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Tratando-se de convênios firmados com a União em que
há a incorporação de verbas ao patrimônio do Município,
este detém legitimidade para ingressar com a Ação de
Improbidade  Administrativa em  face  de  ex-gestor,
buscando  a  restituição  dos  valores  indevidamente
empregados ou pela falta ou irregularidade da prestação
de contas.

MÉRITO  -  MEDIDA  ACAUTELATÓRIA  PARA  O
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NA SISTEMÁTICA DO  ART.  543-C,  DO  CPC/73  –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO
DO APELO.

A medida de indisponibilidade dos bens  está prevista
no  art.  7º  da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,
visando  acautelar os  bens do  pretenso  causador  do
prejuízo ao erário ou àquele que enriquece ilicitamente,
com o objetivo do ressarcimento integral do dano ou do
acréscimo  patrimonial  resultante  do  enriquecimento
ilícito.

Nas ações  de  improbidade  administrativa,  o  Egrégio
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
em que há periculum in mora presumido nos intentos
em  que  se  busca  acautelar  os  bens  do  agente
causador  de  prejuízos  ao  erário,  não  havendo  a
necessidade  de  demonstração  da  dilapidação  do
patrimônio pelo réu.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alberto Nepomuceno,
buscando a reforma da sentença (fls. 179/184) do Juízo de Direito da Comarca
de  Barra de Santa Rosa, que julgou  procedente a Ação  Cautelar Inominada
ajuizada pelo Município de Barra de Santa Rosa para manter a liminar deferida
às  fls.  33/35  dos  autos,  no  sentido  de  retirar  a  Edilidade  do  cadastro  de
inadimplentes do CADIN e do SIAFI, relativamente aos convênios 1988/01 e
427/01; e decretar a indisponibilidade dos bens imóveis do réu/apelante, em
montante suficiente ao ressarcimento da quantia de R$ 534.812,46 (quinhentos
e trinta e quatro mil oitocentos e doze reais e quarenta e seis centavos).

Nas  razões  de  seu  apelo  (fls.  186/192),  o  réu/apelante  alega,
preliminarmente,  que  o  Município  não  detém  legitimidade  para  propor  a
presente  ação,  tendo  em  vista  que  os  recursos  relativos  aos  convênios
discutidos  na  Ação  de  Improbidade  são  oriundos  do  Ministério  da  Saúde,
atraindo a União para o polo ativo.

No mérito, revela que a prestação de contas foi realizada e ainda
está sendo julgada pelo órgão técnico competente, devendo ser obedecida a
conclusão do órgão técnico competente. Em seguida, retrata a necessidade de
parecer técnico pelo TCU acerca das supostas irregularidades do convênio.

Ao final, pugna pela improcedência da ação e a condenação do
Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls  197/199,  pugnando  pela
manutenção da sentença.
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Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  desprovimento  do
recurso, fls. 205/207.

É o relatório.

Decido.

PRELIMINARMENTE

Em sede de preliminar, alega o apelante que o Município de Barra
de Santa Rosa não detém legitimidade para propor a presente ação cautelar,
argumentando  que  as  supostas  irregularidades  apontadas  na  Ação  de
Improbidade  são  oriundas  de  convênios  federais,  em  que  as  verbas  são
pertencentes ao Ministério da Saúde.

Não há razão no inconformismo.

Na forma do inciso I,  do  §1º,  do art.  1º  do Decreto Federal  nº
6.170/2007, convênio é definido como:

[...]acordo,  ajuste  ou  qualquer  outro  instrumento  que
discipline  a  transferência  de  recursos  financeiros  de
dotações  consignadas  nos  Orçamentos  Fiscal  e  da
Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um
lado,  órgão ou entidade da administração pública  federal,
direta ou indireta,  e,  de outro lado,  órgão ou entidade da
administração pública estadual, distrital ou municipal, direta
ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos,
visando a execução de programa de governo, envolvendo a
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens
ou  evento  de  interesse  recíproco,  em  regime  de  mútua
cooperação;

A Edilidade ingressou com a Ação de Improbidade em face do ex-
gestor do Município em virtude do recebimento de 100% (cem por cento) das
verbas oriundas dos convênios 1988/2001 e 427/2001, ambos firmados com o
Ministério da Integração Nacional, gerando a sua inclusão no SIAFI e CADIN
pela indevida utilização dos recursos e ausência da prestação de contas.

Em tais casos, a jurisprudência pátria não mais diverge quanto ao
assunto, dispondo que o Município detém legitimidade para ingressar com a
Ação  de  Improbidade  buscando  a  restituição  dos  valores  indevidamente
empregados ou pela falta ou irregularidade da prestação de contas  ao ente
concedente.

