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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA  ____ª  VARA  DA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Promotor de 

Justiça em exercício na 57ª Promotoria de Justiça de Goiânia, vem perante V. Exa., com apoio 

nos arts. 127, caput, 129, III e 37, caput, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, art. 25, IV, “b” 

da Lei 8.625/93, art. 46, VI, “b”, da Lei Complementar 25/98, art. 5º, I, da Lei 7.347/85 e art. 

17, caput, da Lei 8.429/92, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

com pedido de medida cautelar incidental

em desfavor de:

1.  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR,  brasileiro,  casado,  bacharel 

em Direito, nascido aos 07/03/1963, natural de Palmeiras de Goiás/GO, RG n.º 1.314.602–

SSP/GO, CPF/MF n.º 035.538.218-09, domiciliado na Rua Cedroarana, Residencial dos Ipês, 

s/n, Q. 3, L. 11, Residencial Alphaville Flamboyant, 74884-563, Goiânia/GO;
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2. JOSÉ MÁRIO SCHREINER, brasileiro, pecuarista, nascido aos 08/02/1961, 

natural  de  Porto  União/SC,  RG  n.º  1.104.988-SSP/SC,  CPF/MF  n.º  418.770.049-87, 

domiciliado na Rua 87, n.º 662, Q. F25, L. 86/90, Setor Sul, 74093-300, Goiânia/GO;

3.  FAUSTO  BRITO  LUCIANO,  brasileiro,  casado,  pecuarista,  natural  de 

Mineiros/GO, nascido aos 31/01/1963, RG n.º  659.306-SSP/GO, CPF/MF n.º 294.999.501-

25,  residente  na  Rua 5,  Qd.  C2,  Lt.  26/08,  n.º  395,  Ap.  1.204,  Setor  Oeste,  74115-060, 

Goiânia/GO;

4. OSMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, nascido aos 07/02/1963, 

natural  de  Pirenópolis/GO,  RG  n.º  1.525.245-SSP/GO,  CPF/MF  n.º  290.756.611-34, 

domiciliado na Rua Odete, Qd. 03, Lt. 06, Adriana Parque, 75053-400, Anápolis/GO;

5. ELIFAZ  MUNIZ  SINK,  brasileiro,  casado,  natural  de  Uberlândia/MG, 

nascido aos 18/04/1966, RG n.º 2.185.099-SSP/GO, CPF/MF n.º 377.036.411-20, residente 

na Rua RB 39-A, Qd. 39, LT. 90, s/n, Recanto do Bosque, 74474-376, Goiânia/GO;

6.  ELVISLEY LEMES DA SILVA,  brasileiro,  natural  de  Buriti  Alegre/GO, 

nascido aos 26/09/1961, RG  1.192.526-SSP/GO, CPF/MF n.º 263.818.851-49, residente na 

Rua Erasmo Braga, Qd. B, Lt. 02, s/n, Vila Brasil, 75140-200, Anápolis/GO;

7.  RICARDO JANUÁRIO SILVA, brasileiro, natural de Goiânia/GO, nascido 

aos 15/07/1966, RG n.º 1.861.942-SSP/GO, CPF/MF n.º 422.710.701-63, domiciliado na Av. 

Perimetral  Norte,  s/n,  Qd.  Área,  Lt.  04,  Zona  Industrial  Pedro  Abrão,  74583-255, 

Goiânia/GO;

8. REQUINTE EVENTOS PROMOCIONAIS E COMÉRCIO LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.794.887/0001-25, com sede na 

Rua 01,  Qd. 06,  Lt.  02,  s/n,  Vila  Kleria,  75370-000, Goianira/GO, representada  pelo seu 

sócio-administrador  Ricardo  Januário  Silva,  pelas  razões  de  fato  e  de  direito  a  seguir 

aduzidas:
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I – DOS FATOS:

Em 2001 o Estado de Goiás,  com interveniência  da Secretaria  de Agricultura, 

Pecuária  e  Abastecimento  –  SEAGRO,  por  meio  do  “Programa  Agrossocial  Apoio 

Financeiro a Eventos”,  dotação orçamentária  n.º  2001.20.602.1507.2818.03.00,  gastou  R$ 

50.000,00 (cinquenta  mil  reais)  em  pagamento  de  cachê  relativo  a  um  show  do  cantor 

Leonardo (Emival Eterno da Costa), como se vê à fl. 15 do doc. 1.

Todavia,  em 2002, no calor da disputa das  eleições estaduais, a SEAGRO, por 

meio do mesmo programa e dotação orçamentária  acima citados,  e com a autorização do 

então Governador e candidato à re-eleição  MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR, 

gastou R$ 6.541.743,64 (seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta 

e três reais e sessenta e quatro centavos) com shows de cantores de música sertaneja, alguns 

consagrados pelo público, outros totalmente desconhecidos (docs. 2 e 3). 

Desse  montante,  R$  2.250.000,00  foram  para  15  (quinze)  shows  de  Zezé  di  

Camargo & Luciano (doc. 4), R$ 2.100.000,00 para 15 (quinze) apresentações de Leonardo 

(doc. 5), R$ 625.000,00 para 5 (cinco) shows de Bruno & Marrone (doc. 6) e R$ 600.000,00 

por 50 (cinquenta) shows da dupla Elvis & Ricardo (doc. 7). O restante, quase R$ 1 milhão, 

foi gasto com artistas do naipe de Geovana Texas, Thalles & Blenner, Banda Êxtase, Banda 

Tennessee, Alex Fernando e banda, Marcos & Rodrigo, etc (docs. 3 e 8). 

Os pedidos de shows eram feitos ao Governador, por meio de ofício, assinados 

ora  pelo  então  Secretário  de  Agricultura  JOSÉ  MÁRIO  SCHREINER,  ora  pelo 

Superintendente Executivo da SEAGRO à época FAUSTO BRITO LUCIANO, sendo que 

em todos os casos houve  autorização expressa de  MARCONI PERILLO para ultimar as 

contratações. Alguns contratos foram assinados por FAUSTO LUCIANO e outros por JOSÉ 

MÁRIO SCHREINER. 

