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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANTO DO BURITI DA COMARCA DE CANTO DO BURITI
Praça Santana, 227, Fórum Des. Milton Nunes Chaves, Centro, CANTO DO BURITI - PI - CEP: 64890-000

 0800468-54.2019.8.18.0044PROCESSO Nº:
 AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)CLASSE:

 [Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]ASSUNTO(S):
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI

Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUI
Endereço: Rua Álvaro Mendes, 2294, Centro, TERESINA - PI - CEP: 64000-060

RÉU: EDSON RIBEIRO COSTA

Nome: EDSON RIBEIRO COSTA
Endereço: CENTRO, SN, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO, BREJO DO PIAUÍ - PI - CEP: 64895-000

O(a) Dr.(a) , MM. Juiz(a) de Direito da  da Comarca de CANTO DO BURITI, MANDA o Oficial de Justiça designado que, em cumprimento ao presente Despacho-mandado, proceda a nomeJuizOrgaoJulgador Vara Única da Comarca de Canto do Buriti CITAÇÃO/INTIMAÇÃO conforme decisão abaixo

Isenção de custas concedida na forma requerida, em virtude de permissivo legal.

Trata-se de  movida pelo  em face de  todos devidamente qualificadas nos autos, onde a parte requerente afirma, que com fundamento no artigo 129, III, da Constituição da República, e no artigo 25, inciso IV, alínea “b”, da Lei n.° 8.625/93, instaurou, no âmbito da Promotoria de Justiça de CANTO DO BURITI o INQUÉRITO CIVIL de número 07/ 2018, com a finalidade de apurar USO DE MÁQUINAS DO PAC pelo gestor Municipal em benefício próprio, especificamente, o uso de maquinário paraAÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ EDSON RIBEIRO COSTA,
recuperação e manutenção de criatórios de peixes.

Aduz o  que o procedimento foi instaurado após representação protocolada pelo VEREADOR de BREJO DO PIAUÍ WILLIANS MENDES DA SILVA. A mencionada representação veio acompanhada de IMAGENS e VÍDEOS comprovando o uso do maquinário citado.parquet

O Ministério Público identificou, pelas imagens, o operador de máquinas MARCÍLIO ALVES DE ARAUJO como sendo a pessoa que está operando uma ENCHEDEIRA (pá carregadeira) durante os serviços de recuperação dos tanques de criação de peixes de propriedade do gestor EDSON RIBEIRO COSTA, em dezembro de 2017. O citado operador foi ouvido pelo Promotor de Justiça e em seu depoimento fica comprovado que a máquina em uso pertence ao Município de BREJO DO PIAUÍ (PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130), que serve mais para uso privado do que para uso da população interessada. O operador também confirma
que estava em serviço no dia da gravação das imagens, confirmando o seu teor.

O gestor municipal foi notificado para apresentar informações, informando que JAMES CAMPELO COSTA, genro à época do Prefeito Municipal, foi beneficiário do uso das máquinas como qualquer cidadão, e que foi o responsável pelo abastecimento da máquina.

O gestor encaminhou cópia de LEI MUNICIPAL de número 153A de 2017, que regulamenta o uso de máquinas do PAC por terceiros, mediante requerimento prévio e mediante custeio do combustível. Juntou também NOTA FISCAL preenchida em nome de JAMES CAMPELO COSTA, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), que teria abastecido a máquina para uso na propriedade privada.

A resposta do gestor confirma a veracidade das imagens. No entanto, o gestor quer fazer crer que JAMES CAMPELO COSTA, mesmo sendo genro à época do Prefeito Municipal, utilizou o veículo em seu criatório de peixes. A informação é FALSA, segundo o órgão ministerial. O terreno pertence a ETINHO (o requerido), conforme o próprio operador da máquina MARCILIO ALVES DE ARAÚJO confirma.

JAMES CAMPELO COSTA, Policial Militar e ex-genro do Prefeito Municipal requerido, foi ouvido em sede de investigação preliminar, acompanhado pela Defensora Pública CYNTYA TERESA SOUSA SANTOS, confirmando, em suma, as irregularidades, afirmando, em síntese que: a) os tanques de criatórios de peixes estão localizados em propriedade do Prefeito Municipal; b) JAMES teve autorização para administrar os tanques enquanto era genro do Prefeito Municipal, e, assim que se divorciou da filha do requerido, deixou de administrar os tanques, comprovando que esses nunca lhe pertenceram, e que o verdadeiro dono sempre foi EDSON
RIBEIRO DA COSTA; c) requereu as máquina de FORMA VERBAL, ou seja, a informação do gestor de que houve obediência à Lei 153A de 2017 (em anexo) é FALSA.

