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EXCELENTÍSSIMO  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Processo originário n. 4321-93.2017.4.01.3306
Origem: Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  na  condição  de  fiscal  da
ordem  jurídica,  pela  procuradora  da  República  signatária,  por  meio  da
Procuradoria da República no Município de Paulo Afonso/BA, cujo endereço para
intimações encontra-se no rodapé da página, com fundamento nos arts.  1015 e
seguintes do CPC, interpõe

A GR A VO DE I NS TR UMENTO  COM PEDI DO  DE EF EI TO
S US PENS I VO

em face da decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da Subseção Judiciária de
Paulo  Afonso/BA,  nos  autos  da  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  N.  4321-93.2017.4.01.3306, movida  pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de DELÍSIO OLIVEIRA DA SILVA,
*; BENEDITO PEDRO DA CRUZ, *.

Requer, assim, o regular processamento do presente recurso.
A seguir, consta a indicação das folhas nas quais estão as cópias dos

documentos obrigatórios do processo principal (além de outras peças facultativas),
as quais o membro do Parquet declara serem autênticas. 

Declara,  ainda,  a  inexistência  de  procuração  outorgada  aos
advogados dos agravados, em razão da ausência de citação até o momento (art.
1017, II, CPC).
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Paulo Afonso/BA, 28 de fevereiro de 2018.

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE
Procuradora da República

*Informações omitidas para fins de divulgação.

PEÇAS  QUE  INSTRUEM  O  PRESENTE  RECURSO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO

I - Peças obrigatórias (art. 1017, I, CPC):

- Petição inicial – f. 03/16 dos autos n. 4321-93.2017.4.01.3306;
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- Procuração do agravante – não há (MPF);
- Procuração e contestação dos agravados – não há, porque não houve citação (art.
1017, II, CPC);
- Cópia da decisão agravada – f. 26/32;
- Certidão de intimação – fl. 36.

II - Peças facultativas (art. 1017, III, CPC):

- Cópia integral dos autos n. 4321-93.2017.4.01.3306

- Nome e endereço dos agravados:

DELÍSIO OLIVEIRA DA SILVA, *; BENEDITO PEDRO DA CRUZ, *.

*Informações omitidas para fins de divulgação.

MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: Ministério Público Federal
Agravados: DELÍSIO OLIVEIRA DA SILVA e BENEDITO PEDRO DA CRUZ
Origem: Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA
Classe: Ação civil pública por ato de improbidade administrativa
Processo n.: 4321-93.2017.4.01.3306
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Egrégio Tribunal,

Colenda Turma,

Ínclitos Desembargadores Federais.

1.  DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nos termos do Novo Código de Processo Civil:
Art.  1.015.  Cabe agravo de instrumento  contra as decisões  interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; (...)

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória
que indeferiu pedido de tutela provisória cautelar, consistente na decretação de
indisponibilidade dos bens dos agravados em ação de improbidade administrativa

.
Tendo em vista a natureza cautelar da medida de indisponibilidade

de bens, a decisão que a aprecia não pode aguardar o julgamento do mérito da
lide  para  que,  só  então,  em julgamento de  apelação eventualmente  interposta,
decida-se sobre o cabimento ou não da indisponibilidade.

Importante destacar, ainda, que o presente recurso é tempestivo, já
que o MPF foi intimado da decisão em 05/02/2018 (fl. 36), o qual, contado em dias
úteis,  escoará  em 20/03/2018,  consoante  preconiza  o  art.  1003,  §5º  c/c  art.  180,
ambos do NCPC.

2. DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  com  pedido  de  efeito
suspensivo,  em face de decisão do MM. Juízo da Subseção Judiciária de Paulo
Afonso/BA,  proferida  nos  autos  da  ação civil  pública  por ato  de  improbidade
administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor de DELÍSIO
OLIVEIRA DA SILVA e BENEDITO PEDRO DA CRUZ, em razão da ocorrência
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de desvio de finalidade na utilização de uma lancha escolar doada pelo FNDE ao
município de Abaré/BA, por meio do Programa Caminhos da Escola do governo
federal.

A ação encontra amparo no Inquérito Civil n. 1.14.006.000010/2014-58
e no Inquérito Policial n. 290/2013, ambos instaurados para apurar, tanto na seara
cível quanto na criminal, a irregularidade acima mencionada.

Nesse passo, a Controladoria-Geral da União (CGU) promoveu ação
de  controle  no  município  de  Abaré  entre  01/01/2013  e  31/05/2014,  da  qual
sobreveio o relatório de demandas externas (número 00205.000576/2014-84), que
concluiu que a aplicação dos recursos federais recebidos não está devidamente
adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado, pois o
transporte  escolar  dos  alunos  do  município  de  Abaré/BA  que  residem  em
localidades  ribeirinhas  não  é  feito  em  condições  adequadas  de  conforto  e
segurança, quando existe no município outra embarcação, adquirida através do
Programa  Caminho  da  Escola,  que  atenderia  à  necessidade  dos  alunos  com
qualidade e segurança.