Com efeito, as mencionadas contratações estão eivadas de ilegalidades, razão pela 

qual o Ministério Público passa a enumerá-las.
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Em primeiro lugar, todas as contratações foram realizadas com inexigibilidade de 

licitação, contudo, somente os artistas  Zezé di Camargo & Luciano,  Leonardo  e  Bruno & 

Marrone se encaixam na hipótese de contratação direta, uma vez que todos os demais artistas 

contratados (Alex Fernando e Banda, Elvis e Ricardo, Geovana Texas, Banda Êxtase, Thalles  

e Blenner, Banda Tennessee, Banda Atma, Juca e Jeca, Trio Alto Astral, Marcos e Rodrigo,  

Racyne e Rafael, Léo e Léo, João Marcos e Dejair, Racyne e Rafael, Gino e Geno, Zabumba  

Beach, Cleyton Lemos e Romário, Ouro Negro e Dorivam, Cleiton e Camargo, Chico Rey e 

Paraná  e  Elivelton,  Júlio  César,  Sanfoneiro  Moacir  e  sua  Banda –  doc. 8)  não  são 

consagrados pela opinião pública,  tampouco pela crítica especializada,  o que mancha seus 

contratos com o Estado de Goiás com a nódoa da ilegalidade.

Ademais, houve superfaturamento nos contratos firmados com a dupla Elvis & 

Ricardo. Ao passo que em 13/08/2002 o Estado de Goiás  assinou ajuste  com a empresa 

Conrad's  Shows e  Eventos  Ltda.,  que  representou  a  dupla  na  ocasião,  pelo  preço  de  R$ 

8.000,00 por apresentação, totalizando R$ 40.000,00 (doc. 9), menos de uma semana depois, 

em 19/08/2002, a mesma dupla foi contratada pelo Estado de Goiás, também por meio do 

programa  “Agrossocial”  da SEAGRO, para realização de 7 (sete)  shows, ao preço de R$ 

10.000,00 cada (doc. 8).

Em seguida, em 26/08/2002, houve nova contratação de  Elvis & Ricardo pelo 

Estado de Goiás,  com interveniência  da SEAGRO, entretanto, o contrato foi firmado pela 

empresa Requinte Eventos Promocionais e Comércio Ltda.  ao preço de R$ 12.000,00 por 

show, num total de 50 apresentações, perfazendo o montante de R$ 600.000,00 (doc. 7).

Nesse passo, além da violação ao art. 25, III, da Lei 8.666/93 na contratação da 

dupla  Elvis & Ricardo,  porquanto a dupla não é consagrada pela  crítica  especializada ou 

mesmo pela opinião pública, houve superfaturamento flagrante no último contrato, eis que 

o número  de shows cresceu 10 vezes  em relação  ao primeiro  ajuste,  o que normalmente 

acarretaria uma diminuição no cachê, contudo, o preço por show sofreu um aumento de 50%.
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Além do mais, a troca da empresa responsável pela contratação da dupla sertaneja 

com  o  Estado  de  Goiás  causa  espécie,  eis  que  à  época  dos  fatos  a  Requinte  Eventos 

Promocionais e Comércio Ltda.  pertencia  ao réu  ELIFAZ MUNIZ SINK,  Assessor de 

Cerimonial do Governo de Goiás.

Não bastasse isso, restou apurado pelo Ministério Público que os shows da dupla 

Elvis & Ricardo contratados pela SEAGRO simplesmente não foram realizados, perfazendo 

um prejuízo de  R$ 710.000,00 (valor dos três contratos com a dupla). A título de exemplo, 

note-se que as apresentações programadas para Araguapaz, Mozarlândia, Nova Crixás (doc. 

10), Rio Verde, Catalão, Davinópolis (doc. 11), Faina, Nova América, Rubiataba (doc. 12), 

Vianópolis, Ipameri, Campo Alegre e Piracanjuba (doc. 13), não se realizaram.

Outras irregularidades foram apuradas. Presidentes de sindicatos rurais espalhados 

pelo Estado de Goiás foram ouvidos pelo Ministério Público, sendo unânimes em afirmar que 

no dia dos shows patrocinados pela SEAGRO a entrada era franca ao público, sendo que 

nos demais dias de festas (exposições agropecuárias) havia cobrança de ingresso. 

Aliás,  restou  comprovada  que  a  gratuidade  de  acesso  aos  eventos  foi  uma 

condição imposta pela SEAGRO aos sindicatos organizadores de exposições agropecuárias 

(docs. 11 a 15), fatos que denotam o uso da máquina administrativa e financeira do Estado de 

Goiás em benefício eleitoral do mandatário de ocasião: MARCONI PERILLO, candidato à 

re-eleição para o Governo de Goiás.

Vários  dirigentes  de  sindicatos  rurais  disseram  em  depoimentos  prestados  ao 

parquet  que os  shows foram oferecidos  pela  SEAGRO, não  cabendo aos  sindicatos  nem 

mesmo escolher os artistas (v.g. Piracanjuba [doc. 13], Minaçu [doc. 14], São Luís de Montes 

Belos [doc. 15]), fato que afasta eventual alegação de que os shows foram contratados para 

atender a pedidos de sindicatos rurais organizadores de exposições agropecuárias.

Registre-se, por oportuno, que nem todos os sindicatos rurais são responsáveis 

pela organização de exposições agropecuárias, como é o caso,  e.g., de Palmeiras de Goiás 
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(doc. 14). Além do mais, alguns shows foram realizados fora de parques de exposições, a 

exemplo de Anápolis (kartódromo [doc. 15]), Pires do Rio (doc. 11), Rio Verde (pátio do 

estádio Mozart Veloso do Carmo [doc. 11]), Itapaci (doc. 14), Planaltina e Santo Antônio do 

Descoberto (doc. 15), em datas não coincidentes com as exposições agropecuárias dos citados 

municípios.

Registre-se, no ponto, que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por meio do 

relatório de inspeção n.º 0059/02 (doc. 16), constatou que um total de R$ 1.411.000,00 foram 

gastos pela SEAGRO em shows realizados fora da época de exposições agropecuárias em 

vários municípios, destacando que as contratações de Bruno & Marrone (R$ 625.000,00) e de 

Elvis & Ricardo (R$ 600.000,00) se encaixam nessa hipótese.

