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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA 
 
 
 
PROC. 0800371-22.2022.8.10.0125
 
Requerente : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
 
Requerido(a):  MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA e outros
 
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)
 

 

 

DECISÃO
 

 DECISÃO
 

Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposta pelo
Ministério Público em face de Município de São João Batista, pleiteando concessão liminar de
medida de urgência INAUDITA ALTERA PARS, em caráter antecedente, “com o fim de
determinar ao Município de SÃO JOÃO BATISTA/MA a imediata suspensão do CONTRATO Nº
241/2022 firmado com a empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,
proveniente da Adesão nº 012/2022 à Ata de Registro de Preços nº 002/2022, do município de
Porto Rico do Maranhão/MA, no afã de que se abstenha de repassar qualquer valor à empresa
contratada, até que as formalidades legais para a contratação sejam obedecidas em sua
plenitude, sob pena de multa diária e outras medidas necessárias à consecução da ordem
judicial, determinando-se, ainda, o bloqueio dos ativos financeiros da empresa OTHIMUS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, de valores que, por ventura, já tenham sido
repassados ao arrepio da lei”.
 

Arrimando seu pedido alega e argumenta, em resumo:
 

Que houve ilegalidades no procedimento administrativo que ensejou o Termo de
Adesão (N. 12/2022) para contratação da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI e que a assessoria técnica da PGJ teria apresentado parecer com latentes
irregularidades.
 

Que  o gestor age com o dolo de causar dano sensível ao erário e, mais que isso,
assume o risco de sua conduta lesiva, pois teria empenhado a quantia de R$ 1.268.873,50, sem a
devida observância dos parâmetros legais para a contratação da empresa, tomando ciência do
descompasso com a lei e, mesmo assim, seguindo adiante com o referido termo de adesão.
 

Que o ente foi chamado a se manifestar, e apresentar cópia dos procedimentos
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administrativos relativos à licitação da banda Saia Rodada e da contratação da empresa
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI (OFC-PJSJB_402022 e 412022 –
anexos). Todavia, teria se manifestado sobre a banda Saia Rodada. Diz também que somente em
09/06/2022, promoveu a publicação do contrato firmado com a empresa OTHIMUS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, tendo como objeto a organização de eventos para
o município. E continua “A partir disso, passou o Ministério Público Estadual a averiguar a lisura
da contratação, considerando o alto valor envolvido (R$ 1.268.873,50 – um milhão, duzentos e
sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e o curto espaço de
vigência do contrato (até o dia 31/12/2022)”.
 

Que “as festividades do aniversário de São João Batista/MA, seriam patrocinadas por
empresa privada, de acordo com a aprovação de projeto cultural, nos moldes da Lei de Incentivo
à Cultura (Lei nº 9.437/2011). Ocorreu que o dito projeto restou arquivado e, sem o patrocínio
indicado, esperava-se que o município não continuasse com o evento, considerando não haver
capital público disponível para a realização e nem ser conveniente a utilização de verba pública,
malgrado a deficiência na prestação de serviços públicos essenciais nesta urbe, situação que
beira a calamidade”. Entretanto, apenas desse cenário, a prefeitura teria mantido o evento e o
contrato com a empresa.
 

Que a contratação apresentou as seguintes irregularidades: 
 

i) Ordem de Serviço de Adesão n.º 012/2022 foi emitida em 01/06/2022, no valor total
de R$ 130.628,50, para prestação de serviços de realização do aniversário do município de São
João Batista, porém não teria havido a comprovação do recebimento pela empresa; 
 

ii) o Contrato n.º 241/2022 com a empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI
para a realização de eventos programados pela municipalidade, contrato publicado no Diário
Oficial, no dia 09/06/2022, porém, sem apresentar a relação dos artistas (locais ou não) que
deverão se apresentar durante a festividade em comemoração ao aniversário da cidade, nem
informado o valor a ser pago a cada artista ou banda contratada, apesar de todas as
responsabilidades da contratação de artistas e acessórios ficarem a cargo da referida empresa. 
 