Dessa forma,  tanto a  fiscalização promovida pela  CGU quanto os
demais  documentos  colacionados  aos  autos  do  inquérito  civil  e  do  inquérito
policial  suprarreferidos atestam que,  nos exercícios de 2012 a 2015, durante as
gestões   de Delísio Oliveira da Silva (2009-2012) e Benedito Pedro da Cruz     (2013-
2016),  a lancha escolar  doada pelo FNDE ao município de Abaré/BA não foi
regularmente utilizada para fins de transporte escolar, permanecendo ancorada
na casa do ex-prefeito Delísio Oliveira da Silva, enquanto os alunos da rede
municipal de ensino se arriscavam em embarcações deterioradas sem qualquer
segurança.

Assim, o MPF requereu a condenação dos requeridos  nas sanções
previstas no art. 37, §4º da Constituição Federal e no art. 12, incisos I, II e III da Lei
n.  8429/92,  bem  como  fosse  decretada  a  indisponibilidade  em  bens  dos
demandados  em  quantidade  para  assegurar  o  pagamento  do  ressarcimento
devido e o pagamento de multa civil.
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Em razão das  citadas irregularidades,  e tendo em conta a vultosa
soma envolvida, com   evidente   dano   ao   erário,   requereu-se   a decretação
inaudita altera pars da indisponibilidade de bens dos agravados, no valor de R$
817.755,66 (necessário ao ressarcimento e garantia de multa de duas vezes o valor
do dano).

A  decisão  de  fls.  26/32  indeferiu  o  pedido  liminar  de
indisponibilidade dos bens dos acionados, nos seguintes termos:

“Malgrado  os  fortes  vestígios  de  que  Delísio  Oliveira  da  Silva  agiu  ao
arrepio da lei, ao apossar-se da lancha escolar doada pelo governo federal à
municipalidade de Abaré/BA, haja vista que a mencionada embarcação ficou
atracada nos fundos de sua propriedade particular, nos períodos letivos do
ano de 2012 e 2013,  quando deveria  estar  transportando seguramente  os
alunos ribeirinhos de suas casas até as unidades escolares, denotando, assim,
que houve apropriação de bem público, por parte desse requerido, além de
negligência do ex-gestor Benedito Pedro da Cruz, quando permitiu o desvio
de  finalidade  de  sua  utilização,  afrontando  com  isso,  ambos  requeridos,
também os princípios  da finalidade,  impessoalidade  e probidade,  não há
nos autos rastros do efetivo dano causado aos cofres públicos a justificar a
decretação de indisponibilidade dos bens dos acionados, não devendo se
aplicar  tal  medida meramente com base em estimativas,  em atenção ao
princípio da proporcionalidade. 
(…)
Não obstante este Juízo vislumbra a existência de dano imaterial, uma vez
que os estudantes ribeirinhos de Abaré/BA se aventuravam, diuturnamente,
usando  embarcações  inseguras  e  precárias  para  terem  acesso  à  escola,
inclusive correndo sério risco de vida, quando já poderia estar utilizando a
lancha  escolar  doada,  transporte  esse  seguro  e  digno,  não  há  como
quantificar  nesse  momento  a  lesão  suportada  por  aquela  coletividade,
devendo a  responsabilidade  por  tais  prejuízos  ser  aferida  no curso  do
processo.
Nesse ponto é cediço que para decretação de indisponibilidade de bens
dos requeridos deve haver prova inequívoca do efetivo dano causado ao
erário, na forma do art. 7º e parágrafo único da Lei n. 8429/92.
Sendo assim, como a finalidade da medida liminar de indisponibilidade de
bens é garantir a futura recomposição do erário, entendo que o bloqueio de
bens  dos  acionados,  deve-se  limitar  à  quantia  alusiva  ao  real  prejuízo
suportado pelos Entes Públicos, o que ainda não restou evidenciado nestes
autos.
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Sobre  o  tema,  vale  salientar  que  não  se  mostra  razoável  bloquear  o
patrimônio  dos  requeridos  correspondente  ao  valor  total  do  bem
supostamente apropriado, sobretudo porque  não ficou demonstrado, pelo
menos por ora, que a avaria na embarcação se deu pelos acionados, nem
mesmo pode ser quantificado, initio litis, o prejuízo imaterial. 
(…)
Diante dessas  circunstâncias,  conquanto haja indícios de irregularidades
não existem provas, até então, do efetivo valor dos dados suportados pelo
erário  em  razão  das  condutas  perpetradas  pelos  acionados,  conforme
acima exposto, fundamento pelo qual não há como ser deferido o pleito
liminar de indisponibilidade de bens”. (grifos e omissões nossos)

É em face desta parte da decisão que o presente recurso de agravo
de instrumento se direciona, conforme razões que passa a expor.

3.  DA  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA  DECISÃO
RECORRIDA

3.1  –  Da  desnecessidade,  por  ora,  da  demonstração  exata  da
extensão  do  dano  para  a  decretação  da  indisponibilidade  de  bens  e  da
estimativa na inicial do valor do dano ao patrimônio público

A decisão que indeferiu a indisponibilidade de bens sustentou, em
síntese,  que  não  se  mostra  razoável  bloquear  o  patrimônio  dos  requeridos
correspondente  ao  valor  total  do  bem  supostamente  apropriado,  sobretudo
porque, por ora, não restou demonstrado que a avaria na embarcação se deu pelos
acionados, nem mesmo pode ser quantificado o prejuízo imaterial.