Como afirmado  no  início,  a desproporcionalidade  de  gastos  com shows de 

2001 para 2002 é aberrante, saltando de R$ 50.000,00 para R$ 6.541.743,64. Note-se que 

em 2002 a previsão orçamentária para o programa  “Agrossocial” era de R$ 1.000.000,00, 

mas diante das “necessidades” político-eleitorais do réu MARCONI PERILLO houve uma 

suplementação de R$ 8.647.000,00 nessa verba da SEAGRO (doc. 2), o que se mostra ilegal e 

uma vez mais indica o uso eleitoral do erário estadual em favor de MARCONI PERILLO.

Destarte,  como apontado pelo TCE-GO (doc. 16), outra ilegalidade mancha os 

contratos firmados com interveniência da SEAGRO, uma vez que o apoio financeiro a artistas 

goianos sem estrelato é função afeta à Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira – 

AGEPEL, e não da Secretaria de Agricultura, o que por si só fulmina os citados contratos de 

nulidade, sob o pálio do desvio de finalidade (doc. 17).

Nesse diapasão, o TCE-GO alerta para a “inexistência de previsão orçamentária 

para essas contratações, nos termos da LOA-2002, LDO e PPA 2000-2003, uma vez que a 

ação governamental não diz respeito a apoio financeiro a artistas, mas tão-somente a ação: 

'Apoio Financeiro a Eventos', do programa AGROSSOCIAL.” (doc. 16).
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A contratação dos artistas também implicou em violação à legislação eleitoral, 

razão  por  que os  objetos  dos  ajustes  são nulos.  A publicidade  institucional  realizada  nos 

shows contratados pela SEAGRO é absolutamente ilegal, situação reconhecida pelo Tribunal 

Superior Eleitoral ao apreciar o RESPE 21.171/GO (doc. 18).

Por fim, o uso político-eleitoral dos shows contratados pela SEAGRO pelo réu 

MARCONI PERILLO,  então Governador  e  candidato  à  re-eleição,  é clarividente,  senão 

veja-se.

Em shows de Leonardo realizados em Inhumas (doc. 11), Piracanjuba (doc. 13), 

Itapaci (doc. 14), Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e São Luís de Montes Belos (doc. 

15) verificou-se a existência de faixas com o nome de  MARCONI PERILLO, frequentes 

menções de que o show era gratuito e constituía um presente do Governador  MARCONI 

PERILLO, havendo até pedido de votos para ele.

Note-se  que  nos  shows  mencionados  colocavam-se  faixas  com  os  dizeres: 

“Governo de Goiás. Trabalhando PARA FAZER MAIS.”, o que de imediato remete ao lema 

da  campanha  de  2002 de  MARCONI PERILLO para  Governador  do  Estado  de  Goiás: 

“Tempo Novo PARA FAZER MAIS.” Ora, no caso vertente o uso da máquina pública restou 

inequívoco,  eis  que  a  propaganda  institucional  do  Governo  Estadual  de  Goiás  foi  usada 

descaradamente para beneficiar o ocupante da cadeira de Governador e candidato à re-eleição.

Para se ter uma noção da confusão da população entre a figura do Governador e a 

do candidato  à  re-eleição  para esse cargo,  note-se que o presidente  do sindicato  rural  de 

Anápolis chegou a dizer que o show de Zezé di Camargo & Luciano foi pago por MARCONI 

PERILLO e não pela SEAGRO (doc. 15). 

Assim, se nem mesmo uma pessoa que de certa forma participou da organização 

do show sabe que o evento foi patrocinado pela SEAGRO, que dirá um cidadão que somente 

compareceu  ao  show. Esse  fato  só reforça  a  convicção  de  que os  shows realizados  com 

dinheiro  público  tiveram  como  único  objetivo  promover  a  candidatura  de  MARCONI 

_________________________________________________________________________________________
Edifício Sede do MP-GO - Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Q. 6, L. 15/25, sala 332, 

Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-100, telefone: (62) 3243-8442
7/24



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
57ª Promotoria de Justiça de Goiânia

_____________________________________________________________________

PERILLO ao  cargo  de  Governador  do  Estado  de  Goiás,  conhecedor  da  dificuldade  da 

população em traçar uma separação entre o público (Governador) e o privado (candidato ao 

cargo público).

Vale registrar que até mesmo as páginas na internet de Bruno & Marrone, Zezé di  

Camargo & Luciano e  Leonardo anunciavam as apresentações como shows políticos e com 

entrada gratuita para o público, o que só reforça o uso de dinheiro público para financiar a 

campanha eleitoral do réu MARCONI PERILLO (doc. 19).

II – DO DIREITO:

Como afirmado em linhas volvidas, o Estado de Goiás, por meio da SEAGRO, 

gastou R$ 50.000,00 com shows de música sertaneja em 2001 e R$ 6.541.743,64 em 2002, o 

que atesta uma absurda desproporção, considerando, ademais, que 2002 foi ano de eleições 

estaduais e o Governador à época era candidato à re-eleição.

Nesse diapasão, note-se que em 2002 houve previsão de R$ 1.000.000,00 para o 

“Programa Agrossocial Apoio Financeiro a Eventos”  da SEAGRO, todavia, os gastos com 

essa dotação orçamentária chegaram a R$ 6.541.743,64, suplementação realizada em violação 

ao Plano Plurianual 2000/2003 (Lei Estadual 13.570/99), à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2002  (Lei  Estadual  13.852/20011)  e  à  Lei  Orçamentária  Anual  de  2002  (Lei  Estadual 

14.080/20022) e levada a efeito com o único objetivo de promover a candidatura à re-eleição 

de MARCONI PERILLO às custas do erário estadual.

Bem  por  isso,  ao  autorizar  expressamente  as  suplementações  orçamentárias 

citadas,  MARCONI PERILLO vulnerou o  art. 16, II, da Lei Complementar 101/20003 
1Art. 35 - Os decretos de abertura de créditos suplementares ou especiais, autorizados na lei orçamentária ou lei 
específica,  serão submetidos pela Secretaria  do Planejamento e Desenvolvimento ao Governador do Estado, 
devendo conter a indicação dos recursos necessários à cobertura dos valores adicionais e estarem acompanhados 
de  exposição  de  motivos  que  inclua  justificativa  do  crédito  pretendido,  cujos  valores  de  tais  créditos  não 
poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada no orçamento.
2Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta lei, abrir créditos suplementares, 
até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o total da despesa nela fixada. 
3Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de:        (...)
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(Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  o  que  constitui  ato  de  improbidade  administrativa  nos 

termos do art. 73 da LC 101/20004. 