Some-se  a  isso  o  fato  de  que  os  valores  foram  devidamente
incorporados  ao  Município,  o  qual  foi  compelido  a  devolver  a  importância
recebida  dos  cofres  federais  por  irregularidades  na  prestação  de  contas,
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acarretando na inclusão no CADIN e SIAF, além do impedimento de firmar
novos convênios com a União.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  SUPOSTA
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO
INEXISTENTE.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  ESTADUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.
1.  O acórdão recorrido  abordou,  de  forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência
de violação do art. 535 do Código de Processo Civil.
2.  O  Município  tem  interesse  legítimo  e  próprio  em  ver
cumpridos os termos do convênio por ele firmado, mesmo
que a verba ainda não tivesse sido efetivamente incorporada
a seu patrimônio. Assim, não é cabível extinguir o processo
advindo  de  ação  de  improbidade  ou  ação  civil  pública
proposta pelo Ministério Público Estadual.
3. Além do mais, considerando que, no caso dos autos, não
figura  em  nenhum dos  pólos  da  relação  processual  ente
federal  indicado  no  art.  109,  I,  da  Constituição  Federal,
correto o fundamento exposto no acórdão recorrido de que a
atribuição,  na  espécie,  é  do  Ministério  Público  Estadual.
Precedentes  do  STJ,  4.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg  no  REsp  1513192/PE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
16/06/2016, DJe 24/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
ESTADUAL -  REPASSE  DE  VERBAS  -  EX-PREFEITO  -
EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  -
LEGITIMIDADE  ATIVA  -  MUNICÍPIO  -  CASSAR  A  V.
SENTENÇA  PARA  AFASTAR  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE ATIVA. 

-  O Município é parte  legítima ativa para propor  ação de
ressarcimento  contra  ex-Prefeito,  referente  a  repasses  de
recursos  financeiros  por  outros  entes  estatais.  (Ap
Cível/Reex  Necessário  1.0431.09.050935-4/001,  Rel.  Des.
(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 25/09/2012, publicação da sumula em 05/10/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  VERBA FEDERAL TRANSFERIDA AO
MUNICÍPIO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL.
1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade proposta
pelo Ministério Público Federal em razão de irregularidades
na  aplicação  da  verba  federal  (do  Fundo  Nacional  de
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Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE)  transferida  a
município.
2. O Tribunal de origem entendeu que o Ministério Público
Federal  é  parte  ilegítima  para  a  propositura  da  ação  de
improbidade, por se tratar de verba municipal.
3.  Ainda  que  a  verba  federal  tenha  sido  incorporada  ao
patrimônio do município, não há como negar que remanesce
interesse jurídico à  União em saber  se a  parte a que se
vinculou por meio de convênio cumpriu, ou não, o acordado.
4.  Existe,  no presente caso,  uma espécie de legitimidade
ativa concorrente, alternativa ou disjuntiva entre a União e o
Município, entre o Ministério Público Federal e o Ministério
Público  Estadual,  não sendo  cabível  extinguir  o  processo
advindo  de  ação  de  improbidade  ou  ação  civil  pública
proposta  por  qualquer  destes  entes,  já  que  todos  têm
interesse na apuração das irregularidades.
5.  Precedente:  REsp  1.070.067/RN,  Rel.  Min.  Mauro
Campbell  Marques, Segunda Turma, julgado em 2.9.2010,
DJe 4.10.2010.
Recurso especial provido, para reconhecer a legitimidade do
Ministério  Público  Federal  e  determinar  o  regular
prosseguimento da ação no juízo "a quo".
(REsp  1216439/CE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  01/09/2011,  DJe
09/09/2011)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do Município.

MÉRITO

Registro, de plano, que a sentença merece ser mantida.

Preliminarmente ao ingresso da Ação de Improbidade, a Edilidade
ajuizou  a  presente  Ação  Cautelar  Inominada  em  face  do  ora  apelante,
buscando a retirada do nome do Município do CADIN e SIAFI, referente aos
convênios 1988/2001 e 427/2001, bem como a decretação de indisponibilidade
dos bens do ex-gestor, com o objetivo de garantir o ressarcimento integral do
dano causado ao erário na ação principal.

O magistrado observou a presença dos requisitos autorizadores
da tutela cautelar, julgando procedente a ação.

Ressalto  que  a  medida  de  indisponibilidade  dos  bens  está
prevista no art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, visando resguardar os
bens do  pretenso causador  do  prejuízo  ao erário  ou  àquele  que enriquece
ilicitamente, com o objetivo do ressarcimento integral do dano ou do acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, senão vejamos:

Art.  7°  Quando  o  ato  de  improbidade  causar  lesão  ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá
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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.

Esclareço que a Ação Cautelar Inominada, com base nos artigos
796 e seguintes do CPC/73 tem lugar quando houver fundado receio de que
uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e
de difícil reparação. Em outras palavras, terão que estar presentes o “fumus
boni juris” e o “periculum in mora”.

O Fumus boni juris é um interesse amparado pelo direito, do qual
o suplicante se considera titular, enquanto que o periculum in mora é um dano
potencial, ou seja, o risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em decorrência de um prejuízo que altere a situação
fática existente ao tempo do estabelecimento da controvérsia.