Ademais,  constou,  na  decisão  que,  embora  haja  indícios  de
irregularidades,  não  existem  provas,  até  então,  do  efetivo  valor  dos  danos
suportados  pelo  erário  em  razão  das  condutas  perpetradas  pelos  acionados,
fundamento pelo qual não haveria como ser deferido o pleito liminar.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que  a  medida  de
indisponibilidade  de  bens  é  dotada  de  ampla  efetividade,  ainda  mais  quando
incrementada previamente, haja vista que impede o esvaziamento do patrimônio
do acionado. É forma de assegurar o futuro ressarcimento dos danos causados ao
erário.
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Assim, o fundamento da decisão recorrida, no sentido de que deve
haver  prova inequívoca do efetivo dano causado ao erário  para  decretação  de
indisponibilidade, não se coaduna com a proteção do patrimônio público, nem
com  a  sistemática  da  defesa  da  probidade  administrativa,  bem  como  vai  em
direção oposta ao posicionamento jurisprudencial do TRF-1, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  CIVIL  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
NO  RE  852.475/SP.  SOBRESTAMENTO  DOS  AUTOS.  AUSÊNCIA  DE
SIMILITUDE COM O PRESENTE CASO.  QUESTÕES PRELIMINARES E
EXAME  DE  MÉRITO.  MOMENTO  PROCESSUAL  IMPRÓPRIO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  INDÍCIOS  DE  CONDUTA
ÍMPROBA.  EXISTÊNCIA.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  ART.  7º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PARA  DECRETAÇÃO.  LIMITAÇÃO  DA  CONSTRIÇÃO.
COMPROVAÇÃO  DE  DILAPIDAÇÃO  PATRIMONIAL  E
INDIVIDUALIZAÇÃO  DOS  BENS.  DESNECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTA
CORTE. (...)  5. Os indícios da improbidade estão demonstrados, além do
valor estimado relativamente ao dano, em relação ao qual demonstrada a
responsabilidade da parte requerida, ora agravante. Afigura-se inequívoca
a necessidade de se assegurar o resultado útil  da ação de improbidade.
Aplicação  do  art.  7º,  caput  e  parágrafo  único,  da  Lei  8.429/92. 6.  "O
dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é
de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão. [...] Exige-
se,  portanto,  não  uma  prova  definitiva  da  lesão,  mas,  ao  contrário,
razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e
seja  deferido" (Figueiredo,  Marcelo.  Probidade  Administrativa:
Comentários à Lei 8.429/92. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 46). 7. Este
TRF da 1ª. Região, alinhado com a jurisprudência do STJ, tem decidido que
para se determinar o exame do pedido de indisponibilidade de bens, em face
da presença de fundados indícios da prática de atos de improbidade, não se
faz necessária a prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência. (…) 
(TRF-1  -  AI:  00078998820174010000  0007899-88.2017.4.01.0000,  Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  NEY  BELLO,  Data  de  Julgamento:
22/08/2017,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  01/09/2017  e-DJF1)
(grifos e omissões nossos)
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Além disso, a demonstração exata da extensão do dano dar-se-á ao
longo do processo1, tendo, em verdade, o juízo exigido,  in limine, prova do dano
efetivo,  algo  que,  a  toda  evidência,  deverá  ser  perquirido  durante  a  instrução
processual.  Caso contrário,  exigir-se-ia prova cabal  pré-constituída dos  fatos,  o
que não guarda sintonia com da tutela requerida.

Nesse  sentido  é  o  entendimento  do  E.  TRF  1,  conforme  decisões
colacionadas adiante.

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  INDISPONIBILIDADE  DE  VALORES  EM  CONTAS-
CORRENTES E BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA. FUMUS BONI IURIS
E  PERICULUM  IN  MORA.  PRESENÇA.  EXTENSÃO  DA  MEDIDA.
RAZOABILIDADE. (...)  3. A extensão do dano e mesmo sua ocorrência é
matéria a ser discutida na instrução da ação. Ao autor incumbe apenas
realizar estimativa na inicial do valor do suposto dano, mesmo porque só
ao final da ação é que se poderia, eventualmente, ter como certo o alegado
dano,  bem  como  sua  extensão. 4.  A  medida  acautelatória  de
indisponibilidade de bens somente pode ser deferida quando verificada a
existência  dos  pressupostos,  ou  seja,  quando  caracterizada,  num  exame
perfunctório, ato de improbidade (fumus boni iuris) e quando demonstrado o
periculum in mora.  5.  O  fumus  boni  iuris está presente.  Como se  extrai  da
fundamentação  constante  da  decisão  agravada,  as  provas trazidas  com a
inicial demonstram fortes indícios de ato de improbidade. 6. O periculum in
mora também, em virtude do risco concreto, decorrente da lentidão do rito
processual  de  tramitação  das  ações  de  improbidade,  de  que  não  se
encontrem  bens  suficientes  ao  ressarcimento  do  dano  caso  saia  o  autor
vitorioso em sua pretensão. Há que se considerar a realidade fática dessas
ações que, por vezes, demoram anos para serem concluídas e também o fato
de que é muito difícil ao autor delas fazer, ao longo dos anos, minucioso e
assíduo acompanhamento da vida financeira do réu a fim de verificar se este
está  ou  não  dilapidando  seus  bens  (evolução  do  entendimento
jurisprudencial  da  4a  Turma  deste  TRF).  (...)  (TRF-1  -  AG:  21768  PA
2007.01.00.021768-0,  Relator:  DESEMBARGADOR  FEDERAL  MÁRIO
CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2010, QUARTA TURMA, Data
de Publicação: e-DJF1 p.615 de 08/09/2010)  (grifos e omissões nossos)

