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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PEDIDO  DE
CAUTELAR  DE  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
DEFERIMENTO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
PRESENÇA.  COMPROVAÇÃO  DE  PERIGO  NA
DEMORA  DISPENSÁVEL.  DANO  AO  ERÁRIO
PRESUMIDO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. POSIÇÃO DO
STJ.  CONSTRIÇÃO  PROPORCIONAL AO  DANO  E
SUFICIENTE  AO  RESSARCIMENTO  INTEGRAL
(PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  7º  DA  LEI  Nº
8.429/92).  RECURSO  MANIFESTAMENTE  EM
DESACORDO  COM  O  ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO  NESTA  CORTE  E  NO  STJ.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 557, CAPUT, DO CPC.

 O STJ, quando do julgamento do REsp 1366721/BA,
em  sede  de  recurso  repetitivo,  decidiu  ser
desnecessária a comprovação do perigo na demora,
entendendo que o mesmo seria implícito.
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 “Portanto, a medida cautelar em exame, própria das
ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu
esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de
fazê-lo,  tendo  em  vista  que  o  periculum  in  mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de
forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de
improbidade  administrativa,  sendo  possível  ao  juízo
que  preside  a  referida  ação,  fundamentadamente,
decretar a indisponibilidade de bens do demandado,
quando presentes fortes indícios da prática de atos de
improbidade  administrativa  […]  Acórdão  sujeito  ao
regime  do  art.  543-C  do  CPC  e  do  art.  8º  da
Resolução n.  8/2008/STJ”.  (STJ,  REsp 1366721/BA,
Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel.
p/  Acórdão  Ministro  OG  FERNANDES,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

- Considerando que a decisão a quo fora prolatada em
consonância o posicionamento desta Corte e do STJ,
nego seguimento ao agravo de instrumento, o que
faço monocraticamente, nos termos do art. 557, caput,
do CPC.

Vistos, etc.

Cuida-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo  interposto  pelo  Banco  Original  S/A em  face  da  decisão
interlocutória de fls. 625/626, proferida nos autos da Ação Civil Pública de
Improbidade  Administrativa  Proc.  Nº  0001320-55.2014.815.0211,  ajuizada
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, ora agravado, que decretou a
indisponibilidade dos bens dos acionados até o montante total  de R$
85.218,04  (oitenta  e  cinco  mil,  duzentos  e  dezoito  reais  e  quatro
centavos).

Em suas  razões  (fls.  02/09),  o  recorrente  aduz  que  para  o
deferimento da medida é necessária a presença do  fumus boni  iuris e  do
periculum in mora. No caso, ressalta o agravante, que não restou provado a
participação do Banco no alegado esquema de falsificação de contracheques
para  obtenção  de  empréstimos  fraudulentos,  motivo  pelo  qual  pede  pela
atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Aduz, ainda, que o Parquet não trouxe sequer indícios de que o
banco  estaria  a  dilapidar  seu  patrimônio,  onerando-o  ou  transferindo-o  a
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terceiros  com  o  intento  de  frustar  eventual,  futura  e  incerta  decisão
condenatória.

Por fim, pede pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso,
para que em virtude do risco de grave e irreparável lesão financeira e moral,
seja sustada os efeitos da decisão recorrida.

Colacionou documentos às fls. 12/859.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi  indeferido às
fls. 873/875.

Contrarrazões às fls. 883/899.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  902/908,
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante  autoriza  o  art.  557,  caput1,  do  CPC,  porquanto  a  decisão
vergastada fora prolatada de acordo com a jurisprudência dominante nesta
Corte e no Superior Tribunal de Justiça, conforme veremos. 

Inicialmente,  cumpre  registrar  que  o  artigo  7º,  da  Lei  nº
8.429/92, prevê a possibilidade de determinação judicial de indisponibilidade
de bens do agente processado por ato de improbidade administrativa, a fim de
assegurar  o  ressarcimento  dos  danos  causados  aos  cofres  públicos,  nos
seguintes termos:

  “Art. 7° 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.”

A ordem de  imposição  do  gravame judicial,  por  ser  medida
extremamente drástica, deve estar fundada no “fumus boni iuris” e “periculum

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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in mora”, de forma a se evitar o constrangimento desnecessário dos bens dos
interessados.

Nesta  esteira,  cumpre  ressaltar  que,  neste  momento
processual  não cabe demonstrar  juízo sobre a prática,  ou não,  de ato  de
improbidade administrativa,  matéria  que deve ser  enfrentada no  mérito  do
processo originário, cabendo neste momento, apenas, aferir o preenchimento
dos requisitos legais para o deferimento da medida de indisponibilidade de
bens,  ante  a  existência  de  elementos  que indiquem a necessidade de  se
garantir eventual ressarcimento por danos ao erário.