Segundo o Ministério Público desta comarca a Lei é clara: o REQUERIMENTO deve ser FEITO POR ESCRITO e RESPONDIDO POR ESCRITO. Houve a mera ordem verbal determinando que as máquinas fossem cedidas a JAMES CAMPELO, que as utilizou em favor de EDSON RIBEIRO COSTA, possivelmente cumprindo ordem desse, e em benefício desse, já que os tanques nunca lhe pertenceram. Portanto, conforme análise dos autos e das provas coletadas, fica comprovado que EDSON RIBEIRO COSTA utilizou indevidamente bens e serviços públicos para enriquecimento pessoal.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Piauí requer, liminarmente, de Vossa Excelência: a) A concessão de antecipação da tutela, em relação ao requerido, como medida liminar, para BLOQUEAR o valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), tendo em vista a garantia do pagamento da multa prevista no artigo 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa; b) seja a presente autuada e processada na forma e no rito preconizado na Lei nº 7.347/85, tendo como parte integrante o procedimento instaurado neste Parquet sob o Inquérito Civil Público nº 07/2018; c) seja o autor dispensado do pagamento de custas,
emolumentos e outros encargos, desde logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85; d) seja determinada a citação do requerido, já qualificado na exordial, para, querendo, contestar o presente pedido, no prazo de 15 dias. e) seja ao final os pedidos contidos nesta ação julgado totalmente procedentes declarando a responsabilidade do requerido, sendo condenado nas sanções do artigo 11º da Lei 8429/93, confirmando o afastamento do gestor, com ressarcimento ao erário nos valores acima esmiuçados; f) sejam os requeridos condenados ao pagamento de custas e demais despesas processuais. Protesta por todas as provas válidas no sistema
processual, incluindo prova testemunhal, cujo rol será apresentado em momento devido. Dá-se a causa o valor R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

A prova pré-constituída é boa e suficiente para considerar presente a fumaça do bom direito na pretensão liminar, pois foi juntada aos autos todo inquérito civil de nº: 07/2018 feito na promotoria de justiça da comarca de Canto do Buriti-PI, em evento nº: 6454413; bem como dados do vencimento do gestor, ora requerido, em evento de nº: 6454414, que confirmam os fatos narrados pelo órgão ministerial, na peça inicial descrito no relatório acima desta decisão.
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O perigo da demora encontra-se caracterizado pelo receio do gestor público, ora parte requerida, continuar operando ao exercício de seu cargo de prefeito da cidade de Brejo do Piauí e continue a praticar os atos de imoralidade administrativa, preliminarmente analisados, e coloque em risco a eficiência e continuidade do serviço público da cidade de Brejo do Piauí.

Esse Juízo tem entendimento, em cognição sumária, no mesmo trilhar e análise do caso concreto que o , pois o Prefeito Municipal da Cidade de Brejo do Piauí, EDSON RIBEIRO COSTA já responde a diversos processos de improbidade administrativa e ações criminais, tanto da justiça estadual como da justiça federal, estando em seu terceiro mandato como gestor municipal, demonstrando que tem a personalidade voltada ao crime contra a administração pública.parquet

Resta claro, em uma análise preliminar, que seu afastamento do cargo se faz necessário para impedir a reiteração dos atos, bem como para garantir o resultado útil do processo.

O art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, consigna que “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”. Interpretando-se o dispositivo legal, verifica-se, de logo, que o afastamento do agente público não se trata de medida sancionatória, mas sim acautelatória. Visa a evitar que o agente público acionado dificulte a instrução processual, a busca da verdade real, utilizando as prerrogativas que seu cargo, emprego ou função lhe confere, para macular provas. Tanto é
assim que a Lei determina seja ele remunerado, ainda que alijado provisoriamente de suas funções.

Desta feita, encontra-se amparo na legislação brasileira o pedido ministerial, ora avaliado por este Juízo, em uma cognição não exauriente, conforme citado a seguir na lei de improbidade administrativa:

 

Art. 20. A perda 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.

 

 

Neste sentido, a jurisprudência:

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. SÚMULA 7/STJ. Hipótese em que, considerando a natureza gravíssima dos atos de improbidade administrativa imputados aos réus e os elevados valores financeiros envolvidos, a indisponibilidade dos bens deve ser declarada de imediato pelo STJ. O art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992 prevê a viabilidadede afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, quando a medida  (REsp 1177290 / MTse fizer necessária à instrução processual.”