1 Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "somente após a regular instrução processual é que se
poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito;  (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a
delimitação do respectivo  montante; (III)  efetiva  lesão a  princípios  da  Administração  Pública;  e  (IV)  configuração de
elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2014). 
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(…)  Sobre  o  valor  estimado  do  suposto  dano,  é  entendimento  deste
Tribunal  no  sentido  de  que  "(...)  A  extensão  do  dano  e  mesmo  sua
ocorrência é matéria a ser discutida na instrução da ação. (...) só ao final da
ação é que se poderia, eventualmente, ter como certo o alegado dano, bem
como  sua  extensão."  Precedente  desta  Corte  Regional  (…)  (TRF1  -
ACORDAO 00364048920174010000, DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO
CÉSAR  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1  DATA:24/11/2017).  (grifos
acrescentados)

Outrossim, no que se refere à quantificação do valor que se objetiva
indisponibilizar, é dispensável a particularização do  quantum relacionado a cada
dano, exigindo-se, para tanto, a estimativa de valores passíveis de constrição, de
modo a estabelecer a sua correlação com o valor dos bens que seriam atingidos
pela medida constritiva. Daí porque é bastante a presença de indícios suficientes
da prática de ato de improbidade que acarrete dano ao erário para se decretar a
indisponibilidade  de  bens,  conforme  posicionamentos  jurisprudenciais  acima
transcritos.

No caso em tela, o valor do dano ao erário apontado pelo MPF na
inicial é de R$ 817.755,66 (oitocentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta e seis centavos), montante esse correspondente ao valor da lancha
adquirida pelo FNDE e não utilizada pelo município de Abaré/BA, assim como ao
pagamento  de  multa  civil  de  duas  vezes  o  valor  do  dano,  sendo  que  esse
numerário deve ser levado em conta na decretação de indisponibilidade dos bens.

Em que pese o Parquet tenha estimado o valor do potencial dano ao
erário ao município de Abaré/BA como sendo o valor atualizado da lancha doada,
a decisão recorrida não o considerou em sua decisão, tendo indeferido o pedido de
indisponibilidade dos bens dos acionados, indo de encontro aos posicionamentos
jurisprudenciais acima expostos.

Pelo exposto, a concessão da medida cautelar de indisponibilidade
de  bens  dos  requeridos  é  medida  que  se  impõe,  assegurando,  dessa  forma,  o
respeito à probidade, à ética, à preservação do interesse público e à efetividade do
processo.

3.2 – Do cabimento da indisponibilidade de bens para garantir a
multa civil a ser aplicada em caso de condenação tanto por atos de improbidade
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administrativa que causem dano ao erário quanto aos que atentem contra os
princípios da administração pública

De outra parte, mesmo que se possa cogitar eventual inexistência de
dano ao erário, conforme extraído da decisão judicial, subsiste a sanção autônoma
de multa civil, que também deve ser garantida pela medida de indisponibilidade,
inclusive quando não se constate dano ao erário.  Esse entendimento é adotado
tanto pelo TRF 1ª Região quanto pelo STJ nos julgados abaixo.

PROCESSO    CIVIL.    ADMINISTRATIVO.    IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.      INDISPONIBILIDADE      DE      BENS.
DESNECESSIDADE   DE   PERICULUM   IN   MORA   CONCRETO.
FUMUS    BONI    IURIS    DEMONSTRADO.    CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL    PROPORCIONAL    À    LESÃO    E    AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. 
(...) 2.  A  indisponibilidade dos bens deve recair sobre o patrimônio dos
réus de modo suficiente a garantir  o integral ressarcimento de  eventual
prejuízo   ao   erário,    levando-se   em consideração,  ainda,  o  valor  de
possível  multa  civil  como  sanção  autônoma  que  venha  a  ser  aplicada.
Agravo  regimental  parcialmente  provido.  (AGRESP  201303581960,
HUMBERTO MARTINS, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/05/2014)
(omissões e grifos nossos)

