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1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parintins

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA
DE PARINTINS-AM

Autos n°: 0002044-34.2014.8.04.6300

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por esta
Promotoria e no cumprimento de suas atribuições,  vem perante Vossa Excelência
apresentar  suas  ALEGAÇÕES  FINAIS em  forma  de  MEMORIAL  nos  autos  do
Processo  em  epígrafe,  em  que  figuram  como  réus  CARLOS  ALEXANDRE
FERREIRA DA SILVA E AUGUSTO JOFRE RIBEIRO LIMA, já qualificados, nos
termos seguintes:

I – FATOS

O Ministério  Público  do  Estado  do  Amazonas  interpôs  a  presente
Ação  Civil  Pública  por  Improbidade  Administrativa  contra  CARLOS  ALEXANDRE
FERREIRA DA SILVA e AUGUSTO JOFRE RIBEIRO LIMA, imputando-lhes a prática,
em tese, dos atos ímprobos descritos no art. 10, caput e X, e art. 11, caput, da Lei
8429/92  (Lei  de  Improbidade  Administrativa  –  LIA),  requerendo  a  aplicação  das
sanções previstas no art. 12, II e III, da mesma legislação.

Após  admissão  da  ação  (evento  n.  21),  os  réus  apresentaram
contestação  (eventos  n.  28),  aduzindo,  em  suma,  a  inexistência  de  atos  de
improbidade administrativa, alegando a existência de apenas meras irregularidades
desprovidas, porém, de dolo ou má-fé na gestão.
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Decisão  saneadora  do  processo  com  especificação  dos  pontos
controvertidos da ação (evento n. 48).

Informações  prestadas  pelo  ente municipal  (evento  n.  59)  e  pela
Câmara municipal (evento n. 60).

Foi  determinada  vista  às  partes  para  apresentação das  alegações
finais. 

É o relato essencial.

II – DO MÉRITO – DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Conforme  devidamente  exposto  nos  autos,  os  réus  CARLOS
ALEXANDRE,  na  qualidade  de  prefeito,  e  AUGUSTO  JOFRE,  na  qualidade  de
Interventora do Matadouro Municipal de Parintins,  praticaram atos de improbidade
administrativa na medida em que agiram negligentemente na arrecadação do tributo
municipal  denominado  VALE-ABATE,  incidente  sobre  o  abate  de  animais  no
matadouro público, isso porque o referido tributo foi recolhido ilegalmente, sendo
cobrado sem Lei que o institua e sem a devida conta bancária específica para fins de
contabilização  do  orçamento  municipal  nos  meses  de  janeiro  a  junho  de  2013,
malferindo, assim, os princípios basilares da Administração Pública (art. 37 CR/88) e
da legislação pátria.

Restou  comprovado  nos  autos,  inclusive  pelo  depoimento  do  Sr.
SAMARONE DA SILVA MOURA (evento 1.41), então secretário municipal de produção
e abastecimento, que nos meses de janeiro a junho de 2013,  o Matadouro não
possuía conta em banco e que o valor arrecadado em espécie era recebido
e  mantido  no  próprio  prédio  do  Matadouro  de  Parintins,  sem  nenhum
controle formal de receitas e despesas, o que constitui manifesta ilegalidade por
parte dos administradores. 

A conta destinada aos depósitos dos valores de vale abate somente
foi aberta em 19/09/2013 (evento n. 59.1), de sorte que os réus recolheram os
tributos sem a devida contabilização do orçamento municipal nos meses de janeiro
a setembro de 2013,  cujos valores  eram recebidos  em espécie,  sem qualquer
controle,  em  total  ilegalidade.  Trata-se  de  recolhimento  informal  dos  recursos
públicos ato de improbidade atentatório ao princípio da legalidade e moralidade.
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No período de janeiro a junho de 2013, o Matadouro movimentou
recursos na monta de R$ 671.052,40 (seiscentos e setenta mil e cinquenta e
dois  reais  e  quarenta  centavos),  conforme  planilha  apresentada  pelo
logradouro público (eventos n. 1.47-90).