Importante  fazer  o  registro  de  que  o  esquema  de  fraude
noticiado  na  exordial  pelo  Ministério  Público  Estadual  consistia  na
utilização  de  contracheques  falsos,  os  quais  tornavam  possível  o
aumento da margem consignável de empréstimos a servidores. Assim, o
Banco  concedia  empréstimos  além  da  possibilidade  de  consignação,
recaindo  o  ônus  do  adimplemento  sobre  o  Município,  já  que  nos
contratos ficava estipulado a responsabilidade objetiva da edilidade pelo
adimplemento dos empréstimos celebrados.

No caso dos autos,  dada a complexidade da demanda e os
fortes indícios de que o ora agravante praticou atos ímprobos no exercício de
suas atividades, que implicaram, em tese, em prejuízo aos cofres públicos,
tenho  que  possível  o  decreto  da  indisponibilidade  dos  bens  dos  dos
promovidos até o montante total relacionado nos autos do processo originário
de R$ 85.218,04.

Ressalto, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que  a decretação de indisponibilidade dos bens
não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de
patrimônio, porquanto visa, justamente evitar dilapidação patrimonial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  ART.  7º  DA  LEI
8.429/1992.  VIOLAÇÃO  CONFIGURADA.  PERICULUM
IN MORA PRESUMIDO.

1.  Trata-se,  originariamente,  de  Ação  Civil  Pública  por
improbidade  administrativa  fruto  de  dito  "esquema"  de
fraude à licitação.

Descreve  a  inicial  "a  atuação  da  empresa  LEALMAQ -
Leal  Máquinas  Ltda.,  que  detinha  sob  seu  prestígio  e
operação um esquema igualmente criminoso, tendente ao
desvio  de  recursos  públicos,  mediante,  no  mais  das
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vezes, a realização de um simulacro de licitação e, enfim,
venda superfaturada de veículo adaptado ao uso como
ambulância, ao veículo 'nu' ou, simplesmente, de serviço
de adaptação de veículos adquiridos por outra forma". Em
concreto,  narrou-se  fraude  na  aquisição  de  furgão
(ambulância)  e  equipamentos  médico-hospitalares  por
meio de licitação (convite), após convênio celebrado entre
o  Município  de  São  José  da  Varginha  e  a  União.  A
auditoria realizada identificou direcionamento do certame;
e  ausência  de  pesquisa  de  preços  de  mercado,  de
documentação  de  habilitação  das  empresas,  do
recebedor da mercadoria na nota fiscal, tudo em prejuízo
ao Erário.

2. Requerida a indisponibilidade de bens, foi ela indeferida
na  origem,  por  ausência  de  prova  de  dilapidação  e
desproporcionalidade.

A irresignação dos recorrentes está amparada na tese da
verossimilhança  demonstrada  documentalmente  e  do
periculum in mora implícito.

3. Assente na Segunda Turma do STJ o entendimento
de que  a  decretação de  indisponibilidade  dos  bens
não  se  condiciona  à  comprovação  de  dilapidação
efetiva  ou  iminente  de  patrimônio,  porquanto  visa,
justamente, a evitar dilapidação patrimonial.

Posição contrária tornaria difícil, e muitas vezes inócua, a
efetivação da Medida Cautelar em foco.  O periculum in
mora  é  considerado  implícito.  Precedentes  do  STJ
inclusive  em Recursos derivados da Operação Arca de
Noé (Edcl no REsp 1.211.986/MT, Segunda Turma, Rel.
Ministro  Herman  Benjamin,  DJe  9.6.2011;  REsp
1.205.119/MT,  Segunda  Turma,  Relator  Ministro  Mauro
Campbell  Marques,  Dje  28.10.2010;  REsp 1203133/MT,
Segunda  Turma,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  DJe
28.10.2010;  REsp  1.161.631/PR,  Segunda  Turma,  Rel.
Ministro  Humberto  Martins,  DJe  24.8.2010;  REsp
1.177.290/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin,  Dje  1.7.2010;  REsp  1.177.128/MT,  Segunda
Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Dje 16.9.2010;
REsp  1.134.638/MT,  Segunda  Turma,  Relator  Ministra
Eliana Calmon, Dje 23.11.2009).