PROCESSO CIVIL. CAUTELAR INOMINADA    DE INDISPONIBILIDADE
DE   BENS.   JULGAMENTO   DA   AÇÃO PRINCIPAL. PRESENÇA DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A   MANUTENÇÃO   DA   MEDIDA.
AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI  8.429/92.
CERCEAMENTO DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.    UTILIZAÇÃO   DE
PROVA    EMPRESTADA.  POSSIBILIDADE.  FRAUDE  À  LICITAÇÃO.
PREGÃO ELETRÔNICO. ART.   11   DA  LEI   8.429/92. ATO   ÍMPROBO
COMETIDO    POR  ALGUNS    DOS    REÚS    CONFIGURADO.
APLICAÇÃO   DAS SANÇÕES   DO   ART.   12   DO   MESMO   DIPLOMA
LEGAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ÔNUS  DA  PARTE
RÉ/APELANTE.
(...)  4. Afigura-se adequada a medida de indisponibilidade de bens para
garantir a efetividade da sanção de multa, ainda que inexista condenação
em ressarcir ao erário, situação do caso vertente. Precedentes doutrinários e
jurisprudenciais. (…) (AC   2007.34.00.031777-9,   JUIZ   FEDERAL   PABLO
ZUNIGA DOURADO   (CONV.),   TRF1   -   TERCEIRA   TURMA,   e-DJF1
DATA:15/08/2014 PAGINA:689.) (grifos e omissões inseridos)
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ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE  DE BENS.  PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
FUMUS  BONI  JURIS  DEMONSTRADO.  MULTA  CIVIL.  AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. 
(…)  4. A jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça  orientou-se no
sentido de que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens em
ação  de  improbidade  administrativa  objetiva  não  só  garantir  o
ressarcimento do dano causado ao erário, mas também o pagamento da
multa civil quando aplicada como sanção autônoma. (…) 
(TRF1.  Numeração  Única:  AG  0003596-02.2015.4.01.0000/MG;  Terceira
Turma, Rel. Des. Federal Mônica Sifuentes, e-DJF1 de 18/09/2015, p. 3403)
(destaques nossos). 

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  PERICULUM  IN  MORA  IMPLÍCITO  (ART.  7º,  LEI
8.429/92).  FUMUS  BONI  IURIS.  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  ATO  DE
IMPROBIDADE.   PRESENÇA   DOS   REQUISITOS. INDISPONIBILIDADE
DE   BENS.   DEFERIMENTO.   VERBAS   DE CARÁTER   ALIMENTAR.
NÃO   INCIDÊNCIA.   
(…)  3. A indisponibilidade de bens deve incidir sobre os bens de modo
suficiente  a  garantir  o  integral  ressarcimento  de  eventual  prejuízo  ao
erário, incluindo-se   aí   valores   decorrentes   de   possível   multa civil,
caso venha a ser imposta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (…)
5.   Agravo   de   instrumento   parcialmente   provido. 
(AG -  AGRAVO DE INSTRUMENTO – 00505727720094010000,  Relator(a)
DESEMBARGADOR  FEDERAL  MÁRIO  CÉSAR  RIBEIRO,  TRF1,
TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1  DATA:  08/05/2015  PAGINA:1732)  (grifos
nossos)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE  DOS  BENS.  LIMITE  DA  CONSTRIÇÃO.  VALOR
SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. 1. O Superior
Tribunal  de  Justiça,  ao  interpretar  o  art.  7º  da  Lei  n.  8.429/1992,  tem
decidido  que,  por  ser  medida  de caráter  assecuratório,  a  decretação  de
indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve
incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento
do  dano,  levando-se  em conta,  ainda,  o  potencial  valor  de multa  civil,
excluindo-se  os  bens  impenhoráveis. 2.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento.
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(AgInt  no  REsp 1591502/DF, Rel.  Ministro  OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 28/08/2017) (grifos acrescidos)

Observa-se,  pelas  decisões  acima  colacionadas,  que  se  a  tutela
cautelar tem como objetivo garantir a eficácia da futura execução de pagar quantia
certa, não faz sentido excluir o valor da multa civil da indisponibilidade de bens, o
que poderia contribuir para uma ineficácia parcial da ação.

Assim,  verifica-se  que  a  decisão  combatida  encontra-se  em
divergência com a orientação firmada tanto pelo TRF da 1ª Região quanto pelo STJ
que, ao fazer a interpretação do art. 7º da Lei n. 8429/92, tem decidido que, por ser
medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens deve
incidir não apenas sobre os bens necessários ao integral ressarcimento do eventual
dano,  mas também deve-se levar em conta, ainda, o potencial valor da multa
civil, que, se aplicada, deverá encontrar lastro para seu adimplemento nos bens
assegurados pelo decreto de indisponibilidade  .

Noutro giro, subsidiariamente, caso não se vislumbre o decreto de
indisponibilidade de bens com arrimo no eventual dano ao erário cumulado com a
aplicação  da  multa  sancionatória,  subsiste  a  possibilidade  de  condenação  por
ofensa aos princípios da administração.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens
não se limita às hipóteses dos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a
previsão contida em seu art. 12, inciso III, que prevê, igualmente, as sanções de
ressarcimento ao erário e de multa civil para a prática dos atos de improbidade
administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, bem
como a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens para garantir o
adimplemento do eventual dano e da possível multa civil dos atos que violem os
princípios como sanção autônoma. Vejamos: 

ADMINISTRATIVO.    AÇÃO    CIVIL    PÚBLICA.    IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  DANO  AO  ERÁRIO.   VIOLAÇÃO    AOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE
DE  BENS.   RESSARCIMENTO  INTEGRAL  DO  DANO.    ART.    7º,
PARÁGRAFO   ÚNICO,   DA   LEI   N.º 8.429/92.INCLUSÃO DA MULTA
CIVIL DO ART. 12, INCISOS II E III, DA LEI N.º 8.429/92.
1. O decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de
improbidade  deve  assegurar  o  ressarcimento  integral  do  dano  (art.  7º,