Assim,  ao  violar  os  dispositivos  legais  acima  citados,  com  o  intuito  de  se 

favorecer  indevidamente,  servindo-se  da  condição  de  Governador  do  Estado  para  se 

beneficiar em campanha eleitoral para re-eleição,  MARCONI PERILLO praticou o ato de 

improbidade administrativa capitulado no art. 11, I, da Lei 8.429/92, verbis:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os  
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os  
deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  
instituições, e notadamente:
        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;”

Lado outro, ao valer-se do cargo de Governador para autorizar a contratação de 

Zezé di Camargo & Luciano,  Leonardo e Bruno & Marrone, bem como dos demais artistas 

de  música  sertaneja  mencionados  em  linhas  pretéritas,  cujo  objetivo  era  favorecer  sua 

candidatura para o cargo de Governador de Goiás, MARCONI PERILLO experimentou um 

enriquecimento  ilícito  de  R$  6.541.743,64  às  custas  do  erário,  o  que  tipifica  o  ato  de 

improbidade administrativa do art. 9º, XII, da Lei 8.429/92, litteris:

“Art.  9º  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando 
enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial  
indevida em razão do exercício de cargo,  mandato,  função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
(...)
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes  
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.” 

Pois bem. O art. 25, III, da Lei 8.666/93 dispõe:

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a 
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
4Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei n  o   2.848,   
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei n  o   1.079, de 10 de abril de 1950  ; o Decreto-Lei n  o   201, de 27   
de fevereiro de 1967; a Lei n  o   8.429, de 2 de junho de 1992  ; e demais normas da legislação pertinente. 
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“Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando  houver  inviabilidade  de  
competição, em especial: 
(...)
III  -  para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública.” 

Tendo em conta o dispositivo legal acima transcrito, tem-se que a contratação da 

dupla  Elvis  &  Ricardo e  dos  demais  artistas  sertanejos  desconhecidos  do  público,  foi 

indevidamente realizada sem prévio processo licitatório. 

Considerando o prejuízo ao erário, ao passo que os shows tiveram como objetivo 

promover  a  candidatura  à  re-eleição  do primeiro  réu,  MARCONI PERILLO,  FAUSTO 

BRITO LUCIANO e JOSÉ MÁRIO SCHREINER, cada um a seu modo (um réu solicitou, 

outro autorizou e o outro assinou o contrato e efetuou o pagamento),  tem-se verificada a 

prática do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário  qualquer  ação ou  omissão,  dolosa  ou culposa,  que  enseje  perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens  
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
(…)
VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo 
indevidamente;” 

No  caso  específico  da  contratação  da  dupla  Elvis  &  Ricardo há  mais  uma 

ilegalidade,  eis  que  esses  artistas  foram  contratados  com  superfaturamento de  R$ 

200.000,00, o que enseja a responsabilidade de todos os réus nas sanções no art. 12, II, da Lei 

8.429/92, forte no que preveem o art. 25, § 2º, da Lei 8.666/93 e o art. 10, V, da 8.429/92:

“§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa,  se 
comprovado  superfaturamento,  respondem  solidariamente pelo  dano 
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o  
agente  público  responsável,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  legais  
cabíveis.” 

“Art. 10. ...
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado;” 
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Com efeito, considerando que os shows de  Elvis & Ricardo  não se realizaram, 

tem-se que o prejuízo salta de R$ 200.000,00 para R$ 710.000,00, o que configura a prática, 

por parte de todos os réus, do ato ímprobo previsto no art. 10, I, da Lei 8.429/92:

Art. 10. …
I  -  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a  incorporação  ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas  
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no  
art. 1º desta lei; 

A ausência de cobrança de ingressos nos shows patrocinados pela SEAGRO em 

exposições  agropecuárias,  bem como as  apresentações  de artistas  de música  sertaneja  em 

espaços abertos, com entrada franca ao público, configura clara violação ao art. 73, IV, da 

Lei 9.504/97, in verbis:

“Art.  73.  São  proibidas  aos  agentes  públicos,  servidores  ou  não,  as  
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre  
candidatos nos pleitos eleitorais: 
       (...)
       IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido 
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter  
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;”

A publicidade institucional verificada nos shows pagos pela SEAGRO, a qual foi 

realizada em franco benefício eleitoral de MARCONI PERILLO, importa em violação ao 

art.  73,  VI,  “b”,  da Lei  9.504/975,  fato  reconhecido,  inclusive,  pelo  Tribunal  Superior 

Eleitoral ao julgar o RESPE 21.171/GO, em acórdão assim ementado:

“Representação.  Evento.  Município.  Convites.  Menção.  Apoio.  Governo 
estadual.  Contrapartida.  Show  artístico.  Contratação.  Publicidade  
institucional indireta. Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.  
Infringência. Multa. Dissenso jurisprudencial. Não-configuração. Reexame  
de matéria fática. Impossibilidade. Prequestionamento. Ausência. 

5Art.  73.  São proibidas  aos  agentes  públicos,  servidores  ou não,  as  seguintes  condutas  tendentes  a afetar  a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...) 
b)  com  exceção  da  propaganda  de  produtos  e  serviços  que  tenham  concorrência  no  mercado,  autorizar 
publicidade  institucional  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e  campanhas  dos  órgãos  públicos  federais, 
estaduais  ou  municipais,  ou  das  respectivas  entidades  da  administração  indireta,  salvo  em caso  de  grave  e 
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 
_________________________________________________________________________________________
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 1. A exceção estabelecida no art. 73, § 3º, da Lei nº 9.504/97 expressamente  
preceitua que as condutas explicitadas se aplicam aos agentes públicos das  
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa. 
 2. A norma do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda toda e qualquer  
publicidade institucional  nos três meses anteriores à eleição, ainda que 
realizada  de  forma  indireta,  excetuando-se  apenas  a  propaganda  de 
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de  
grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral,  o 
que  visa  evitar  sejam  favorecidas  aquelas  autoridades  ou  servidores  
públicos  que  estejam  em  campanha  eleitoral,  provocando  uma 
injustificada desigualdade entre os candidatos e comprometeria a lisura do 
pleito. 
 3. A mencionada regra proibitiva não admite publicidade institucional,  
ainda que realizada sem ofensa ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal,  
ou seja, mesmo que tenha exclusivo caráter educativo, informativo ou de  
orientação social. 
 Recurso especial parcialmente conhecido, mas improvido.”
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL 21.171, Rel. Min. FERNANDO 
NEVES DA SILVA, julgado em 17/06/2004, DJ, Vol. 1, Data 06/08/2004, 
Página 163 RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 15, Tomo 3, 
Página 284)

Com efeito, as violações ao art. 73, IV e VI, “b”, da Lei 9.504/97, perpetradas 

pelos  réus  MARCONI  PERILLO,  JOSÉ  MÁRIO SCHREINER e  FAUSTO BRITO 

LUCIANO, importam na prática do ato de improbidade administrativa do art. 11, I, da Lei 

8.429/92, interpretação feita pelo art. 73, § 7º, da Lei 9.504/97:

“Art. 73. …
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda,  atos de 
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº  
8.429,  de  2  de  junho  de  1992,  e  sujeitam-se  às  disposições  daquele 
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.” 

