
1º Relatório GT Efetivação das Condenações por Ato de Improbidade Administrativa

I - Breve histórico, composição e objetivos do GT Efetivação das Condenações por AIA

O GT Efetivação das Condenações por Ato de Improbidade Administrativa foi criado por meio
da Portaria 5CCR n. 6, de 3/5/2016, após Edital de Chamamento n. 03, de 05/04/2016, em
razão  do  acolhimento,  pela  5CCR,  das  sugestões  apresentadas  no  Ofício  n.
403/2016/AAG/GABPRR4, de 08/03/16. 

Integram o GT os seguintes membros: Alexandre Amaral Gavronski (PRR4), como coordenador,
José Roberto Pimenta Oliveira  (PRSP) e Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins (PRM Paulo Afonso –
BA),  desde sua criação,  e,  desde novembro de 2016, Geisa de Assis  Rodrigues (PRR3)  que
substituiu Márcia Neves Pinto (PRR4), desligada do GT a pedido.

Consta  da  portaria  de  criação  do  GT,  como  seu  objetivo,  o  aprimoramento  da  atuação
institucional em prol da efetivação de condenações irrecorridas em ações de responsabilização
por improbidade e outras ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal antes do trânsito em
julgado.

Na  prática,  o  objetivo  central  do  GT,  orientado  pela  motivação  de  sua  criação,  é  o
aprimoramento  da  atuação  institucional  em  prol  da efetivação  de  condenações  obtidas
judicialmente  em  ações  de  responsabilização  por  improbidade  administrativa  nas  três
situações em que ela é cabível à luz do ordenamento processual vigente: trânsito em julgado
do processo, trânsito em julgado parcial (de capítulos da condenação), ambas hipóteses de
cumprimento definitivo, e  condenação submetida apenas a recurso sem efeito suspensivo,
hipótese de cumprimento provisório, neste caso, especialmente relevante naquelas hipóteses
em que os recursos interpostos têm conteúdo manifestamente protelatório.  

Sob uma perspectiva mais ampla, pode-se afirmar que o objetivo central do GT  é promover
aprimoramentos da atuação institucional e articulações interinstitucionais que propiciem a
máxima efetividade possível às condenações alcançadas em ações de responsabilização por
improbidade administrativa com mais  eficiência,  assegurando a realização dos  resultados
jurídicos nelas consubstanciados por meio do efetivo cumprimento das sanções impostas
judicialmente aos agentes ímprobos (efetividade) no menor tempo possível e do modo mais
simples  ou  padronizado  (eficiência),  contribuindo  decisivamente  para  uma  atuação  mais
efetiva  do  Ministério  Público  Federal  no  combate  à  corrupção  e  à  impunidade  a  ela
relacionada. 

O GT espera alcançar tal objetivo por vários meios, classificáveis em três linhas principais:

a) Elaboração de manuais e/ou roteiros de atuação direcionados aos membros para: a1)
aprimorar  a  identificação  das  hipóteses  em  que  cabível  o  cumprimento  definitivo
parcial  e  o  provisório,  e,  na  sequência,  a  adotar  as  providências  necessárias  à
respectiva efetivação (quanto aos membros de segunda instância), e a2)  aprimorar a
atuação processual dos membros direcionada à efetivação das condenações em AIAs,



produzindo,  nas  duas  situações,  além  de  orientações  de  conteúdo  doutrinário  e
jurisprudencial, peças-modelo para reprodução simplificada;

b) Estabelecimento  de  cooperação  interinstitucional  com  órgãos  e  instituições
relacionados à efetivação dessas condenações, no intuito de tornar mais eficientes e
efetivos os respectivos mecanismos, sistemas, rotinas e práticas, com especial atenção
à efetivação das sanções que independem de qualquer ação do réu e, portanto, de um
autêntico processo judicial de execução forçada, notadamente a proibição de contratar
com o poder público e de receber benefícios fiscais e creditícios, em relação às quais o
GT identifica maior déficit de efetividade. Dentre esses órgãos, merecem destaque: o
CNJ (gestor do CNCIAI - Cadastro Nacional de Condenados por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidades, disciplinado pela Res. CNJ 44/2007 e Portaria CNJ n.
94/2016), a CGU (gestor do CEIS – Cadastro das Empresas Impedidas e Suspensas de
contratar  com  o  Poder  Público),  a  Receita  Federal  (principal  responsável  pela
implementação da proibição de receber benefícios fiscais), BACEN e bancos federais de
fomento (como o BNDES, a Caixa e o BB)

