
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  R o n d ô n i a

 V i l h e n a  -  1 ª  V a r a  C í v e l
Fórum Desembargador Leal Fagundes, Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América,

 CEP 76980-702, Vilhena

Autos n. 7006308-38.2019.8.22.0014  -   1ª Vara Cível de Vilhena/RO.

Classe:Ação Civil de Improbidade Administrativa

Protocolado em: 19/09/2019

AUTOR: M. P. D. E. D. R., RUA JAMARY 1555, RUA JAMARY 1555 OLARIA - 76801-917 -
PORTO VELHO - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

RÉUS: VALDINEY DE ARAUJO CAMPOS, AV. 1515 1545 CRISTO REI - 76980-094 - VILHENA -
RONDÔNIA, ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON, AVENIDA RONY DE
CASTRO PEREIRA 4177, PREFEITURA JARDIM AMERICA - 76980-970 - VILHENA -
RONDÔNIA, ROSIMAR ALVES MACHADO, RUA MARCO AURÉLIO GUZMÁN 209
ARIGOLÂNDIA - 76980-970 - VILHENA - RONDÔNIA

ADVOGADOS DOS RÉUS:

 

 

D E C I S Ã O

 

Vistos,

 

 ingressou com a presente ação civil pública porO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
 prática de improbidade administrativa contra RÉUS: VALDINEY DE ARAUJO CAMPOS,

ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON, ROSIMAR ALVES MACHADO,
, de forma contínua ealegando que Rosimar, auxiliada pelos demais réus, descumpriu

duradoura, a carga horária do cargo público municipal que ocupava (Assessor de Integração
Governamental – Assessoria de Integração Governamental – CPC – 1), recebendo, contudo,
seus proventos mensais integralmente, causando, assim, dano ao erário e obtendo
enriquecimento ilícito. Postulou, em sede de liminar, a indisponibilidade dos bens dos réus para
garantia do ressarcimento ao erário, nos termos do art. 7ª, da Lei 8.429/92.

 

É a síntese necessária. DECIDO.
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A concessão da liminar na ação civil pública tem nítida finalidade acautelatória, e tal
como o processo cautelar, guarda na instrumentalidade uma de suas mais
importantes características.

A indisponibilidade de bens, bem como outras medidas judiciais restritivas de direito
(sequestro de bens, quebra do sigilo bancário e fiscal) são medidas consideradas
excepcionais por natureza, pois sempre requer prudência e cautela do Juiz na
análise do caso sub judice, antes de concedê-las.

Assim, em sede de ação civil pública, a concessão de medida liminar só deve ser
deferida quando presentes os requisitos legais, a saber: a) fumus boni iuris; b)
periculum in mora.

Os documentos encartados na peça inaugural demonstram que, possivelmente, os
réus atentaram contra os princípios da administração pública ao descumprir/permitir
descumprimento de carga horário do cargo público, mesmo com pagamento integral
dos proventos mensais, gerando dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Na mesma esfera, afigura-se presente o requisito do  vinculado apericulum in mora,
necessidade de que tal liminar seja prontamente atendida, porquanto existe a
possibilidade de que os réus, caso condenados, não tenham bens suficientes em
seu acervo patrimonial para garantir o eventual ressarcimento ao erário municipal.

É de asseverar que a medida cautelar pleiteada é uma providência que deve recair
apenas sobre os bens cujo valor seja necessário ao integral ressarcimento do dano
causado ao erário, consoante se infere do art. 7º, parágrafo único, da Lei n.
8.429/92.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais do  e do fumus boni iuris
,  e, por consequência,  apericulum in mora CONCEDO a LIMINAR DETERMINO

indisponibilidade dos bens dos réus até o limite de R$ 261.094,41. Oficie-se aos
órgãos indicados pelo autor solicitando a indisponibilidade de bens dos réus.

Nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, notifique-se o réu, para oferecer
manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações,
dentro do prazo de 15 dias.

Intime-se, outrossim, o Município de Vilhena, na pessoa de seu representante legal,
para integrar a lide, caso queira, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/90.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Sirva esta decisão como mandado/carta/carta precatória para os devidos fins de
direito. 

Vilhena/RO, .20 de setembro de 2019

Andresson Cavalcante Fecury

Juiz de Direito
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