
Despacho / Descisão / Sentença, ficando devidamente intimado nos termos do art. 5º. § 6. da lei 11.419/06.
 Vara Única, Nova Ubiratã

 
09/11/2018
Vista ao MP
De: Vara Única

 Para: Ministério Público.
 Início de contagem de prazo.

08/11/2018
Certidão de Encaminhamento (Coordenação - Envio de Correspondência)
recibo de envio dos oficios 1729 e 1730

08/11/2018
Remessa
Processo enviado Para Ciência do MP, aguardando recebimento para início de contagem de prazo.

08/11/2018
Ofício Expedido
OFÍCIO

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS.
 Por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, solicito a Vossa Senhoria para que proceda

com a averbação da indisponibilidade de bens nas matrículas de eventuais imóveis dos requeridos, no limite apurado,
conforme decisão anexo.

 Nova Ubiratã, 08 de novembro de 2018
 Euricles Mário da Silva Júnior

 Gestor(a) Judiciário(a)
 Autorizado art. 1.205/CNGC

08/11/2018
Ofício Expedido
OFÍCIO

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SORRISO, brasileiro(a).
 Por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, solicito a Vossa Senhoria para que proceda

com a averbação da indisponibilidade de bens nas matrículas de eventuais imóveis dos requeridos, no limite apurado,
conforme decisão anexo.

 Nova Ubiratã, 08 de novembro de 2018
 Euricles Mário da Silva Júnior

 Gestor(a) Judiciário(a)
 Autorizado art. 1.205/CNGC

08/11/2018
Carta Precatória Expedida
Carta Precatória Genérica ME024

 Comarca Deprecada:Réu(s): Adilson Roberto Martins, Cpf: 49403095920, Rg: 34833265 SSP PR Filiação: Maria
Aparecida Martins e Antônio Martins, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, casado(a), jornalista,, Endereço: Rua
Marechal Cândido Rondon, Nº 4056, Bairro: Recanto dos Pássaros, Cidade: Sorriso-MT

 Réu(s): Lham Publicidade Ltda, CNPJ: 17128602000121, brasileiro(a), Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, Nº
4056, Bairro: Recanto dos Passáros, Cidade: Sorriso-MT

 Finalidade da Carta Precatória:
 Outras Advertências, se houver:
 Prazo para cumprimento em dias:

 Decisão/Despacho:

08/11/2018
Mandado de Intimação Expedido
Mandado de Intimação - Genérico (Finalidade_objeto Livre) ME124

 Digitar tipo de ação ou procedimento:
 Nome do intimando:

 Digitar o objetivo do mandado:
 Decisão/despacho:

 Portaria desig. escrivão assinar:

08/11/2018
Mandado Expedido
Mandado de Notificação ME162

 Pessoas notificadas:Réu(s): Mauro Odinei Solani, Cpf: 89621212120 Filiação: Nair Cassola Soliani, data de
nascimento: 20/07/1978, brasileiro(a), Endereço: Rua Pernanbuco, Nº 1471, Bairro: Centro, Cidade: Nova Ubiratã-MT



Réu(s): Valdenir Jose dos Santos, Cpf: 53489616120, Rg: 839305 SSP MT Filiação: Gustavo Jose dos Santos e
Antonia Oliveira dos Santos, data de nascimento: 18/05/1972, brasileiro(a), natural de Gaúcha-PR, casado(a),
engenheiro agrônomo, Endereço: Rua José Setter, 271, Bairro: Centro, Cidade: Nova Ubiratã-MT

 Despacho/Decisão:
 Peças integrantes do mandado:

 Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

08/11/2018
Vindos Gabinete
De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

08/11/2018
Decisão->Concessão->Liminar
VISTOS. 

  
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO LIMINAR PARA
INDISPONIBILIDADE DE BENS, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de VALDENIR JOSÉ DOS
SANTOS, MAURO ODINEI SOLIANI, LHAM PUBLICIDADE LTDA. e ADILSON ROBERTO MARTINS, todos
devidamente qualificados nos autos.

