da ação de improbidade administrativa. 3. Constatados pelas instâncias
ordinárias sos fortes indícios do ato de improbidade de bens,
independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando seu
patrimônio ou na iminência de fazê-lo, pois o periculum in mora está implícito
no comando legal (REsp 1.3466.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro
OG Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJE 19.09.2014). 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.281/BA, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/9/2015, Dje
15/09/2015).

Ora, no caso em análise, o requerente procedeu com a juntada de instrumentos
de contratos assinados pelos réus ADMAR SILVA RAMOS, EDINALVA OLIVEIRA
FERREIRA RAMOS e NOEL RAMOS VASCO, bem como ordens de serviços, recibos,
notas de empenhos, todos expedidos nos anos de 2011 e 2012, durante a gestão do ex-alcaide
do Município de Rio da Conceição/TO (2011 a dezembro de 2014), forte indicativo de
vulneração às regras de livre concorrência previstas na Lei de Licitações com menoscabo, ao
menos, aos princípios da legalidade e impessoalidade, a par de danos ao erário municipal, de
modo que a decretação cautelar de indisponibilidade de bens dos demandados (o bastante
para assegurar o cumprimento de eventual imposição de ressarcimento de dano) é medida que
se impõe na espécie.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUESTADA e,
por conseguinte, determino:

I. O bloqueio online das constas bancárias dos requeridos, pelo sistema
BACENJUD, no valor indicado dos danos;

II. O bloqueio online de veículos de propriedade dos requeridos, observado o
valor do dano, pelo sistema RENAJUD; e

III. A expedição de oficio para a serventia de Registro de Imóveis do Munícipio
de Rio da Conceição, para que promova as anotações necessárias nas matriculas que
estiverem sob a titularidade dos requeridos.

Somente depois do cumprimento de todas as diligências acima
determinadas, NOTIFIQUEM-SE os requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo,
apresentarem manifestação escrita, nos termos do art. 17, § 7º da Lei nº 8429/92, bem como,
na oportunidade, intime-os da presente decisão.

Sem prejuízo, notifique-se o MPE para, querendo, ingressar no feito.

Proceda-se com os expedientes necessários.

Cumpra-se.
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Data certificada pelo sistema.

Documento eletrônico assinado por JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 1144983v4 e do código CRC 79cfa422.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR
Data e Hora: 10/8/2020, às 16:36:12
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