Soma-se, ainda, os meses de julho a setembro, cuja média de R$
120.000,00 (cento e vinte mil) reais cada mês, cerca de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais).

De sorte que os valores recebidos em espécie pelo Matadouro, no
período de janeiro a setembro de 2013, giraram em torno de  R$ 1.030.000,00
(um milhão e trinta  mil  reais),  sem qualquer  tipo  de  controle  de  receitas  e
despesas, em manifesta ilegalidade.

Não se perca de vista, ainda, que os réus movimentaram tais valores
de forma totalmente desastrosa, contratando pessoal sem a realização de concurso
ou  processo  seletivo,  bem  como  adquirindo  mercadorias  e  serviços  em  pleno
desrespeito às regras de licitação, sem especificação da modalidade de licitação e/ou
justificadas de dispensa ou inexigibilidade.

Demonstrado,  também,  que  os  recolhimentos  dos  tributos  eram
realizados sem instituição de lei, nem previsão orçamentária de receitas e despesas
para essa atividade específica, configurando, dessa maneira, o recolhimento informal
dos  recursos  públicos  ato de  improbidade  atentatório  ao princípio  da  legalidade,
conforme informações do Poder Legislativo Municipal (evento n. 1.43).

Em assim agindo, os réus contrariaram os princípios constitucionais
norteadores da Administração Pública, mormente no que concerne à observância da
estrita legalidade na arrecadação de tributos e manejo de recursos públicos 

A contestação apresentada pelos réus, em seu teor, não traz fatos
modificativos ou extintivos aptos a afastar as irregularidades apontadas nos
autos, haja vista que tais irregularidades são insanáveis.

Restou  evidenciada  a  má  aplicação  dos  recursos  públicos,
especialmente os atos concernentes às contratações de pessoal sem a realização de
concurso ou processo seletivo, bem como aquisições de mercadorias e serviços em
pleno  desrespeito  às  regras  de  licitação,  sem  especificação  da  modalidade  de
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licitação  e/ou  justificadas  de  dispensa  ou inexigibilidade.  Por  fim,  sobretudo,  em
razão  da  movimentação  de  grande  quantia  de  dinheiro  público  em  espécie,
dificultado o efetivo controle na sua aplicação.

Tais atos praticados pelos réus causaram dano ao erário, aptos, pois,
a  caracterizar  o  ato  de  improbidade  administrativa  previsto  no  art.  10  da  Lei
8429/92.

Em outras  palavras:  por  intermédio  das  ações  retro  narradas,  os
demandados deram ensejo ao direcionamento indevido de haveres, ao desperdício, à
dissipação, enfim, à lesão do patrimônio público.

É  imperioso  registrar  que,  para  a  configuração  dos  atos  de
improbidade  esquadrinhados  no  Art.  10  da  Lei  n.  8.429/92,  é  prescindível  a
ocorrência de enriquecimento ilícito e despicienda a perquirição do dolo do agente. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada nesse sentido, como se
vislumbra no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LESÃO AO PATRI-
MÔNIO PÚBLICO. CULPA. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DOS ELEMEN-
TOS CARACTERIZADORES DO ATO DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa ne-
gativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a reso-
lução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da preten-
dida pelo recorrente,  para decidir  de modo integral a controvérsia
posta. 2. A configuração dos atos de improbidade administrativa pre-
vistos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de im-
probidade administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da
atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erá-
rio (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo
com os tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma Lei (enriqueci-
mento ilícito e atos de improbidade administrativa que atentam con-
tra os princípios da administração pública), os quais se prendem ao
elemento volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo. 3.
Rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de dolo
na conduta do agente, bem como os elementos que ensejaram os
atos de improbidade implica o reexame dos elementos fático- robató-
rios, o que não é possível pela via eleita (Súmula 7/STJ). 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 374.913/BA,
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Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
27/03/2014, DJe 11/04/2014).