Rua Tancredo Neves, Lote 148-A, Quadra 12, Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso/BA.
CEP 48608-095  -  Telefone: (75) 3282-3800  -  e-mail: prmpa@prba.mpf.gov.br



saj

parágrafo  único  da  Lei  n.º  8.429/92),  que,  em  casos  de  violação  aos
princípios da administração pública (art. 11) ou de prejuízos causados ao
erário (art. 10),  pode abranger a multa civil, como uma das penalidades
imputáveis  ao  agente  improbo,  caso  seja  ela  fixada  na  sentença
condenatória. 2.  Raciocínio  inverso  conspiraria  contra  a  ratio  essendi de
referido limitador do exercício do direito de propriedade do agente improbo
que é a de garantir o cumprimento  da sentença da ação de improbidade. (...)
(STJ,    REsp   957.766/PR,   Rel.    Ministro   LUIZ   FUX,   PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 23/03/2010) (negritos acrescentados)

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO
DOS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  POSSIBILIDADE.  DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL.  PERICULUM IN MORA PRESUMIDO NO ART.  7º  DA
LEI N. 8.429/92. INDIVIDUALIZAÇÃO   DE   BENS. DESNECESSIDADE.
(...) 4. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que a
indisponibilidade de bens deve recair sobre  o   patrimônio   dos   réus   em
ação   de   improbidade administrativa,   de   modo   suficiente   a   garantir
o   integral  ressarcimento  de eventual  prejuízo  ao  erário,  levando-se  em
consideração,   ainda,   o   valor   de   possível   multa   civil   como sanção
autônoma. 5. Portanto, em que pese o silêncio do art. 7º da Lei n.   8.429/92,
uma   interpretação   sistemática   que   leva   em consideração o poder
geral de cautela do magistrado induz a concluir que a medida cautelar de
indisponibilidade  dos  bens  também  pode  ser  aplicada  aos  atos  de
improbidade  administrativa  que  impliquem  violação dos  princípios  da
administração pública, mormente para assegurar o integral ressarcimento
de eventual prejuízo ao erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no
art. 12, III, da Lei n. 8.429/92. 6. Em relação aos requisitos para a decretação
da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo
o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por
imputação  ato  de  improbidade  administrativa,  é  implícito  ao  comando
normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta
medida  acautelatória  à  verificação  da  verossimilhança  das  alegações
formuladas  na  inicial.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no    REsp
1311013/RO,    Rel.    Ministro    HUMBERTO    MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012)  (grifos acrescentados)

ADMINISTRATIVO.   PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO   REGIMENTAL
NO  RECURSO    ESPECIAL.    AÇÃO    CIVIL    PÚBLICA    POR
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ERRO  DE  CAPITULAÇÃO  DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA   CORRELAÇÃO   EXPRESSA   NO   CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  MATÉRIAS  NÃO  DEVIDAMENTE

Rua Tancredo Neves, Lote 148-A, Quadra 12, Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso/BA.
CEP 48608-095  -  Telefone: (75) 3282-3800  -  e-mail: prmpa@prba.mpf.gov.br



saj

PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356,   AMBAS   EDITADAS   PELO
SUPREMO    TRIBUNAL    FEDERAL.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
MEDIDA  QUE  DEVE  SER  SUFICIENTE  A  GARANTIR  O  INTEGRAL
RESSARCIMENTO DE EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO,   LEVANDO-
SE  EM  CONSIDERAÇÃO,  AINDA,  O  VALOR  DE  POSSÍVEL  MULTA
CIVIL  COMO  SANÇÃO  AUTÔNOMA.  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS
DA   ADMINISTRAÇÃO   PÚBLICA.   POSSIBILIDADE   DESTA MEDIDA
CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ.
1. Não houve o prequestionamento quanto ao suposto erro na capitulação da
conduta enquanto inserta no art. 11 da Lei nº 8.429/92 - e não em seu art. 10º
- e tampouco quanto aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, sendo
certo  que  não  foram  opostos  embargos  de  declaração  perante  as  vias
ordinárias. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356, ambas editadas
pelo Supremo Tribunal Federal.  2. No que tange à justeza do decreto da
indisponibilidade de bens, o acórdão recorrido consignou que a medida
de  indisponibilidade  é  proporcional  ao  dano  investigado,  incluindo-se
nela também o valor da possível multa a ser aplicada. Esse entendimento
se   firmou   na   mesma   orientação   deste   Sodalício   nos   termos   dos
seguintes  precedentes:  AgRg  no  REsp  1311013/RO,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
13/12/2012;  AgRg  no  REsp  1311465/TO,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012,  DJe  24/09/2012,
dentre outros.  3.  Ainda   que   se   considere   que   a   conduta   é
subsumível   ao   art.   11   da   Lei   de Improbidade   Administrativa,
mesmo   assim   é   cabível   a   medida   de indisponibilidade.  4. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1.299.936-RJ,  Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, julgado em 18/4/2013). (grifo nosso)