Em reforço à caracterização do ato de improbidade previsto no art. 11, I, da Lei 

8.429/92, registre-se que os shows artísticos contratados pela SEAGRO foram realizados com 

o objetivo  de se  promover  o  Governo do Estado de  Goiás  e  seu comandante  à  época,  o 

candidato à re-eleição MARCONI PERILLO, em total descompasso com as atribuições da 

SEAGRO  (lembre-se  que  vários  shows  foram  realizados  fora  de  parques  de  exposições 

agropecuárias e em datas não coincidentes com essas festas populares), o que torna todos os 
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contratos  nulos  de  pleno  direito,  tanto  por  ilegalidade de objeto,  quanto  por  desvio de 

finalidade, nos termos do art. 2º, “c” e “e”, da Lei 4.717/656. 

Além do mais, em reforço ao desvio de finalidade supracitado, configurador do 

ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/92, registre-se que a 

SEAGRO não tem atribuição legal para proceder  à contratação de shows musicais,  muito 

menos em caráter de incentivo a “artistas goianos sem estrelato”, conforme se depreende do 

art. 7º, III, “e”, da Lei Estadual 13.456/99:

Art. 7º - As áreas de competências dos órgãos integrantes da administração  
direta do Poder Executivo são as seguintes: 
III - no âmbito das Secretarias de Estado: 
e) Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
1. política estadual de agricultura, pecuária e abastecimento; 
2.  desenvolvimento  rural  e  da  agropecuária,  inclusive  das  atividades  
florestais e pesqueiras; 
3.  política  e  planejamento,  abrangendo  produção,  comercialização,  
abastecimento alimentar, armazenagem e crédito agrícola; 
4. fomento à produção agropecuária e à agroindústria; 
5.  assuntos  de  mercado,  comercialização  abastecimento  agropecuário  e  
agronegócios; 
6.  publicação  de  informações  técnicas  e  econômicas  relativas  à  
agropecuária e à agroindústria; 
7. estudos e pesquisas científicas e tecnológicas relativas à agropecuária e  
à agroindústria; 
8. aplicação da legislação relativa à defesa sanitária animal e vegetal; 
9. organização do abastecimento alimentar; 
10.  fiscalização de insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da 
prestação de serviços nos setores agrícola e pecuário; 
11. classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais; 
12. proteção, conservação e manejo do solo e água, quando relacionados  
com o processo produtivo agrícola e pecuário; 
13.  incentivo  e  fortalecimento  do  cooperativismo  e  do  associativismo 
agrícola e pecuário; 
14. participação nas decisões relativas à energização rural; 
15. assistência técnica e extensão rural; 
16. reforma agrária e assentamento rural; 

6Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: (...)
        c) ilegalidade do objeto; (...)
        e) desvio de finalidade.
        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: (...)
        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou 
outro ato normativo; (...)
        e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência.
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17. outras atividades correlatas; 

Com efeito, as contratações ora questionadas, caso não constituíssem violação à 

Lei  9.504/97 e  à  Lei  8.666/93,  somente  poderiam ser feitas  pela  AGEPEL e jamais  pela 

SEAGRO, conforme se vê do Regulamento da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico 

Teixeira em seus arts. 2º, II, III e V, 19, VII, VIII e IX (Decreto 5.216, de 14/04/2000), o que 

reforça  a  ilegalidade  dos  contratos  firmados  com  os  cantores  sertanejos,  bem  como  a 

configuração de atos ímprobos por parte dos réus  MARCONI PERILLO,  JOSÉ MÁRIO 

SCHREINER e FAUSTO BRITO LUCIANO.

Note-se que diante de tantos óbices de ordem legal envolvendo as contratações em 

tela, e considerando o dano experimentado pelo patrimônio público estadual, bem como o 

enriquecimento  ilícito  dos  réus  extranei,  estão  os  réus  MARCONI  PERILLO,  JOSÉ 

MÁRIO SCHREINER e  FAUSTO BRITO LUCIANO  incursos no ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 10, IX e XII, da Lei 8.429/92:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário  qualquer  ação ou  omissão,  dolosa  ou culposa,  que  enseje  perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens  
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
(…)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento;
(…)
XII  -  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça  
ilicitamente;”  

Quanto  à  pessoa  jurídica  REQUINTE  EVENTOS  PROMOCIONAIS  E 

COMÉRCIO LTDA.,  bem como seus responsáveis  ELIFAZ MUNIZ SINK  e  OSMAR 

JOSÉ  DE  OLIVEIRA,  e,  ainda,  ELVISLEY  LEMES  DA  SILVA  e  RICARDO 

JANUÁRIO SILVA, cantores que formam a dupla sertaneja Elvis & Ricardo, devem ser co-

responsabilizados pelos atos de improbidade administrativa porque induziram e concorreram 

para a prática dos mesmos, deles colhendo benefício indevido e enriquecimento ilícito, sendo 

inequívoca a aplicação do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92, verbis: 
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“Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,  
mesmo não sendo agente público,  induza ou concorra para a prática do  
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 
indireta.”

Com efeito, pelos atos de improbidade administrativa praticados, estão todos os 

réus sujeitos às penalidades do art. 12, I, II e III, da Lei 8.429/92.