Do mesmo modo,  restou demonstrado o dolo,  o  descumprimento
intencional  dos princípios norteadores  da administração pública,  especialmente os
princípios  da  moralidade  e  legalidade,  caracterizando  a  má-gestão  pública,
configuram improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92

Como  já  dito  alhures,  os  réus  dolosamente  mantiveram  o
recebimento  de  recurso  em  espécie  referente  aos  abates  de  semoventes  pelo
período  de  9  (nove)  meses, caracterizando  a  clara  intenção  em  desviar  os
recursos públicos recebidos.

Inquestionavelmente,  manter-se  na  ilegalidade  e  imoralidade  pelo
período informado denota clara atitude dolosa em infringir os princípios norteadores
da administração pública.

A improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92
é modalidade de  má-gestão  pública  atentatória  aos  princípios  da Administração
Pública que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições.

Decerto,  comportamentos  de  gestores  públicos  dos  mais
encontráveis na realidade brasileira é a  má-gestão,  através da prática de atos e
omissões  ilegais  de  elevada  ineficiência,  que  resultam  em situações  de  extrema
desorganização  administrativa  e  financeira,  com  gravosas  e  intoleráveis
consequências para os administrados, como decorre do caso dos autos.

Verifica-se,  ainda,  infringência  ao  princípio  da  moralidade,
expressamente incluído no caput do art. 37 da Constituição Federal, o qual incide de
forma vinculante sobre todos os atos da Administração Pública.

O  Supremo  Tribunal  Federal,   em   se  pronunciando  acerca  da
obrigatoriedade de respeito pelo agente público ao princípio da moralidade pública,
assim se manifestou:

"A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua
incidência,  está  necessariamente  subordinada  à  observância  de
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parâmetros  ético  jurídicos  que  se  refletem  na  consagração
constitucional  do  princípio  da  moralidade  administrativa.  Esse
postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere
substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os
quais se funda a ordem positiva do Estado. O princípio constitucional
da  moralidade  administrativa,  ao  impor  limitações  ao  exercício  do
poder estatal,  legitima o controle jurisdicional de todos os atos do
Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o
comportamento  dos  agentes  e  órgãos  governamentais."  (ADI
2.661MC, Rel. M in. Celso de Mello, DJ 23/ 08/ 02).

Destaca-se  que  o  dever  de  comprovar  a  correta  aplicação  dos
recursos  públicos  (transparência  e  responsabilidade)  é indissociável  da gestão de
recursos  públicos,  constituindo  consequência  natural  e  necessária  do  princípio
republicado e de uma concepção dialógica da Administração Pública.

Trata-se de obrigação inseparável daqueles que manipulam recursos
públicos conforme disposição contida no art. 70, parágrafo único, da CFRB/88. A
ausência de comprovação dos gatos subtrai à sociedade o direito de saber como
estão sendo aplicados os recursos públicos, contribuindo para a disseminação social
da  ideia  de  apropriação  do  Estado  por  interesses  privados  (patrimonialismo)  e
acentuando o distanciamento entre esferas público e privado.

Os  desrespeitos  aos  textos  legais  por  partes  dos  réus  CARLOS
ALEXANDRE e AUGUSTO JOFRE atrai, por si só, a incidência dos gravames previstos,
na  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (Lei  no 8.429/92),  haja  vista  a  manifesta
necessidade de  observação  do  princípio  da legalidade  (art.  37,  da CFRB/88)  em
todas as ações do poder público.

Percebe-se  claramente  que  as  ações  dos  réus,  não  apenas
afrontaram o princípio da legalidade, mas também fez  tábua rasa  do princípio da
supremacia  do  interesse  público  que  deve  reger  todos  os  atos  administrativos
praticados pelos entes públicos.