c) Sugestões  aos  órgãos  superiores  de  medidas  institucionais  internas  destinadas  a
fomentar uma cultura institucional de compromisso com a efetividade no combate à
improbidade  administrativa,  isto  é,  orientada  para  a  produção  de  resultados
concretos (a efetivação das condenações) e não apenas jurídicos (as condenações) na
atuação do Ministério Público Federal na área, por meio de estímulos e capacitações,
tais  como:  edição  de  orientações  dos  órgãos  superiores  (enunciados  das  câmaras,
diretrizes  da  corregedoria...),  oferecimento  de  cursos  específicos  pela  ESMPU,
alterações  do  programa do  concurso  para  Procurador  da  República,  alterações das
tabelas de produtividade e do sistema Único.    

II - Atividades já desenvolvidas pelo GT

Reuniões. Desde sua criação, ocorreram as seguintes reuniões com membros do GT: 

1)  no  dia  21’4/07,  por  videoconferência,  tendo  participado  todos  os  membros.  Temas
abordados:  definições  do  escopo,  divisão  preliminar  de  trabalho  e  cronograma  inicial  dos
trabalhos;

 2)  no  dia  15/09,  presencialmente,  na  5ª  CCR,  tendo  participado  os  membros  Alexandre
Gavronski,  José  Roberto  Oliveira  e  Bruno  Lamenha  Lins  e  representantes  do  CNJ,  BACEN,
BNDES e Receita,  conforme ata  em anexo.  Temas abordados:  trocas  de informações sobre
rotinas internas para efetivação, funcionamento do CNCIAI e primeiras tratativas direcionadas à
elaboração  de  um  termo  de  cooperação  ou  outras  medidas  destinadas  a  conferir  maior
eficiência na comunicação e incorporação das informações relacionadas às condenações por
atos de improbidade administrativa; 

3)  no  dia  16/09,  presencialmente,  na  5CCR,  tendo  participado  os  membros  Alexandre
Gavronski, José Roberto Oliveira e Bruno Lamenha Lins, para definição da estrutura e conteúdo
dos  Manuais/Roteiros  de  Atuação  e  divisão  do  trabalho.  Tb  foi  definido  o  conteúdo  das
informações a serem formalmente requisitadas dos órgãos referidos no item acima, para futura



expedição  de  ofícios  pela  5CCR  (já  expedidos)  e,  em  linhas  gerais,  os  termos  do  projeto
elaborado  na  sequência  para  alinhamento  da  atuação  do  GT  às  diretrizes  da  AMGE/PGR
quanto ao funcionamento de GTs. 

4)  no  dia  24/11,  presencialmente,  na  5CCR,  tendo  participado  os  membros  Alexandre
Gavronski e  José Roberto Oliveira  e representantes da CAIXA, BASA (Banco da Amazônia), BDN
(Banco  de  Desenvolvimento  do  Nordeste)  e  BB  (reunião  entre  14h  e  16h),  aos  quais  se
juntaram, a partir das 16h, representantes do CNJ, BACEN e BNDES, para tratar de detalhes
relacionados ao modo mais eficiente de aproveitar as informações do CNCIAI para efetivar uma
comunicação eletrônica eficiente e segura das condenações judiciais por atos de improbidade
administrativa.  