  
Alega o Parquet, em síntese, que diante da representação da Câmara dos Vereadores de Nova Ubiratã-MT, de que o
Município estaria gastando, por mês, o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) com contrato de publicidade, o
que representava mais que o dobro do gasto anual dos antigos gestores, foi instaurado o Inquérito Civil nº 033/2014. 

  
Aduz que, no curso do procedimento, restou apurado uma série de ilegalidades, dentre elas o pagamento do valor de
R$ 518.192,00 (quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais), somente no ano 2014, para a empresa Lham
Publicidade Ltda., de propriedade do co-requerido Adilson Roberto Martins. No entanto, as notas fiscais e recibos
apresentados comprovaram apenas a quantia de R$ 194.450,20 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta reais e vinte centavos), resultando em uma diferença de R$ 323.742,00 (trezentos e vinte e três mil,
setecentos e quarenta e dois reais) de valores pagos sem qualquer comprovação, sendo certo, ainda, que a empresa
não apresentou nenhuma nota fiscal com obediência aos requisitos da Lei 4.320/64.

 Verbera que a empresa Lham Publicidade Ltda, vencedora do processo de licitação (Tomada de Preços 02/2013), não
exercia pessoalmente os serviços, pois os terceirizava a outras empresas, sem observação das normas de regência.
Acrescenta que a administração pública municipal, quando instada no processo administrativo, apenas alegou
impossibilidade de comprovar os gastos em razão do decurso do tempo.

 Afirma, também o d. Parquet, que não houve a fiscalização dos serviços prestados, conforme a previsão contratual,
assim como que os requeridos não possuem relatórios ou registros dos serviços prestados, bem como não foi apurada
a regularidade fiscal da empresa com a fazenda pública (FGTS, INSS e União) antes do pagamento dos valores, o que
fere as disposições legais. 

  
Por fim, sustenta que as condutas praticadas pelos requeridos se enquadram nas hipóteses do artigo 10, incisos VI, IX,
X, XI, e art. 11, ambos da Lei n° 8.429/92. Postula deferimento da tutela de urgência para decretar a indisponibilidade
dos bens dos requeridos, a fim de resguardar a recomposição do dano ao erário. No mérito, pugna pela condenação
dos requeridos nas sanções civis e administrativas relacionadas no artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92, além de
indenização por dano moral difuso.

 Com a inicial vieram documentos.
  

É o relatório. 
 DECIDO.

 De largada, consigno que, havendo pedido liminar para a indisponibilidade dos bens da parte requerida, nada obsta sua
apreciação ANTES da notificação prévia exigida pelo art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, conforme entendimento
jurisprudencial já consolidado no âmbito do STJ (AgRg no Ag 1262343/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 21/09/2012) e deste Eg. TJMT (AI 76351/2011, DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 12/06/2012,
DJe 24/07/2012).

 Passo, pois, ao exame da tutela liminar postulada pelo Parquet.
  

Em análise ao feito, em especial das provas colhidas no Inquérito Civil 033/2014, verifica-se que, após procedimento
licitatório para tomada de preços, a administração pública do município de Nova Ubiratã-MT firmou contrato de
prestação de serviços de publicidade com a empresa requerida Lham Publicidade Ltda., de propriedade do co-
requerido Adilson Roberto Martins, tendo como fiscal do contrato o co-requerido Mauro Odinei Soliani. Nesse ponto,
consta que, por ocasião do ano de 2014, a citada empresa recebeu a quantia de R$ 518.192,00 (quinhentos e dezoito
mil, cento e noventa e dois reais) do respectivo município, apresentando comprovação documental somente da quantia
de R$ 194.450,20 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos), resultando, assim,
em uma diferença de R$ 323.741,80 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e um reais, com oitenta
centavos) de valores pagos sem qualquer comprovação, causando, em tese, lesão ao erário.