Registra-se,  ainda,  que  basta  a  presença  de  dolo  genérico  para
configuração  do  ato  de  improbidade  administrativa  atentatório  aos  princípios  da
Administração Pública, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.

A  negligência  na  arrecadação  de  tributos  é  prevista,  de  forma
específica, como forma de improbidade que causa dano ao erário, devendo estar
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caracterizada como omissão palpável, indesculpável.

Destarte, as provas carreadas aos autos demonstraram que os réus,
sendo  inteiramente  responsáveis  pelo  cumprimento  dos  encargos  que  a  lei
estabelece, praticaram os atos de improbidade administrativa narrados, eis que, na
condição de responsáveis pelo controle financeiro do Matadouro Público, mediante
total desleixo, de maneira contrária a lei, trataram os recursos públicos recolhidos de
forma irresponsável, sem arrecadação formal, sem publicidade dos gastos públicos,
sem controle dos orçamentos municipais e com cobrança indevida de um tributo não
autorizada por lei, ocasionando danos às finanças públicas do município de Parintins.

Portanto, em razão das provas que compõem a presente inicial, tem-
se como cabalmente  configurados  os  ilícitos  contra  a  probidade  administrativa  e
individualizada a responsabilidade dos réus para efeito de enquadramento de ato de
improbidade administrativa destes previsto no artigo 10, caput, inciso X, e artigo 11,
caput, ambos da Lei nº. 8.429/92 c/c artigo 12, inciso II e III, do mesmo diploma
legal.

III – DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO.

Conforme já apontado, no período de janeiro a junho de 2013,  o
Matadouro  movimentou recursos  na monta de  R$ 671.052,40 (seiscentos e
setenta  mil  e  cinquenta  e  dois  reais  e  quarenta  centavos),  conforme
planilha apresentada pelo logradouro público, o que, somados pela médias 

Soma-se, ainda, os meses de julho a setembro, cuja média de R$
120.000,00 (cento e vinte mil) reais cada mês, cerca de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais).

De sorte que os valores recebidos em espécie pelo Matadouro, no
período de janeiro a setembro de 2013, giraram em torno de  R$ 1.030.000,00
(um milhão e trinta  mil  reais),  sem qualquer  tipo  de  controle  de  receitas  e
despesas, em manifesta ilegalidade, valor tido como dano ao erário.

Com efeito, diante da informalidade na arrecadação e aplicação dos
recursos públicos percebidos, sem qualquer controle no recebimento e destino dos
recursos, causou manifesto dano ao erário.
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Assim, a conduta violadora dos princípio  da Administração Pública
também gerou dano ao erário, que deverá ser ressarcido pelos réus, nos termos do
art. 12, II e III, da Lei n. 8.429/92.

IV – DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RÉUS

Conforme  exaustivamente  exposto  nos  autos,  desde  a  exordial
juntou-se  substancial  prova  documental  que  revelam as  flagrantes  violações  das
normas legais mencionadas nos capítulos acima.

A prova é contundente, diante do material probatório disponível nos
autos e da argumentação acima traçada,  apta a demonstrar  o dano causado ao
erário municipal, consistente na informalidade na arrecadação e respectiva aplicação
dos recursos públicos.

Outrossim,  considerando  os  valores  propostos  nessa  demanda,  é
concreta  a  possibilidade  de  que  os  réus,  hoje  desprovidos  da  função  pública,
disponham de seu patrimônio de forma a inviabilizar a obrigação de indenizar o dano
causado. Impõe-se, assim, a decretação da medida, como garantia do ressarcimento
do dano.

Não se olvide, também, que a medida cautelar de indisponibilidade
de  bens,  enquanto  espécie  do  gênero  tutela  provisória,  ganhou  assento
constitucional. A Constituição da República, ao prescrever, em seu art. 37, § 4º, as
consequências  a  que se  sujeitam os  atos  de  improbidade  administrativa,  incluiu,
além das sanções de caráter definitivo – quais sejam: suspensão de direitos políticos,
perda da função pública e ressarcimento ao erário – a cautelar de indisponibilidade
de bens.