5) no dia 25/11, pela manhã, no BACEN,  tendo participado, pelo GT, os membros Alexandre
Gavronski e José Roberto Oliveira,  e pelo BACEN, Luiz Carlos Spaziani (Chefe da Divisão de
Departamento  de  Supervisão  de  Conduta),  o  Subprocurador  Geral  Nelson  Alves  de  Aguiar
Júnior, o procurador Eduardo Neves Lima e os servidores Carlos Zanatta (Chefe de Divisão de
Normas e de Administração das Operações do PROAGRO) e Fábio Hiroyuki (Chefe da Divisão de
Supervisão do PROAGRO e das Cooperativas Operadoras de Crédito Rural). Temas abordados:
colaborações do BACEN, como agente regulador e fiscalizador do sistema financeiro nacional,
para  identificar  o meios  mais  eficientes,  efetivos  e seguros  para  otimizar  a  comunicação e
devido  tratamento  às  informações  relacionadas  às  condenações  por  improbidade
administrativa. 

6) no dia 25/11, à tarde, na 5CCR, entre os membros do GT e a assessoria de Coordenação da
5CCR, para identificação dos próximos passos do GT.  

Atos instrutórios 

Expedição de ofícios com solicitação de informações para CNJ, BACEN, CGU, Receita Federal e
os bancos de fomento federais (BNDES, BB, CAIXA, BDNE, BASA e FINEP). Até 25/11, só não
haviam sido respondidos os ofícios do BACEN e do CNJ. Quanto ao BACEN, a reiteração foi feita
na reunião do dia 25/11.

Envio de email a todos os membros noticiando a existência do GT e abrindo canal para dúvidas
e contribuições por meio da ferramenta Colabora.  

Em atendimento à solicitação do GT, a assessoria da 5CCR, com o auxílio de servidor da STIC,
efetuou  contatos  e  visita  à  equipe  de  informática  do  CNJ  para  obtenção  de  informações
detalhadas sobre a plataforma web service do CNCIAI, restando constatado que está ativa e é
de fácil acesso para órgãos e instituições interessados.        

Atos estratégicos e de planejamento 

O GT elaborou, sob orientação e com o auxílio da assessoria da 5CCR, o  projeto estratégico
“Efetivação das Condenações por Improbidade Administrativa”, com o objetivo de aprimorar
a atuação institucional em prol da efetivação de condenações irrecorridas ou submetidas a
recursos sem efeito suspensivo em ações de improbidade administrativa”.



O foco do projeto é assegurar que se efetivem, na prática, os resultados jurídicos do Ministério
Público Federal  no combate à improbidade administrativa,  o  que, além de estar  em plena
consonância com o planejamento temático da 5ª Câmara, buscando a efetividade e eficiência
no combate à corrupção e  à redução da impunidade,  visa  a fortalecer  a  sua atividade de
coordenação  e  aperfeiçoar  parcerias  com  outros  órgãos  e  instituições  de  controle  e
fiscalização.  

III – Conclusões preliminares, desafios e próximos passos 

Das reuniões, estudos e contatos descritos no item anterior foram identificadas, numa análise
preliminar,  inúmeras vantagens na utilização do CNICIAI (Cadastro Nacional de Condenados
por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegíveis)  e da respectiva ferramenta de  web
service  como banco de dados central de acesso e referência informatizada para promover
com a maior  eficiência  possível (decorrente  da automação)  a efetividade das  sanções  de
proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios fiscais e creditícios. 

Foi constatado que na prática atual a CGU já vem se utilizando do CNICIAI como única fonte de
alimentação das condenações judiciais em AIAs no CEIS (Cadastro das Empresas Impedidas e
Suspensas de contratar com o Poder Público), pelo qual se efetiva a proibição de contratar com
o poder público no âmbito da Administração Pública Federal, negando-se a inserir informações
dessas  condenações  por  qualquer  outro  meio,  tal  como  o  encaminhamento  efetuado  por
membros do Poder Judiciário de cópia de sentenças transitadas em julgado ou por membros
do Ministério  Público de certidões narratórias expedidas nos  autos  do respectivo processo
judicial. 