 De fato, em juízo de cognição sumária, é possível constatar que tais fatos são verossímeis. As notas de empenho
apresentadas pela empresa Lham, em sua maioria, estão desacompanhadas de notas fiscais que comprovem a efetiva
prestação dos serviços, o que, em princípio, afronta a regra do art. 63 da Lei 4.320/64. Isto porque, aparentemente, os



serviços eram prestados por terceiros, o que atrai a obrigatoriedade de apresentação dos comprovantes de autorização
e de pagamento das despesas contratadas (contrato 034/2013 – cláusula 7ª), na forma determinada pelo TCE/MT, isto
é, por meio de notas fiscais.

 Referidas evidências constam, inclusive, do Relatório Técnico 844/2017 do CAOP/MPMT. 
 Outrossim, quando oportunizada a manifestação no âmbito administrativo, o ente público, na pessoa do Sr. Prefeito

Municipal, afirmou que não poderia comprovar todos os gastos realizados em razão do “decurso do tempo”, o que
denota, em tese, irregularidade na comprovação da destinação dos recursos públicos (ref.: OF.GAPRE nº 239/2014, de
09 de setembro de 2014).

 Tais circunstâncias, em exame preliminar, se enquadram nas condutas descritas nos incisos VI e IX do art. 10 da Lei
8.429/92, implicando em dano ao erário.

 Nesta ótica, verificados indícios concretos de atos de improbidade que importam em lesão ao patrimônio público
(“fumus boni juris”), tenho por admissível, em sede liminar, o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens dos
requeridos. Consigno aqui, por oportuno, que não se trata de tutela de urgência, mas sim de evidência (art. 311,
NCPC), dispensando-se a comprovação do perigo de dano, de risco de dilapidação patrimonial ou de risco ao resultado
útil do processo (“periculum in mora”), consoante entendimento do STJ (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe
19/09/2014)

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para, com fulcro no artigo 7º da Lei
8.429/92, decretar a INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos requeridos VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS, MAURO
ODINEI SOLIANI, LHAM PUBLICIDADE LTDA. e ADILSON ROBERTO MARTINS, até o limite do prejuízo ao erário,
estimado em R$ 323.741,80 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e um reais, com oitenta centavos),
ficando vedados quaisquer atos de disposição patrimonial.

 OFICIE-SE aos Cartórios de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT e Sorriso/MT, na forma do art. 247 da Lei
6.015/73, requisitando-se a averbação da indisponibilidade nas matrículas de eventuais bens imóveis dos requeridos,
no limite apurado. Sem prejuízo, proceda a inclusão de restrição judicial junto aos veículos automotores cadastrados
em nome dos requeridos, até o limite apurado, via Sistema RENAJUD.

 Proceda a inclusão desta decisão junto ao CNIB/CNJ.
  

Em prosseguimento ao feito, NOTIFIQUEM-SE os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem
manifestação por escrito, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

 INTIME-SE a Procuradoria-Geral do Município de Nova Ubiratã/MT quanto ao teor da presente decisão.
  

Ciência ao Ministério Público Estadual.
  

CUMPRA-SE.

27/06/2018
Concluso p/Despacho/Decisão
De: Vara Única Para: Gabinete da Vara Única

21/06/2018
Vindos Gabinete
De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

21/06/2018
Vindos Gabinete
De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

21/06/2018
Despacho->Mero expediente
Vistos em correição.

 O presente feito demanda análise complexa, a qual se mostra inviável no prazo correicional que se encerra em
23/06/2018. Assim, retornem os autos conclusos após finda a correição.

 Às providências.

14/05/2018
Juntada de Informações
Juntada de documento recebido pelo Apolo Eletrônico.

 Documento Id: 68019, protocolado em: 10/05/2018 às 16:52:00

08/05/2018
Concluso p/Despacho/Decisão
De: Cartório Distribuidor

 Para: Gabinete da Vara Única
 

08/05/2018
Distribuição do Processo
Distribuído em 08/05/2018 às 18:28 Horas para Vara Única Com o Número: 780-97.2018.811.0107



08/05/2018
Processo Cadastrado