Por sua vez, em âmbito infraconstitucional, a Lei n. 8.429/92, no art.
7º, também previu tal medida para os casos em que o ato de improbidade causasse
lesão ao patrimônio público ou ensejasse enriquecimento ilícito, a fim de garantir o
ressarcimento  integral  do  dano  ou  a  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos
ilicitamente:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio pú-
blico ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade adminis-
trativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
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Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste ar-
tigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do
dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento
ilícito.

É de se sublinhar ainda o longo período de tempo decorrido entre os
atos ímprobos e o deslinde da ação. Além disso, em razão das fases normais do
processo  civil  brasileiro,  a  demanda se  estenderá  por  mais  algum tempo.  Nesse
contexto, há sério risco de que, ao fim do processo, o patrimônio dos requeridos
tenha sido dilapidado, frustrando, então, um dos objetivos da ação de improbidade,
que é a recomposição dos cofres públicos.  Fica demonstrado, assim, o perigo da
demora – requisito francamente mitigado, com razão, pela jurisprudência brasileira
no  âmbito  da  improbidade  administrativa,  visto  que  o  periculum  in  mora  é
presumido, militando em favor da sociedade.

Por  outro  lado,  a  fumaça  do  bom  direito  decorre  do  próprio
procedimento  administrativo  que  instrui  a  ação  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa, guarnecido de elementos de convicção vários. Nele resta evidente a
plausibilidade das alegações, isto é, da efetiva ocorrência de atos de improbidade
administrativa,  que importaram em enriquecimento  sem causa,  dano ao erário  e
violação de princípios administrativos.

É desnecessário apontar dados empíricos sobre possível intenção de
dilapidação do patrimônio. A indisponibilidade de bens encartada na Lei 8.429/92 é
haurida diretamente da Carta Magna (art. 37, § 4º), pelo que deve ser afastada a
leitura privatista unicamente fulcrada no Código de Processo Civil, elaborado sob a
matriz liberal do processo individual. Sobre o tema, vale colher alguns precedentes

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONI-
BILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI
8.429/1992. REVISÃO. FATOS. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no
sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto,
ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na imi-
nência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni
iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbi-
dade. Precedentes: Resp. 1.203.133/MT, Rel. Ministro Castro Meira,
REsp  967.841/PA,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  DJe
08.10.2010,  REsp  1.135.548/PR,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  DJe
22.06.2010; REsp 1.115.452/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
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20.04.2010.  (...)  (RESP  201000754046,  CASTRO MEIRA,  STJ  -SE-
GUNDA TURMA, DJE DATA:10/02/2011.) [grifos não originais]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. ALEGA-
ÇÃO GENÉRICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILI-
DADE  DOS  BENS.  DECRETAÇÃO.  REQUISITOS.  ART.  7º  DA  LEI
8.429/1992. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO. (...) 4. É desneces-
sária a prova do periculum in mora concreto, ou seja, de que os réus
estariam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exi-
gindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em
fundados indícios da prática de atos de improbidade. Precedentes. 5.
O acórdão impugnado manifestou-se, explicitamente, sobre a plausi-
bilidade da responsabilidade imputada aos recorridos, constatando,
assim, a presença da fumaça do bom direito. 6. Recurso especial pro-
vido. (RESP 201001254860, CASTRO MEIRA, STJ – SEGUNDA TUR-
MA, DJE DATA:28/10/2010.) [grifos não originais]