iii) não há comprovação de que o quantitativo decorrente das adesões à ARP-
002/2022-CPL/PR/MA não tenha excedido, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, em descumprimento
ao disposto no Art. 22, § 4º, do Decreto n.º 7.892/2013; 
 

iv) a inexistência de comprovação da dotação orçamentária, constando apenas a
rubrica orçamentária na qual seria contabilizada a despesa decorrente da realização do objeto da
licitação, em desconformidade com o disposto no Art. 7°, § 2°, III, c/c/ Art. 14, caput, e Art. 38,
caput, da Lei n.º 8.666/1993. Sobre esse ponto sustenta ainda que Somente desta irregularidade,
há de se inferir que, sem a existência de dotação orçamentária para a realização do evento,
indica-se que o gestor público, fatalmente, desfalcará pastas sensíveis, com iminente desvio de
recursos, por exemplo, da saúde e da educação, simplesmente para atender ao capricho de
conceder uma festa em comemoração ao aniversário da cidade, sem haver motivos legítimos
para festejo, considerando a situação calamitosa que vive a municipalidade. Ressalta que a
análise técnica constatou a inexistência de comprovante do empenho emitido antes da assinatura
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do contrato, em desconformidade com o disposto nos artigos 58 a 70 da Lei n.º 4.320/1964. 
 

v) Ainda em análise aos documentos que instruem o Termo de Adesão, verificou-se
não constar propostas de preços das empresas consultadas pelo Secretário Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, GLEYDSON CÉSAR COSTA, em 13/05/2022, como fonte de pesquisa:
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI e
E. DE J. DA SILVA EIRELI, o que remete à conclusão de que não se comprovou justificadamente
a vantagem na adesão da ata de registro de preços, em descumprimento ao disposto no Art. 22,
caput, do Decreto n.º 7.892/2013. 
 

vi) Não consta a realização de estudo, pela Prefeitura de São João Batista, que
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
municipal na utilização da ata de registro de preços do município de Porto Rico do Maranhão, em
descumprimento ao disposto no Art. 22, § 1º-A, do Decreto n.º 7.892/2013.
 

vii)  de acordo como a Lei Orçamentária Anual do Município de São João Batista n.º
11/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2022, a Dotação
Orçamentária para a Classificação Orçamentária indicada pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura
de São João Batista, ARIONALDO MARTINS DOMINICE, em Despacho emitido em 26/05/2022,
para a Adesão n.º 012/2022, referente ao Processo Administrativo n.º 045/2022, indica valor total
da dotação orçamentária anual em R$ 1.151.162,24 (um milhão, cento e cinquenta e um mil,
cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Assim, diz que a contratação superaria o
próprio orçamento anual em R$ 117.711,26
 

Quanto ao mais, prossegue fundamentando o pleito na constituição, na lei de licitação
e nos decretos regulamentares do pregão, além de citar jurisprudência. Ao final, requer a
concessão da liminar nos termos supraindicados.
 

O Município de São João Batista compareceu espontaneamente aos autos, alegando
que a contratação é regular e se deu na modalidade de registro de preços, de modo que não
houve a obrigação de contratar o valor de R$ 1.268.873,50, mas sim adesão à ata de registro de
preço, podendo-se realizar contratações até esse montante. No caso específico dos autos, diz
que a contratação da OTHIMUS não ultrapassa nem 6% do FPM mensal, haja vista que conforme
OS, a contratação foi menos de R$ 150.000,00. Defendeu também o descabimento de liminar
contra a fazenda pública, nos termos vindicados e, por fim, suscitou o indispensável princípio da
separação de poderes.
 

Eis o que importava relatar. Passo a apreciar a decisão liminar à luz das premissas do 
fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
 

Nos termos daquele dispositivo, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”. Trata-se dos famigerados requisitos processuais do fumus boni juris e do 
periculum in mora.
 