Considerando a ocorrência de lesão ao patrimônio público, todos os réus sujeitar-

se-ão ainda ao  art.  5º da Lei 8.429/92,  ou seja, à obrigação de ressarcimento integral  do 

dano7,  de  forma  solidária  (v.g.:  REsp  678.599/MG,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006,  DJ 15/05/2007 p.  260;  REsp 

1.119.458/RO, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

III – DA MEDIDA CAUTELAR:

Para concretização de parte da providência jurisdicional pedida –  ressarcimento 

integral  do  dano  causado  ao  patrimônio  do  Estado  de  Goiás  –  afigura-se  imperiosa  a 

concessão de liminar/cautelar nos autos principais desta ação, medida consistente no bloqueio 

de bens dos requeridos, forte no que dispõem os arts. 12 e 19 da Lei 7.347/85, 7º da Lei 

8.429/92 c/c art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil.

De início, ressalte-se a plena possibilidade de adoção de medidas cautelares nos 

próprios autos da ação principal, eis que “uma vez definida a incidência da técnica de tutela  

prevista na Lei da Ação Civil Pública também ao campo da improbidade, tem-se como certa  

a possibilidade de deferimento de todas as medidas cautelares previstas na Lei nº 8.429/92  

nos autos do processo dito principal, prescindindo-se de pedido e decisão apartados.”8 

7 “Art.  5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa,  do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”
8 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco.  Improbidade administrativa. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 742.
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 Por se tratar de medida de natureza cautelar, afigura-se imprescindível a presença 

dos requisitos autorizadores, quais sejam, periculum in mora e  fumus boni juris. In casu, 

estão presentes os pressupostos autorizadores. Senão veja-se.

O fumus boni juris está contido em toda a fundamentação jurídica desenvolvida 

nesta  petição  inicial,  demonstrando  a  ilegalidade  da  contratação  de  artistas  musicais  em 

período pré-eleitoral, que além de beneficiar indevidamente o primeiro réu, ocasionou vultoso 

prejuízo ao patrimônio do Estado de Goiás, o que configura a prática de atos de improbidade 

capitulados no art. 9º, caput, XII, art. 10, caput, I, V, VIII, IX e XII, e art. 11, caput, I, da 

Lei 8.429/92.

Acerca do periculum in mora, mister asseverar que a constrição de bens dos réus 

é medida que se impõe inaudita altera pars, sob pena de se mostrar ineficaz e frustrar o futuro 

sucesso da presente demanda, proposta em favor de toda a sociedade goiana. Caso não seja 

deferida, os réus podem dilapidar seu patrimônio com o propósito de impedir ou pelo menos 

dificultar sobremaneira o integral ressarcimento.

Vale registrar, no ponto, que o  periculum in mora  é ínsito aos tipos da Lei da 

Improbidade Administrativa. À evidência, o periculum in mora está implícito no art. 37, § 

4º, da Constituição Federal e no art. 7º da Lei 8.429/92, que preceituam, in verbis:

“Art. 37. ... 
§ 4º  -  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos  
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e  
o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e  gradação  previstas  em  lei,  sem 
prejuízo da ação penal cabível.”

“Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 
ou  ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá  a  autoridade  administrativa  
responsável  pelo  inquérito  representar  ao  Ministério  Público,  para  a  
indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.  A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo  
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou  
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”
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Aliás,  a  mais  abalizada  doutrina  especializada  sobre  o  tema  entende  que  o 

periculum in mora está implícito no art. 37, § 4º, da Constituição da República e no art. 

7º da Lei 8.429/92, senão veja-se:

“Em  qualquer  caso,  cumpre  ao  requerente  demonstrar  o  requisito  da  
verossimilhança,  indispensável  a  qualquer  medida  cautelar.  O  risco  de 
dano é, nesse caso, presumido, e essa característica é própria da medida 
constritiva, assentada em fundamento constitucional expresso (art. 37, §  
4.º).” [ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo. 1ª ed., São Paulo: RT, 
2006, p. 124]

“Razoável o argumento que exonera a presença do fumus boni juris e do  
periculum in mora para a concessão da indisponibilidade dos bens, apesar  
de  opiniões  contrárias.  Com  efeito,  a  lei  presume  esses  requisitos  ao 
autorizar  a  indisponibilidade,  porquanto a medida acautelatória tende à 
garantia  da  execução  da  sentença,  tendo  como  requisitos  específicos  
evidências de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, sendo  indiferente 
que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o perigo é ínsito  
aos próprios efeitos do ato hostilizado. Exsurge, assim, a indisponibilidade  
como medida de segurança obrigatória nessas hipóteses. Precioso acórdão 
estampa que a indisponibilidade de bens exige os pressupostos gerais das  
medidas de cautela (fumus boni juris e periculum in mora), considerando  
que  o periculum in mora é presumido por que o “§ 4º do artigo 37 da  
Constituição  Federal,  ao  determinar  de  modo  expresso  que  'os  atos  de  
improbidade administrativa importarão ... a indisponibilidade dos bens e o  
ressarcimento  ao  erário...'  (sublinha-se),  e  sendo  a  primeira  figura 
nitidamente  acautelatória  –  diversamente  da  segunda  -,  evidentemente 
manda presumir, em relação a ela, o requisito do 'periculum in mora'. O 
dispositivo constitucional demonstra claramente a imprescindibilidade da  
providência quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao  
patrimônio público. Daí a razão do artigo 7º da Lei 8.429/92 não esclarecer  
quais os requisitos exigíveis para a sua concessão, diferentemente de outras  
medidas acautelatórias.” [MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva.  Probidade 
administrativa. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 454-455]

“Quanto ao periculum in mora, parte da doutrina se inclina no sentido de 
sua implicitude, de sua presunção pelo art. 7º da Lei de Improbidade, o  
que dispensaria o autor de demonstrar a intenção de o agente dilapidar ou  
desviar o seu patrimônio com vistas a afastar a reparação do dano. [...] De 
fato, exigir a prova, mesmo que indiciária, da intenção do agente de furtar-
se à efetividade da condenação representaria, do ponto de vista prático, o  
irremediável  esvaziamento  da  indisponibilidade  perseguida  em  nível  
constitucional  e legal.  Como muito bem percebido por José Roberto dos  
Santos Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade é uma 
daquelas  hipóteses  nas  quais  o  próprio  legislador  dispensa  a  
demonstração  do  perigo  de  dano.  Deste  modo,  em  vista  da  redação  
imperativa adotada pela Constituição Federal (art. 37, § 4º) e pela própria  
Lei  de Improbidade (art.  7º),  cremos acertada tal  orientação,  que se vê  
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confirmada pela  melhor  jurisprudência.” (GARCIA,  Emerson;  ALVES, 
Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 764)

Com efeito, de acordo com a doutrina, a indisponibilidade de bens prevista 

na Lei Fundamental e na Lei 8.429/92 independe do perigo de dano, bastando para a 

concessão da medida a presença do fumus boni juris, o qual também é patente.