O Superior Tribunal de Justiça, com absoluta clareza, tem conferido
ao art. 7º interpretação sistemática, a ponto de entender juridicamente possível a
decretação de indisponibilidade ainda que ausentes provas de enriquecimento ilícito
ou lesão ao Erário, haja vista a necessidade em se garantir o ressarcimento ao Erário
e o adimplemento da eventual multa civil a ser aplicada:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDISPONIBILIDA-
DE DE BENS. POSSIBILIDADE. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PERI-
CULUM IN MORA PRESUMIDO NO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92. INDI-
VIDUALIZAÇÃO  DE  BENS.  DESNECESSIDADE.  (...)  3.  Observa-se,
contudo, que o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92 estabelece, entre as
sanções para o ato de improbidade que viole os princípios da admi-
nistração pública, o ressarcimento integral do dano - caso exista -, e
o pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente. 4. Esta Corte Superior tem entendimento pa-
cífico no sentido de que a indisponibilidade de bens deve recair sobre
o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa,  de
modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual pre-
juízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possí-
vel multa civil como sanção autônoma. 5. Portanto, em que pese o si-
lêncio do art. 7º da Lei n. 8.429/92, uma interpretação sistemática
que leva em consideração o poder geral de cautela do magistrado in-
duz a concluir que a medida cautelar de indisponibilidade dos bens
também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa
que impliquem violação dos princípios da administração pública, mor-
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mente para assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo
ao erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III, da
Lei n. 8.429/92. 6. Em relação aos requisitos para a decretação da
medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento se-
gundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade pa-
trimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implíci-
to ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limi-
tado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da ve-
rossimilhança das alegações formuladas na inicial. Agravo regimental
improvido. (STJ, 2ª Turma, AgRg. no Resp. 1311013/RO, Rel. Min.
Humberto Martins, j. 04.12.2012, v.u, DJe 13.12.2012).

Em suma, como medida de cautela em relação à reparação do dano.
No caso vertente, o valor dos recursos recebidos  em espécie pelo Matadouro, no
período de janeiro a setembro de 2013, giraram em torno de  R$ 1.030.000,00
(um milhão e trinta mil reais),  devendo os demandados serem condenados a
ressarcir tal quantia atualizada, ao ente público municipal.

Para a viabilização da medida constritiva, requer o Parquet Estadual:

1) bloqueio, via BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEI-
ROS ATRAVÉS DO SISTEMA BANCEJUD – dos valores titulariza-
dos pelos réus em instituições financeiras, considerado o valor
de parâmetro;

2) expedição de ofício ao DETRAN/AM, tornando indisponíveis
os veículos automotores de propriedade dos réus, tantos quan-
tos necessários para perfazer o valor de parâmetro indicado;

3) expedição de ofício aos Cartórios desta Comarca requisitan-
do informações sobre a existência de imóveis em nome dos Re-
queridos, tornando-os indisponíveis, considerado o valor de pa-
râmetro, devendo ser informado ao juízo a respectiva data de
aquisição.

4) expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Ama-
zonas para que informem aos Cartórios de Registro de Imóveis
dos municípios amazonenses a decretação da indisponibilidade
dos bens imóveis de propriedade dos réus, considerado o valor
de  parâmetro,  devendo  ser  informado  ao  juízo  a  respectiva
data de aquisição.

Registra-se a necessidade de concessão da medida cautelar de ur-
gência nesta fase em razão do fato de que, advindo a sentença reconhecendo os
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atos de improbidade em face dos réus, estes ainda porém interpor recursos, prolon-
gando o deslinde do feito.

III –CONCLUSÃO

Inicialmente,  pleiteia  o  Ministério  Público  Estadual  a  decretação
liminar da indisponibilidade dos bens dos requeridos nos seguintes valores, tendo
como teto  R$ 1.030.000,00 (um milhão e trinta mil reais),  como forma de
garantir o juízo:

RÉU - VALOR

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – R$ 1.030.000,00

AUGUSTO JOFRE RIBEIRO LIMA – R$ 1.030.000,00

No MÉRITO, o Ministério Público requer a procedência integral dos
pedidos expostos na inicial.

Parintins, 12 de dezembro de 2017.

ELIANA LEITE GUEDES
Promotora de Justiça
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