Dentre  as  vantagens  identificadas  por  todos  os  participantes  das  reuniões  envolvendo  os
outros  órgãos  e  Instituições,  foram  destacadas  a  eficiência  (em  razão  da  automação)  e  a
credibilidade (por se tratar de banco de dados do CNJ) do sistema. Ademais, como constatado,
não  se  trata  de  solução  inédita,  visto  que  é  precedida  do  exitoso  exemplo  já  em  pleno
funcionamento do BDMP (Banco de Dados de Mandados de Prisão),  também do CNJ,  com
elevados ganhos de eficiência e efetividade. Outro exemplo exitoso com operabilidade similar
referido foi o BACENJUD, não obstante algumas características um pouco diversas, visto que
não é, propriamente, um banco de dados. 

Não  obstante  essas  vantagens,  o  GT  e  os  demais  órgãos  e  instituições  identificaram
deficiências relevantes do CNCIAI,  nem todas de fácil  superação, algumas dependentes de
direta colaboração da Coordenação da 5ªCCR em razão de envolver diretamente decisões do
CNJ, por seu colegiado ou, ao menos, pela respectiva Corregedoria e/ou Presidência. Dentre as
principais deficiências do CNCIAI merecem destaque:

1)  Baixa alimentação. Nos últimos doze meses, foram incluídos no CNCIAI 749 registros de
condenações com trânsito em julgado em ações de responsabilização por atos de improbidade
administrativa, dos quais 257 oriundos da Justiça Federal. Conquanto não se tenham dados de
cotejo  confiáveis,  esses  números  parecem  autorizar  conclusão  de  que  a  alimentação  está
bastante aquém da real.  



A propósito, vale destacar que essa baixa alimentação, somada à postura da CGU de só admitir
a  inclusão  no  CEIS  a  partir  do  CNCIAI  já  tem causado,  por  si  só,  prejuízos  significativos  à
efetividade das condenações alcançadas em improbidade administrativa. 

A solução dessa dificuldade parece depender de uma postura ativa do CNJ, possivelmente de
sua  Corregedoria,  junto  aos  juízes  de  todo  o  país,  bem  como  de  mais  proatividade  dos
membros do Ministério Público na promoção e fiscalização da adequada alimentação. Chegou
ao  conhecimento  do  GT  por  meio  de  contato  com o  representante  do  Ministério  Público
Federal  no CNMP, o Conselheiro PRR Fábio George da Nóbrega, que aquele Conselho está na
iminência de adotar providências orientadas a tal proatividade, incluindo possível expedição de
recomendação para a qual o GT procurará contribuir. 

2)  Deficiências  técnicas  do  sistema,  que  não  contempla  adequadamente  as  informações
necessárias para a efetivação automatizada pretendida, valendo considerar, a propósito, que o
cadastro  em  referência  foi  originalmente  concebido  há  quase  dez  anos  com  finalidade
meramente informativa.  

Principais deficiências já identificadas: 

2.1  Há  um  campo  único  para  “Proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  e  de  receber
benefícios fiscais ou creditícios”, a impedir, por exemplo, a correta alimentação do sistema nas
hipóteses de apenas alguma(s) dessas sanções ser(em) aplicadas ou quando se sujeitarem a
períodos diferentes.  

2.2 O sistema não atenta à necessidade de o período de efeitos da condenação ser posterior à
data  da  inserção,  visto  que  há  espaço  para  informação desse  período,  sem análise  crítica
quanto à data de inserção, que não é sequer visualizável pelos usuário comum. O BACEN e os
bancos  de  fomento  manifestaram  grande  preocupação,  provavelmente  partilhada  com  a
Receita  Federal  e  a  CGU,  com  a  possibilidade  de  inserção  no  CNICIAI  de  período  da
condenação, isto é, durante o qual estaria vigente, anterior à data de inserção, pois benefícios
fiscais ou creditícios concedidos no interregno seriam considerados irregulares sem que esses
órgãos tivessem oportuno conhecimento da proibição.