RECURSO ESPECIAL 2010/0013154-3).

 

 

Ademais, o perigo da demora encontra-se caracterizado pelo receio de que seja impossibilitado o ressarcimento do dinheiro público, pois como o processo é referente a ação civil por improbidade, naturalmente demorado, manda o bom senso que havendo o , os bens dos requeridos sejam postos em indisponibilidade, sob pena de, no final, a pretensão jurisdicional restar inviabilizada.fumus boni iuris

No caso concreto, em cognição não exauriente, esse Juízo constata que há sérios indícios que o prefeito de Brejo do Piauí EDSON RIBEIRO COSTA, ao ter praticado as condutas listadas acima, incorreu em atos de improbidade administrativa, consistente em ter enriquecido ilicitamente, usando máquinas públicas para melhoria de seus criatórios de peixes. Segundo o inquérito civil de nº: 07/2018, juntando pelo órgão ministerial em evento de nº: 6454413, nos autos, verifica-se existência de eventual dolo, e já que EDSON RIBEIRO COSTA peticionou ao Ministério Público informando que sabia do uso dos bens, assentindo com tal fato, já que era o
destinatário final dos serviços, merecendo esse Juízo precaver de eventual procedência desta ação de improbidade o valor punível na lei, como citado acima, sendo evidente que ao final do processo, ao depender do caminhar da instrução processual, esse valor poderá não ser possível de se encontrar em favor da parte requerida.

Neste sentido, a jurisprudência:

 

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CAUTELAR – SEQÜESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. O enriquecimento ilícito se dá com o que se obteve com a prática dos atos de improbidade. Perde-se o que ganhou ilicitamente. Uma sanção de natureza civil. Enquanto o processo tem andamento, são eles colocados em indisponibilidade. 2. Na lesão ao erário, o que se procura é assegurar o integral ressarcimento do dano, pouco importando se os bens do requerido foram adquiridos antes ou depois da prática dos atos de improbidade. Aqui se trata de uma
indenização. Sanção, também, de natureza civil. 3. Agravo de instrumento não provido. (TRF 1ª R. – AG 01000135935 – GO – 2ª T. – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – DJU 30.10.2003 – p. 71).

 

 

Desta forma, acolhendo o pedido cautelar formulado pela representante do Ministério Público, determino o afastamento da parte requerida, EDSON RIBEIRO COSTA, da função como gestor público da cidade de Brejo do Piauí-PI, bem como a indisponibilidade de seus bens no valor de R$1.400.00,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS), enquanto tramitar a presente ação, levando em consideração que o valor a ser tornado indisponível é o equivalente a 100 vezes o valor dos vencimentos do Prefeito Municipal, nos termos do artigo 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa. O valor, conforme
extrato juntado em evento nº: 6454414, do vencimento do Prefeito Municipal de BREJO DO PIAUÍ, é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Assim, o valor a ser tornado indisponível é de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).
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1.  

2.  

Para cumprimento da decisão, :determino que sejam oficiados

 

a) o Cartório de Registro de Imóveis local, Canto de Buriti-PI, repassando informações aos demais cartórios competentes do Estado, por malote digital, determinando a averbação na (s) matrícula (s) do (s) imóvel (is), da inalienabilidade dos bens ou direitos, porventura existentes, no nome do requerido.

b) o DETRAN – PI para a indisponibilidade dos veículos automotores em nome do requerido, via RENAJUD, solicitando informações sobre a existência de veículos registrados em outros estados da federação;

 

  Por fim, concedo, desde já realizando, o bloqueio de quaisquer ativos, via BACENJUD, até os limites mencionados na peça inicial, que totalizam R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), com relação ao requerido.

 

Intimem-se as partes desta decisão.

Por fim, notifique-se a parte requerida para oferecer manifestação por escrito acerca da presente Ação de Improbidade Administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, §7º, da Lei 8.429/92.

Finda as determinações acima, voltem os autos conclusos para decisão nos moldes do artigo 17, §8º, da Lei 8.429/92.

Expedientes necessários!

.DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO TEMPO, COMO DESPACHO E COMO MANDADO

Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar força policial para o cumprimento da diligência nele determinada.  Poderá o Oficial de Justiça, para o cumprimento da diligência do mandado, proceder conforme o disposto no § 2º do art. 212 do CPC.CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI.
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