A probabilidade do direito, ou fumus boni juris, possui dois elementos constituintes:
um material-jurídico e um processual-probatório. O primeiro consiste no fato de a narrativa
possuir coerência e verossimilhança razoável, bem como teses jurídicas em certa consonância
com o ordenamento, ainda que o julgador não tenha condições, no momento emergencial, de
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fazer um juízo definitivo. O segundo, por sua vez, consiste em o autor trazer provas concretas
que permitam ao magistrado antever o fato narrado. Por óbvio, a prova não precisa ser cabal,
mas suficiente a fazer emergir os fatos, ainda que translúcidos, ao julgador.
 

Além desse elemento é preciso haver o risco da demora, que consiste num perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional seja postergada (art.
300, caput, CPC).
 

Trata-se de exigência da tutela provisória, que deve ser meticulosamente observada,
porque configura exceção aos princípios do prévio  contraditório e devido processo legal (art. 5,
LIV e LV, da CF).
 

Com isso, também rechaço desde logo a tese de que não cabe liminar contra a
fazenda pública, no caso. Com efeito, a lei 8.437/1992 dispõe que a tutela dessa natureza
somente não será cabível nas hipóteses em que é vedada no mandado de segurança. Como
cediço, tais hipóteses são:  “compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (art. 7º,
§ 2°da Lei 12.016/09). A situação dos autos nada tem a ver com tais hipóteses. Também, a
liminar nos termos pleiteados, não implica esgotamento do objeto do processo, mas sim tem
apenas a pretensão de suspender repasses de valores até esclarecimento de supostas
irregularidades que o Ministério Público entende aparentemente presentes.
 

Superadas essas questões preliminares, passo à análise do mérito, ainda que em
mera cognição sumária, dada a natureza da pretensão jurisdicional vindicada.
 

Cinge-se a questão, objeto da presente demanda, em verificar indícios de 
supostas irregularidades na adesão à ata de registro de preços e contratação da empresa
Othimus Empreendimentos e Serviços - Eireli pelo Município de São João Batista. 
 

A questão da contratação da Banda Saia Rodada estaria em princípio superada, pelo
menos nessa análise prefacial, haja vista que teria sido cancelado o procedimento de
inexigibilidade, bem como teria malogrado a tentativa de recebimento dos recursos via Instituto
Guarani (69205888 - Pág. 8).
 

Pois bem. 
 

Primeiramente, destaco que, deveras não cabe ao judiciário adentrar nas decisões
políticas e de mérito administrativo tomadas pelo ente público, sob pena de haver, de fato,
violação à separação de poderes, prática tão nefasta à estabilidade das relações institucionais.
Todavia, é papel fundamental do judiciário –  e disso o magistrado não pode eximir-se - analisar
se a conduta de quem quer que seja amolda-se à legislação aplicável. Em suma, no caso da
administração pública, ao Judiciário cabe apenas o controle de legalidade dos atos
administrativos, e não o controle de conveniência e oportunidade. 
 

E é sob essa premissa que analiso as questões trazidas pelo Ministério Público.
Analiso, aliás, de forma prefacial, não definitiva e, sem maiores delongas.
 

Se o órgão ministerial requisita esclarecimentos sobre a contratação de determinada
empresa, ao Município cumpriria tão somente encaminhar todo o “procedimento administrativo”
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que resultou na contratação e destacar os pontos que entende estar regulares. No caso dos
autos, vê-se que o Município, por sua procuradoria, apresentou respostas ao Ministério Público, e
por vezes encaminhou alguns documentos, mas em nenhum momento encaminha o
procedimento administrativo completo, que resultou na adesão à ata de registro de preço e
na emissão da OS em favor da OTHIMUS. Encaminhou alguns documentos como os de id.
69208478, 69208484, 69208487, 69208502, 69208507, que todavia não são suficientes para
esclarecer, por exemplo, o motivo de aderir ao registro de preço num valor de R$ 1.268.873,50.
 