O GT apurará,  com auxílio  de servidor  da  STIC  designado para  apoio especializado,  outras
questões  técnicas  com  relevância  para  os  fins  pretendidos:  por  exemplo,  critérios  para
concessão  de  autorização  de  inserção  no  sistema  (se  apenas  juízes  ou  servidores  por  ele
diretamente indicados podem inserir informações) e rastreabilidade futura de quem efetuou as
inserções,  para  possível  apuração  e  responsabilização  em caso  de  inserções  ou  alterações
promovidas indevidamente. O provimento n. 29/2013, da Corregedoria do CNJ,  disciplina a
competência  dos  juízos  para  a  inclusão  sem,  contudo,  um maior  detalhamento  quanto  às
pessoas responsáveis.  

O BACEN e os bancos de fomento demonstraram especial preocupação com a credibilidade do
cadastro  para  prevenir  prejuízos  aos  interessados  na  concessão  de  benefícios  creditícios,
antecipando que não poderiam se comprometer com um Cadastro não confiável.

2.3 Outra dificuldade em parte técnica e em parte jurídica é a proibição de percepção indireta
de benefícios (por meio de sócio majoritário). Esse aspecto ensejará maior reflexão do GT.  



Num primeiro momento, os aprimoramentos técnicos não pareceram ser de difícil operação e,
aparentemente, contam com a disponibilidade da equipe técnica do CNJ e da assessoria da
Corregedoria daquele Conselho, incumbida de sua gestão. 

3. Condicionamento da alimentação do CNCIAI ao trânsito em julgado, com direto prejuízo à
sua  utilização  para  todas  as  hipóteses  em  que  a  disciplina  processual  vigente  admite  a
efetivação das condenações judiciais confrontando os objetivos do GT  

Atualmente, a alimentação do CNCIAI se dá apenas após o trânsito em julgado definitivo do
processo, como previa a redação original do art. 3º da Res. CNJ n. 44/2007: “Art. 3º O Juízo
responsável  pela  execução  das  sentenças  condenatórias  das  ações  de  improbidade
administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, de 02 de junho de 1992, fornecerá ao Conselho
Nacional de Justiça,  por meio eletrônico, as informações necessárias sobre os  processos já
transitados em julgados.” 

A Res. CNJ n. 172/2013 alterou o art. 3º da Res. 44 para disciplinar, de modo mais consentâneo
com a legislação processual vigente, a inclusão no CNICIAI da “decisão condenatória transitada
em  julgado em  ações  de  improbidade  administrativa”1,  o  que  permite  a  inclusão  de
condenações com trânsito em julgado parcial, isto é, de condenações específicas, de capítulos
da sentença que restaram irrecorridos, sem o anterior condicionamento ao trânsito em julgado
de  todo  o  processo.  Trata-se  de  hipótese  importante  destacada  desde  o  documento  que
motivou a criação do GT (Ofício n. 403/2016). É a situação, por exemplo, das condenações de
sanções  irrecorridas  (por  exemplo,  recurso  apenas  contra  a  multa  e  o  ressarcimento)  ou
relacionadas a réus que não recorreram tendo aqueles  que recorreram sustentado apenas
aspectos incomunicáveis (ausência do elemento subjetivo ou da responsabilidade pessoal na
conduta ímproba). 

Não  obstante  a  nova  disciplina,  pelo  que  sabe  o  GT,  a  alimentação  continua  restrita  às
hipóteses em que houve o trânsito em julgado do processo o que é, em, si, um grave prejuízo à
efetividade que o GT espera promover.  

Mesmo na nova redação, a disciplina regulamentar do CNICIAI não permite a alimentação do
sistema de condenações sujeitas apenas a recursos sem efeito suspensivo, hipóteses em que
a  disciplina  processual  vigente  admite  expressamente  o  cumprimento  provisório.  Para
compreender a relevância da questão, tomem-se de exemplo as inúmeras interposições, bem
conhecidas dos membros do Ministério Público Federal com atuação nos TRFs, de recursos
especiais  com  finalidade  exclusivamente  protelatória,  sem  qualquer  chance  real  de  êxito,
inadmitidos  na  origem,  muitas  vezes  com  base  em  entendimento  sumulado  (vedação  de
questionamento sobre matéria  fática  ou probatória),  mas que sobem ao  STJ  por  meio  de
agravo, atrasando em alguns anos o trânsito em julgado do processo contra condenação de
determinada empresa condenada por graves atos de improbidade administrativa em primeiro
e  segundo  graus  na  proibição  de  contratar  com  o  poder  público.  Essa  solução  contrasta
frontalmente com a diretriz hoje predominante na legislação e jurisprudência de viabilizar a