PROCESSUAL   CIVIL.   ADMINISTRATIVO.   AGRAVO   INTERNO   NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.   APLICABILIDADE.   ARGUMENTOS   INSUFICIENTES   PARA
DESCONSTITUIR   A   DECISÃO   ATACADA.   RECURSO   ESPECIAL
PROVIDO.  INAPLICABILIDADE  DAS  SÚMULAS  NS.  7/STJ,  211/STJ  E
283/STF.    PRELIMINARES    REJEITADAS.    AÇÃO    CAUTELAR.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO  POR  ATO  QUE
VIOLA    OS    PRINCÍPIOS    DA    ADMINISTRAÇÃO    PÚBLICA.
INDISPONIBILIDADE   DE   BENS.   POSSIBILIDADE.   GARANTIA   DE
ADIMPLEMENTO  DE  MULTA  CIVIL.  JULGAMENTO  CONJUNTO  NA
ORIGEM DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA MEDIDA CAUTELAR E DA
APELAÇÃO   CONTRA   A   SENTENÇA   PROFERIDA   NO   PROCESSO
PRINCIPAL. (...) IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese
do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo
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pode  decretar,  fundamentadamente,  a  indisponibilidade  ou  bloqueio  de
bens  do  indiciado  ou  demandado,  quando  presentes  fortes  indícios  de
responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio
público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de
dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.  V - Consoante interpretação
sistemática  realizada  por  esta  Corte,  o  aludido  dispositivo  legal    não
limita   a   possibilidade   de decretação de indisponibilidade às hipóteses
dos arts. 9º e 10, da Lei nº. 8.429/92, tendo em vista a previsão contida em
seu art. 12, inciso III, que prevê, igualmente, as sanções de ressarcimento
ao erário e de multa civil   para   a   prática   dos   atos   de   improbidade
administrativa    que  atentam  contra  os  princípios  da  Administração
Pública.  Precedentes  da  2ª  Turma.  VI  -  In  casu,  o  tribunal  de  origem
consignou restar evidente que os réus foram condenados pela prática de
ato  de  improbidade  que  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública,  com  adequação  das  sanções  aos  atos  por  eles  praticados  e
considerados na sentença como   ímprobos,   o   que   configura   o   fumus
boni   juris,   necessário   à decretação da medida de indisponibilidade na
ação de improbidade com o fim de garantir,  ainda,  o valor de possível
multa civil como sanção autônoma. (...)
(STJ, AgInt no AREsp 629.236/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017,  DJe  09/08/2017).  (Grifou-se e
omitiu-se)

Observa-se que, através de suas condutas ímprobas, os requeridos
colocavam,  diariamente,  em  risco  os  alunos  ribeirinhos  do  município  de
Abaré/BA,  uma vez que estes eram expostos constantemente a afogamentos,  já
que tinham que se deslocar em embarcações  inseguras e precárias,  enquanto a
lancha  doada  pelo  FNDE ficava  ancorada  na  propriedade  de  do  ex-prefeito  e
requerido DELÍSIO. Para tal, de forma omissiva, concorreu o segundo apelado, o
qual, na condição de prefeito, mesmo com pleno conhecimento do fato, nada fazia,
concorrendo para o ato ímprobo.

Dessa  forma,  verifica-se,  pelas  circunstâncias  e  possíveis
consequências,  que os atos de improbidade perpetrados pelos demandados são
gravíssimos, já que os alunos corriam risco de morte diuturnamente.

Assim, é necessária a indisponibilidade dos bens dos requeridos para
assegurar o pagamento de multa civil no patamar mínimo de 30 (trinta) vezes o
valor da remuneração percebida pelos demandados à época dos fatos2, sendo que

2 Dados obtidos no sítio eletrônico http://consulta.tcm.ba.gov.br/consulta
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o requerido  Delísio  Oliveira  da Silva  recebia  o  total  de  R$ 10.000,00 (dez  mil
reais),  ao passo que o demandado Benedito  Pedro da Cruz recebia  dos cofres
públicos a quantia de R$ 11.200 (onze mil e duzentos reais).

Ademais, ao discorrer sobre a medida cautelar de indisponibilidade
de bens, Daniel Amorim Assupmpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira3

lecionam  que  “não  há  qualquer  dúvida  a  respeito  da  abrangência  das  ações
fundadas nos atos tipificados nos arts. 9º e 10 da LIA, o mesmo não ocorrendo
quanto aos atos tipificados no art. 11 da mesma lei. Sendo o ato de improbidade
administrativa  tipificado  como  aquele  que  atenta  contra  os  princípios  da
administração pública, será cabível a medida de indisponibilidade de bens”. 

Destacam que parcela da doutrina responde de forma afirmativa o
questionamento,  afirmando que  mesmo os  atos  tipificados  pelo  art.  11  da  Lei
8.429/1992 podem gerar prejuízos ao erário, sendo, portanto, admissível a medida
cautelar.