Vale registrar, no ponto, a existência de recentíssimos precedentes do C. Superior 

Tribunal de Justiça em abono à tese esposada pelo Ministério Público, verbis: 

“ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  –  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS  –  ART.  7º,  
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  8.429/1992  –  REQUISITOS  PARA 
CONCESSÃO – LIMITES – SÚMULA 7/STJ.
1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art.  
7º,  parágrafo  único  da  Lei  8.429/1992,  exige  fortes  indícios  de 
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas  
condutas que causem dano material ao Erário.
2.  O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio  
comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa 
a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
3.  A demonstração,  em tese,  do dano ao Erário e/ou do enriquecimento  
ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris.
4. Hipótese em que a instância ordinária concluiu ser possível quantificar  
as vantagens econômicas percebidas pelo réu, ora recorrente, para fins de  
limitação  da  indisponibilidade  dos  seus  bens.  Rever  esse  entendimento  
demandaria a análise das provas. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp 1098824/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,  
julgado em 23/06/2009, DJe 04/08/2009)

“ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  –  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS  –  ART.  7º,  
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  8.429/1992  –  REQUISITOS  PARA 
CONCESSÃO – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – POSSIBILIDADE.
1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art.  
7º,  parágrafo  único  da  Lei  8.429/1992,  exige  fortes  indícios  de 
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas  
condutas que causem dano material ao Erário.
2.  O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio  
comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa 
a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
3.  A demonstração,  em tese,  do dano ao Erário e/ou do enriquecimento  
ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris.
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4.   É  admissível  a  concessão  de  liminar  inaudita  altera  pars  para  a  
decretação de indisponibilidade e seqüestro de bens, visando assegurar o  
resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário.  
Precedentes do STJ.
5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1.135.548/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/06/2010, DJe 22/06/2010)

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DOS  BENS.  
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992.
1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público  
Federal no Estado do Maranhão contra a ora recorrida e outros, em virtude  
de suposta improbidade administrativa em operações envolvendo recursos  
do Fundef e do Pnae.
2. A indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a  
indenização  aos  cofres  públicos,  sendo  necessária,  para  respaldá-la,  a  
existência  de  fortes  indícios  de  responsabilidade  na  prática  de  ato  de  
improbidade que cause dano ao Erário (fumus boni iuris).
3.  Tal  medida  não  está  condicionada  à  comprovação  de  que  os  réus  
estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em  
vista que o periculum in mora está implícito no comando legal. Precedente  
do STJ.
4. Recurso Especial provido.”
(REsp  1.115.452/MA,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 20/04/2010)

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  
ART.  7º  DA  LEI  8.429/1992.  VIOLAÇÃO  CONFIGURADA.  ACÓRDÃO 
ASSENTADO  EM  FUNDAMENTO  JURÍDICO  EQUIVOCADO.  
AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. SÚMULA 7/STJ.
1.  Cuidam  os  autos  de  Ação  Civil  Pública  ajuizada  contra  Deputados  
Estaduais e servidores da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, aos quais  
são imputados atos de improbidade administrativa por fraude a licitação,  
além de desvio e apropriação indevida de recursos públicos por emissão e  
pagamento de cheques para empresas inexistentes e irregulares.
2. No Agravo de Instrumento, ficou registrado que estão em curso mais de  
sessenta Ações Civis Públicas contra os ora recorridos por supostos atos  
reiterados  de  improbidade  administrativa,  que  no  total  ultrapassam  a  
vultosa quantia de R$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais) – o  
caso dos autos envolve dano de R$ 3.028.426,63 (três milhões, vinte e oito  
mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) decorrentes  
de pagamentos feitos à empresa Comercial  Celeste de Papéis e Serviços  
Ltda.
3.  A  instância  ordinária  indeferiu  o  pedido  de  decretação  de  
indisponibilidade  dos  bens,  ao  fundamento  de  que  o  Parquet  não  os  
individualizou  nem  comprovou  a  existência  de  atos  concretos  de  
dilapidação patrimonial pelos réus.
4. Cabe reconhecer a violação do art. 7º da Lei 8.429/1992 in casu, tendo  
em vista o fundamento jurídico equivocado do acórdão recorrido.
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5. A decretação da indisponibilidade, que não se confunde com o seqüestro,  
prescinde de individualização dos bens pelo Parquet. A exegese do art. 7º  
da  Lei  8.429/1992,  conferida  pela  jurisprudência  do  STJ,  é  de  que  a 
indisponibilidade pode alcançar tantos bens quantos forem necessários a  
garantir as conseqüências financeiras da prática de improbidade, mesmo os 
adquiridos anteriormente à conduta ilícita.
6.  Desarrazoado  aguardar  a  realização  de  atos  concretos  tendentes  à  
dilapidação  do  patrimônio,  sob  pena  de  esvaziar  o  escopo  da  medida.  
Precedentes do STJ.
7. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária 
de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause  
enriquecimento ilícito ou dano ao Erário, estando o periculum in mora  
implícito no próprio comando legal. Precedentes do STJ.
8.  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.
[...]
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente  
provido para determinar a indisponibilidade dos bens dos recorridos.”
(REsp  1.177.290/MT,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)

Assim, com apoio na melhor doutrina e na jurisprudência pátria mais escorreita e 

atual, a determinação de bloqueio de bens dos réus se impõe, vez que constatada a presença 

do fumus boni juris pelos fatos narrados nesta peça e considerando que o periculum in mora 

sobressai  dos  próprios  dispositivos  legais  pertinentes,  quais  sejam,  o  art.  37,  §  4º,  da 

Constituição Federal e o art. 7º da Lei 8.429/92.

Ademais, além do periculum in mora implícito para os atos de improbidade, tem-

se que o valor dos danos provocados pelos réus é de grande monta (R$ 6.541.743,64), o que 

reforça a necessidade de deferimento da medida constritiva de seus bens.