4.  A  constrição  patrimonial  alcança  o  valor  da
totalidade  da  lesão  ao  Erário,  sua  repercussão  no
enriquecimento ilícito  do agente,  excluídos  os bens
impenhoráveis, exceto se adquiridos com o produto
do ato ímprobo. Precedente do STJ.Recursos Especiais
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providos para conceder a medida de indisponibilidade de
bens.  (REsp  1304148/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe 09/05/2013)

Quanto  ao  perigo  na  demora o  STJ compreende  ser
desnecessária  a  comprovação  de  risco  de  dilapidação  do  patrimônio  dos
Promovidos.  Tal  posição  foi  exarada  no  REsp  1366721/BA,  em  sede  de
recurso repetitivo, que assim orienta:

PROCESSUAL CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ESPECIAL  REPETITIVO.  APLICAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE
DOS  BENS  DO  PROMOVIDO.  DECRETAÇÃO.
REQUISITOS.  EXEGESE  DO  ART.  7º  DA  LEI  N.
8.429/1992,  QUANTO  AO  PERICULUM  IN  MORA
PRESUMIDO.  MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA
PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo
Ministério  Público  Federal  contra  o  ora  recorrido,  em
virtude  de  imputação  de  atos  de  improbidade
administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2.  Em  questão  está  a  exegese  do  art.  7º  da  Lei  n.
8.429/1992  e  a  possibilidade  de  o  juízo  decretar,
cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado
quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela
prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
1.319.515/ES,  de  relatoria  do  em.  Ministro  Napoleão
Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro
Campbell  Marques  (DJe  21/9/2012),  reafirmou  o
entendimento  consagrado  em  diversos  precedentes
(Recurso  Especial  1.256.232/MG,  Rel.  Ministra  Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em  19/9/2013,  DJe
26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro
Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em
18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo
no  Recurso  Especial  197.901/DF,  Rel.  Ministro  Teori
Albino Zavascki,  Primeira Turma, julgado em 28/8/2012,
DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso
Especial  20.853/SP,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e
Recurso  Especial  1.190.846/PI,  Rel.  Ministro  Castro
Meira,  Segunda  Turma,  julgado  em  16/12/2010,  DJe
10/2/2011)  de  que,  "(...)  no  comando do art.  7º  da  Lei
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8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é
cabível  quando  o  julgador  entender  presentes  fortes
indícios  de  responsabilidade  na  prática  de  ato  de
improbidade  que  cause  dano  ao  Erário,  estando  o
periculum  in  mora implícito  no  referido  dispositivo,
atendendo  determinação  contida  no  art.  37,  §  4º,  da
Constituição,  segundo  a  qual  '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'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor
da sociedade,  representada pelo requerente  da medida
de bloqueio  de bens,  porquanto  esta  Corte  Superior  já
apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de
indisponibilidade  patrimonial  por  imputação  de  conduta
ímproba  lesiva  ao  erário,  esse  requisito  é  implícito  ao
comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos
velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais,
possibilitados  por  instrumentos  tecnológicos  de
comunicação  de  dados  que  tornaria  irreversível  o
ressarcimento  ao  erário  e  devolução  do  produto  do
enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou
dar  efetividade  à  norma  afastando  o  requisito  da
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC),
este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789
do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à
preambular garantia de recuperação do patrimônio do
público,  da  coletividade,  bem  assim  do  acréscimo
patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela
referida  Seção,  por  ocasião  do  julgamento  do  Agravo
Regimental  nos  Embargos  de  Divergência  no  Recurso
Especial  1.315.092/RJ,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell
Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto,  a medida cautelar em exame, própria das
ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu
esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de
fazê-lo,  tendo  em  vista  que  o  periculum  in  mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de
forma peculiar,  o  sistema de  cautelaridade na  ação  de
improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que
preside a referida ação, fundamentadamente, decretar
a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes  fortes  indícios  da  prática  de  atos  de
improbidade administrativa.
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6.  Recursos  especiais  providos,  a  que  restabelecida  a
decisão  de  primeiro  grau,  que  determinou  a
indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp  1366721/BA,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES
MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  26/02/2014,  DJe
19/09/2014). [Em destaque].

Outrossim, é de referir  que a medida objurgada tende a ser
chancelada para preservar o interesse público,  que face a sua relevância,
prepondera ao particular/individual.

Por fim, dispõe o artigo 557 do Código de Processo Civil que o
relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, o que
faço  monocraticamente, em conformidade com o  art. 557, caput, do CPC,
haja vista está em confronto com o entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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