Salientam, ainda, que a conclusão pelo cabimento é correta,  mas o
fundamento  é  inadequado.  Convém  destacar  o  posicionamento  dos
supramencionados doutrinadores:

“Havendo  prejuízo  ao  erário,  mesmo  que  o  ato  atente  a  princípios  da
Administração  Pública,  o  ato  será  tipificado  pelo  art.  10  da  referida  lei,
sendo, portanto, cabível a medida cautelar em razão dessa tipificação.  Mas
mesmo que não se anteveja qualquer prejuízo ao erário decorrente do ato
de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, será
cabível a medida de indisponibilidade de bens para garantir o pagamento
da multa civil sancionatória prevista pelo art. 12, III, da LIA. Ainda que a
multa não seja forma de reparação de danos, conforme correto entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,  a indisponibilidade também se prestará a
garantir a futura execução   dessa   multa   (obrigação pecuniária), de forma
a ser cabível a medida cautelar mesmo sem que haja qualquer dano ao
erário ou enriquecimento ilícito.” Grifou-se

Já Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves4 asseveram que embora
de rara ocorrência, nada impede, de lege lata, a decretação da medida quanto aos

3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção e OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade Administrativa.
Direito Material e Processual. 4ª edição, rev.,atual. E ampl.- Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, pp. 253/254

4 Improbidade Administrativa, 8ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2014, 2ª tiragem, 2015 pp. 1065/1066. Grifou-se
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atos de  improbidade de que cuida  o  art.  11  da  Lei  n.  8.429/92 (“violação  de
princípios”),  mormente  no  que  diz  respeito  à  garantia  de  reparação  do  dano
moral, o qual, para fins de indisponibilidade, deverá ser estimado pelo autor na
petição  inicial.  Sobre  o  ponto,  vale  notar  que  o  art.  7º  da  LIA  submete  a
indisponibilidade  de  bens  à  ocorrência  de  “lesão  ao  patrimônio  público”,
expressão  que  deve  ser  interpretada  em  seu  sentido  mais  amplo  de  modo  a
também abarcar o patrimônio moral do ente. Por outro lado, não se tem dúvida de
que além de lesões morais, a violação de princípios também pode repercutir na
esfera propriamente pecuniária do lesado, o que se vê confirmado pelo próprio
art. 12, III, da Lei de Improbidade”. 

Assim, conforme fundamentação supra, a jurisprudência do STJ e a
doutrina  majoritária  entendem  que  a  indisponibilidade  de  bens  pode  ser
decretada nos casos de atos de improbidade que atentem contra os princípios da
administração pública, como forma de garantir o valor da pena de multa aplicada
como sanção autônoma.

Ante  o  exposto,  impõe-se  a  reforma parcial  da  decisão  agravada,
para que seja decretada a indisponibilidade de bens nos moldes requeridos pelo
Parquet, a fim de salvaguardar o patrimônio público federal e o patrimônio moral
da coletividade.

4.  DA  NECESSÁRIA  CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DA
TUTELA RECURSAL

No intuito de evitar lesão de difícil reparação aos cofres públicos e à
moral  da  coletividade,  decorrente  da  possibilidade  dos  agravados  alienarem
eventuais  bens  passíveis  de  constrição,  antes  do  julgamento  da  ação  civil  de
improbidade, o Parquet requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, com
o fito de determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, nos termos
postos na exordial, com base no art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil. 

Frisa-se que o juízo já determinou a notificação dos requeridos, que,
uma  vez  cientificados  da  existência  da  demanda,  poderão  praticar  atos  de
disposição  patrimonial,  com  a  consequente  frustração  da  efetividade  do
provimento judicial final.
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No ponto, não se pode ignorar as regras da experiência forense, que
apontam serem reduzidíssimas as chances de efetivo cumprimento da sentença
caso não se adote a medida de indisponibilidade logo no início do processo (há,
portanto, um reforço no periculum in mora, presumido).

De  mais  a  mais,  no  caso  versado  o  fumus  boni  juris restou
consubstanciado  na  própria  decisão  recorrida,  conforme  excertos  alhures
indicados.

Portanto, demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da
antecipação  de  tutela,  para  o  fim de  determinar  a  indisponibilidade  dos  bens
registrados em nome dos agravados, urge a adoção de medida de urgência capaz
de assegurar o resultado útil do processo até o seu julgamento definitivo.

5  . DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a)  o  conhecimento  do agravo de instrumento,  haja  vista  restarem
atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade;

b) a concessão de tutela antecipada ao presente recurso, para que seja
determinada a indisponibilidade de bens dos agravados  DELÍSIO
OLIVEIRA  DA  SILVA  e  BENEDITO  PEDRO  DA  CRUZ  até  o
limite dos valores indicados neste agravo e na inicial;

c)  a  intimação  pessoal  dos  agravados,  para  que,  querendo,
apresentem contrarrazões a este recurso no prazo de quinze dias (art.
1019,  II,  do CPC),  uma vez que ainda não possuem procuradores
constituídos  nos  autos,  em  razão  de  ainda  não  terem  sido
notificados/citados no presente feito; e
d) a intimação pessoal da Procuradoria Regional da República na 1ª
Região, para pronunciamento (art. 1019, III, do CPC);
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e) ao final, o provimento integral do presente recurso, para reformar
a decisão recorrida, nos termos acima delineados, a fim de que seja
deferida  a  indisponibilidade  de  bens  dos  agravados  DELÍSIO
OLIVEIRA DA SILVA e BENEDITO PEDRO DA CRUZ.

Pede provimento.

Paulo Afonso/BA, 28 de fevereiro de 2018.

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE
Procuradora da República
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