Os bens a serem indisponibilizados são: 

✔ R$ 6.541.743,64 (seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e três 

reais e sessenta e quatro centavos) em contas bancárias e/ou aplicações financeiras dos réus, 

constrição a ser realizada por meio do sistema BacenJud 2.0, eis que possível o uso da penhora 

on line de forma cautelar e não somente na fase de execução, o que inegavelmente geraria 
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efetividade ao processo, evitando-se a dilapidação do patrimônio dos requeridos e garantindo-

se o ressarcimento ao erário;

✔ se o bloqueio de valores acima referido não alcançar a cifra de R$ 6.541.743,64 (seis milhões, 

quinhentos  e  quarenta  e  um  mil,  setecentos  e  quarenta  e  três  reais  e  sessenta  e  quatro 

centavos), requer seja decretada a indisponibilidade de bens imóveis e veículos dos réus, 

com expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis de Goiânia/GO, Anápolis/GO, 

Araguapaz/GO, Goianira/GO, Palmeiras de Goiás/GO e Pirenópolis/GO para averbação na 

matrícula  dos  imóveis  cuja  propriedade  lhes  pertença,  bem como o  bloqueio  de  veículos 

registrados em nome dos réus por meio do sistema RENAJUD.

Frise-se que o art. 655, I, do CPC dispõe que a penhora recairá preferencialmente 

sobre o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, sendo 

desnecessário buscar  outros bens antes  de se efetuar  o bloqueio via  Bacen-Jud,  conforme 

restou definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Informativo STJ n.º 447,  

de 13 a 17 de setembro de 2010):

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  CIVIL. 
PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO 
DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
I  -  JULGAMENTO  DAS  QUESTÕES  IDÊNTICAS  QUE 
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA 
ON LINE.
a) A penhora  on line,  antes da entrada em vigor da Lei n.º  11.382/2006, 
configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à 
comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido 
de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.
b)  Após  o  advento  da  Lei  n.º  11.382/2006,  o  Juiz,  ao  decidir  acerca  da 
realização da penhora  on line, não pode mais exigir a prova, por parte do 
credor,  de  exaurimento  de  vias  extrajudiciais  na  busca  de  bens  a  serem 
penhorados.
II  -  JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -  Trata-se  de 
ação  monitória,  ajuizada  pela  recorrente,  alegando,  para  tanto,  titularizar 
determinado crédito documentado por contrato de adesão ao “Crédito Direto 
Caixa”,  produto  oferecido  pela  instituição  bancária  para  concessão  de 
empréstimos.  A  recorrida,  citada  por  meio  de  edital,  não  apresentou 
embargos,  nem ofereceu bens  à penhora,  de  modo que o Juiz de  Direito 
determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do 
que dispõe o art.
1.102-C do CPC.
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- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de 
penhora  on line,  decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo 
regimental  em agravo  de  instrumento,  sob  o  fundamento  de  que,  para  a 
efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as 
tentativas para localização de outros bens do devedor.
- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a 
medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), 
ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, 
que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições 
financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem 
dinheiro em espécie (art.  655,  I) e admitiu que a constrição se realizasse 
preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO
(REsp  1112943/MA,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  CORTE 
ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

No ponto, imperioso frisar que a indisponibilidade de bens não se afigura como 

antecipação de aplicação de sanções aos réus, mas tão-somente meio de assegurar o resultado 

útil do processo, instaurado em defesa do patrimônio público estadual.

IV – DOS PEDIDOS:

Tudo considerado, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

1.  A concessão de medida liminar/cautelar inaudita altera pars decretando-se o bloqueio de 

bens dos réus visando ao integral ressarcimento ao patrimônio público do Estado de Goiás, 

com apoio nos arts. 12 e 19 da Lei 7.347/85, arts. 7º da Lei 8.429/92 e art. 273, § 7º, do CPC;

2. A notificação dos réus,  pelos correios e com aviso de recebimento,  para oferecerem 

manifestação por escrito, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro 

do prazo de quinze dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, combinado com o art. 

221, I, do CPC;

3. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação dos réus, se digne Vossa 

Excelência RECEBER A INICIAL e determinar a citação dos mesmos pelos correios e com 

aviso de recebimento;
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4. A citação do Estado de Goiás, na pessoa de seu Procurador-Geral,  domiciliado na  Av. 

República do Líbano, n.º 1945, Qd. D3, Lt. 44/46, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74115-030, 
nos termos do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92;

5. A procedência do pedido para:

a)  declarar  a  nulidade dos  contratos  firmados  pelo  Estado  de  Goiás,  com 

interveniência da SEAGRO, com cantores de música sertaneja no ano de 2002, por 

afronta ao art. 2º, “c” e “e”, da Lei 4.717/65, art. 25, III, § 2º, da Lei 8.666/93, art. 73, 

IV, VI, “b”, § 7º, da Lei 9.504/97, art. 7º, III, “e”, da Lei Estadual 13.456/99, art. 35 da 

Lei Estadual 13.852/2001, art. 9º da Lei Estadual 14.080/2002, Lei Estadual 13.570/99 e 

arts. 2º, II, III e V, 19, VII, VIII e IX do Decreto Estadual 5.216, de 14/04/2000;

b) condenar os réus ao ressarcimento integral do dano provocado ao Estado de Goiás, 

corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, com apoio no art. 37, § 5º, da 

Constituição Federal e no art. 5º da Lei 8.429/92; e 

c) em razão da prática de atos de improbidade administrativa capitulados no  art. 9º, 

caput, XII, art. 10, caput,  I, V, VIII, IX, e XII, e art. 11, caput, I, da Lei 8.429/92, 

condenar os réus nas sanções do art. 12, I, II e III, da Lei 8.429/92;

6.  A condenação dos  réus  ao pagamento  das  custas,  emolumentos  processuais  e  ônus  de 

sucumbência;

7.  A  juntada  dos  documentos  anexos,  formados  por  peças  extraídas  do  P.A.  n.º 

2010.0001.0005.2573,  bem  como  a  produção  de  todas  as  provas  legalmente  admitidas, 

inclusive testemunhais, periciais e documentais.

Valor da causa:  R$ 6.541.743,64 (seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 

setecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
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57ª Promotoria de Justiça de Goiânia

_____________________________________________________________________

Pede DEFERIMENTO.

Goiânia, 7 de dezembro de 2010.

Glauber Rocha Soares

Promotor de Justiça
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