O fato de a administração não estar obrigada à contratação no valor total acima, ou a
usar deveras todo esse recurso, não torna, só por isso, automaticamente válido e regular o
procedimento, como argumenta a procuradoria. Justamente por isso a mera alegação de que a
OS emitida consiste em baixo percentual do FPM é totalmente inócua, pois o que se quer verificar
 é a regularidade do procedimento com um todo. Até porque, a referida adesão implicaria a
possibilidade de o Município, ao longo do ano, fazer outros dispêndios em favor da mesma
empresa.
 

De fato, as alegações e respostas indicadas pelo Município não respondem
satisfatoriamente : a) se houve comprovação de que o quantitativo decorrente das adesões não
tenha excedido, na totalidade o dobro do quantitativo de cada item registrado (art. 22, § 4º,
Decreto n. 7892/2013); b) se houve comprovação de dotação orçamentária em conformidade
com a lei; c) se o empenho foi emitido de forma regular antes da realização do contrato,  em
conformidade com os artigos 58 a 70 da Lei n.º 4.320/1964; e) se houve efetiva verificação dos
preços de mercado para a adesão, nos termos do  Art. 22, caput, do Decreto n.º 7.892/2013; f) se
 consta a efetivação realização de estudo que demonstrasse o ganho de eficiência, viabilidade e
economicidade, para utilização da ata de registro de preços especificamente do Município de
Porto Rico; g) se consta dotação orçamentária que supra a diferença apurada de R$ 117.711,26;
 

Ora, embora o Município tenha tido inúmeras possibilidades de esclarecer estas
questões perante o Ministério Público, não o fez. Agora, mesmo comparecendo
espontaneamente perante este juízo, para apresentação de manifestação, continuou sem fazê-
lo.
 

Portanto, em que pese a questão demande aprofundamento da instrução probatória no
futuro, é imperioso concluir que, nesse momento, existem indícios de irregularidades, e
portanto, probabilidade do direito alegado. Assim, resta preenchido o requisito do fumus boni iuris.
 

O periculum in mora, por sua vez, se mostra evidente, haja vista que, implica risco de
novos dispêndios de recursos públicos decorrentes da referida adesão questionada.
 

Quanto ao bloqueio de valores da empresa OTHIMUS Empreendimentos,
considerando que não consta dos autos outros dispêndios, decorrente da adesão, e que o evento
festivo já ocorrera, em tese, com o respectivo pagamento, por medida de cautela tenho por
desnecessário, nesse momento prematuro do processo, determinar o bloqueio de suas contas,
sem prejuízo, por óbvio, de decisão diversa e definitiva no decorrer do processo.
 

Ante o exposto, por esses fundamentos, presentes os requisitos legais, DEFIRO
PARCIALMENTE a tutela antecipada e DETERMINO ao Município de SÃO JOÃO BATISTA/MA a
 imediata suspensão  da Adesão nº 012/2022 à Ata de Registro de Preços nº 002/2022, do
município de Porto Rico do Maranhão/MA e do CONTRATO Nº 241/2022 firmado com a empresa
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OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, PROIBINDO-SE a realização de
quaisquer outros pagamentos, repasses e contratações QUE DECORRAM da referida adesão, 
até posterior decisão.
 

Notifique–se pessoalmente o Prefeito Municipal, bem como o Secretário Municipal da
pasta respectiva, para cumprimento imediato desta decisão, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, a incidir pessoalmente sobre o gestor e/ou secretário municipal, sem prejuízo de
responsabilidade criminal e adoção de outras medidas nos termos do art. 139, IV do CPC.
 

Intime-se também o Município, por sua procuradoria, acerca desta decisão.
 

Após, dê-se vista ao Ministério Público para, em sendo o caso, adotar as providências
do art. 303, § 1º, do Código de Processo Civil, no prazo legal.
 

Cumpridas todas as providências voltem os autos conclusos.
 

 São João Batista - MA, Quarta-feira, 15 de Junho de 2022.
  
 
 
 
 

  
José Ribamar Dias Júnior  

Juiz de Direito Titular de São Bento 
respondendo 
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