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DESPACHO

Processo nº: 512.09.004646-0 - Ação Civil Pública

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo - FORO DISTRITAL DE RIO 
GRANDE DA SERRA

Requerido: Municipio de Rio Grande da Serra e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Sauaia Romero Fernandes

Vistos.

Estando a Inicial em termos, determino sua autuação.

Primeiramente, defiro a isenção de custas requerida pelo 

Ministério Público, pelos fundamentos sustentados em Inicial.

Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, tem sido 

admitido pela jurisprudência o uso do poder geral de cautela do juiz, 

quando ficar claro que a medida é indispensável para a utilidade do feito. No 

caso em tela, os requisitos de cautela são os seguintes:

1 – aspecto de bom direito – mesmo sem a cognição plena ou 

mesmo a sumária, a ser realizada após as defesas preliminares, observa-se 

que a Inicial denuncia um sistema jurídico paralelo ao ordenamento brasileiro, 

em que conceitos de contratos administrativos são distorcidos de forma 

favorável a determinadas pessoas, licitações deixam de ser feitas e serviços 

públicos indelegáveis são repassados a terceiros, gerando a sensação de que 

a Lei é tida mais como um obstáculo que como guia indispensável do 

administrador. A Inicial também permite inferir que, se verdadeiros os fatos, 

os responsáveis são precisamente aqueles colocados no pólo passivo, ante os 

cargos que ocupavam e as funções que executaram ou deixaram de executar. 

Por fim, há farto suporte documental, não havendo que se falar em deduções 

baseadas em ficção.
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2 – perigo na demora – considerando-se que estamos prestes 

a entrar no período de suspensão de prazos de resposta, as defesas 

preliminares devem ser apresentadas, provavelmente,  no mês seguinte ao 

deste despacho. É tempo mais que suficiente para eventual transferência 

maliciosa de patrimônio, prejudicando o interesse público de ressarcimento 

em caso de procedência da Ação. 

Salienta-se, ainda, que o fato de a Ação ter sido proposta quase 

quatro anos depois do mandato eletivo em que teriam se dado as supostas 

nulidades não desautoriza o juízo de urgência, pois apenas fica evidenciada a 

situação de desprezo que Rio Grande da Serra enfrentava sem um Foro 

Distrital, de modo que seus possíveis problemas ficavam em segundo plano 

por quem deveria investigá-los. 

Portanto, dando conta da existência dos requisitos legais, 

decreto a indisponibilidade de bens dos réus Ramon Álvaro 

Velasquez, Maria Luíza Leão Salerno Malatesta e Instituto ACQUA, até 

o limite do valor da causa, salvo quanto a até 30 % dos valores que 

possuírem em saldos de contas bancárias e aplicações financeiras, a 

fim de que não sejam alijados de suas pendências econômicas diárias. Esta 

medida deve ser aplicada de imediato, sendo revista tão logo se fizerem 

apresentadas as defesas preliminares, ou decorram os prazos para as 

mesmas. Para tanto, notifiquem-se os réus para defesas preliminares 

e providencie-se o necessário, conforme item 2 do pedido da Inicial, 

inclusive quanto à formação de apensos sobre a indisponibilidade de bens de 

cada um dos réus atingidos pela providência cautelar.

Sem prejuízo, oficie-se como requerido em itens 6 a 8 da Inicial.

Int.

Rio Grande da Serra, 14 de dezembro de 2009.
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