1 Art. 3º O juízo de execução da decisão condenatória transitada em julgado em ações de improbidade administrativa, nos termos
da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, ou o órgão colegiado que prolatou acórdão condenatório que ocasione a inelegibilidade do
réu, nos termos da Lei Complementar nº 64,  de 18 de maio de 1990, fornecerá ao CNJ, por meio eletrônico,  as informações
necessárias para cadastramento dos feitos



efetivação das  condenações confirmadas em segunda instância,  inclusive  na seara  criminal
(prisão),  mais  grave  que  as  sanções  de  natureza  econômica  nas  ações  de  improbidade
administrativa. 

Se, contudo, o CNCIAI for adotado como fonte central e única de efetivação das condenações e
não  admitir  a  inclusão  de  situações  que  tais,  estar-se-ía  negando  vigência  à  possibilidade
inequivocamente admitida pela legislação, o que não se pode admitir. Por outro lado, abrirem-
se exceções ao CNCIAI, admitindo nessas hipóteses, por exemplo, a utilização do ineficiente
sistema  de  comunicação  de  decisões  por  correspondência  física,  imporia  grave
comprometimento à eficiência do sistema que o GT espera promover. 

Ademais,  a  inclusão  dessa  possibilidade  servirá  de  importante  desestímulo  aos  recursos
protelatórios, notadamente quanto ao agravo do art. ... do CPC, aspecto que possivelmente
interesse também aos tribunais superiores, com direta influência na composição do CNJ.  

Por tais razões, acredita o GT ser imprescindível uma alteração na regulamentação do CNCIAI
para permitir a inclusão de condenações submetidas a recursos sem efeitos suspensivos. Essa
providência, contudo, depende de interlocução com o CNJ, para o quê, sem dúvida, mostra-se
imprescindível a direta colaboração da 5CCR e do representante do Ministério Público Federal
no CNJ, e, possivelmente, a juízo da coordenação da Câmara, também do Procurador-Geral da
República.  

A superação das deficiências apontadas no CNCIAI estão entre os principais desafios imediatos
do GT, para a qual será imprescindível o auxílio da 5CCR. 

Outro desafio que se apresentou ao GT é a resistência do BACEN a uma atuação sua mais
ativa para contribuir com a efetivação das condenações judiciais  de proibição de receber
benefícios  fiscais  e  creditícios.   Para  o  BACEN,  sua  contribuição  nessa  área  é  me  mero
comunicador das decisões, de total responsabilidade dos bancos. Num primeiro momento, o
GT tem conhecido obter do BACEN mais informações e maior boa vontade em, ao menos,
identificar qual seria o sistema mais eficiente para assegurar a pretendida efetividade. Se a
solução  identificada  for  uma  resolução  do  CMN,  que  envolve  os  ministros  da  Fazenda,
Planejamento e o Presidente do Banco Central,  a colaboração da Coordenação da 5CCR se
mostrará inevitável.  

Paralelamente  à  superação  desses  desafios  junto  ao  CNJ  e  ao  BACEN,  o  GT  tem colhido
elementos para elaboração dos manuais e/ou roteiro de atuação e de sugestões de medidas
internas, bem como para redação da proposta de um termo de cooperação ou convênio sobre
o assunto. Esses temais serão a principal pauta da primeira reunião do ano de 2017 do GT.   

IV – Documentos relevantes de referência (em anexo) 

Ofício n. 403/2016/AAG/GABPRR4

Projeto Estratégico 

Atas e memórias de reunião 