Com efeito, é cediço que para a concessão de medida  cautelar
dessa  natureza,  é  preciso  que  haja  comprovação  da  verossimilhança  das
alegações  e  relevância  na  tese  deduzida,  aliada  à  possibilidade  de  dano
irreparável ou de difícil reparação, sendo certo que, na espécie, os requisitos
se fazem presentes.

Nas  ações  de  improbidade  administrativa,  o  Egrégio  Superior
Tribunal  de Justiça pacificou o entendimento em que há  periculum in  mora
presumido  nos  intentos  em  que  se  busca  acautelar  os  bens  do  agente
causador de prejuízos ao erário, não havendo a necessidade de demonstração
da dilapidação do patrimônio pelo réu, senão vejamos:

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
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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 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
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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.
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)

Ademais, quanto ao fumus boni juris,  o magistrado observou a
existência  dos  documentos  pertinentes  ao  deferimento  da  medida,
consubstanciados nos pareceres técnicos que sugerem a devolução aos cofres
da união do dinheiro objeto dos convênios (fls. 08,18 e 26-27).

Ademais,  destaco  que  o Município  de  Barra  de  Santa  Rosa
ingressou com a Ação de Improbidade em face do ex-gestor do Município em
virtude do recebimento  de 100% (cem por  cento)  das verbas oriundas dos
convênios 1988/2001 e 427/2001,  no total  de R$ 534.812,46 (quinhentos e
trinta e quatro mil oitocentos e doze reais e quarenta e seis centavos), ambos
firmados com o Ministério da Integração Nacional, gerando a sua inclusão no
SIAFI e CADIN pela indevida utilização dos recursos e ausência da prestação
de contas.

Ressalto,  ainda, que  a  Ação  de  Improbidade  foi  julgada
parcialmente  procedente,  tendo  o  magistrado  condenado  o  réu/apelante  às
sanções decorrentes de atos de improbidade que causem prejuízo ao erário,
bem  como  por  violação  aos  princípios  da  Administração  Pública,
consubstanciadas em multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, além do ressarcimento integral do dano.

Consta,  ainda,  à  fl.  200  dos  autos  do  processo  nº  0000408-
75.2006.815.0781, em apenso, a certidão de trânsito em julgado da Ação de
Improbidade Administrativa.
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Nesse cenário, havendo a condenação do réu ao ressarcimento
integral  do  prejuízo  ao  erário  em virtude  dos  atos  de  improbidade  por  ele
cometidos, a manutenção da indisponibilidade de seus bens é a medida mais
acertada, em consonância com a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE.  NECESSIDADE  DE
CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ.  INDISPONIBILIDADE DOS BENS.  DECRETAÇÃO.
REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N.
8.429/1992.  PERICULUM  IN  MORA  PRESUMIDO.
MATÉRIA  PACIFICADA  PELA  COLENDA  PRIMEIRA
SEÇÃO.
1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à
ausência  de necessidade  de  nomear-se curador  especial,
implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser
realizado  pela  via  eleita  em  virtude  do  óbice  da  Súmula
7/STJ.
2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o
periculum  in  mora  está  implícito  no  art.  7º  da  Lei  n.
8.429/1992.  Assim, a indisponibilidade dos bens é cabível
quando  o  julgador  entende  presentes  fortes  indícios  de
responsabilidade  na  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o
periculum  in  mora,  em  verdade,  milita  em  favor  da
sociedade.
3. 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 se encontra 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.
4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade
dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos
autos,  o  que  não  pode  ser  realizado  pela  via  eleita  em
virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  AREsp  1118126/MG,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe 16/02/2018)

ADMINISTRATIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  MEDIDA  CAUTELAR  DE
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  ALEGAÇÃO  DE
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONSTRIÇÃO.  INCABÍVEL.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO  NA JURISPRUDÊNCIA

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 9



Apelação Cível nº. 0000322-07.2006.815.0781

DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Ação civil pública por improbidade administrativa proposta
pelo  Ministério  Público  Federal  com  determinação  da
indisponibilidade  dos  bens  dos  réus,  limitada  ao  dano
causado ao erário.
II - A decisão do Tribunal de origem está de acordo com o
entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça
no  sentido  de  que a  medida cautelar  de arresto  tem por
objeto  a  não  alienação  dos  bens,  sendo  possível  a
concretização por diversos meios.
III - A tese aventada pelo recorrente, de impossibilidade de
arresto  da  verba  honorária  ante  a  juntada  aos  autos  do
contrato de honorários, diz respeito a questão que, para a
reversão  do  entendimento  firmado  pelo  Tribunal  a  quo,
demanda inconteste revolvimento fático-probatório.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt  no  REsp  1577409/RS,  Rel.  Ministro  FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
31/10/2017)

Por tais considerações, com base no art. 557, caput, do CPC/73,
NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO, mantendo inalteradas as disposições da
sentença, em harmonia com o Parecer Ministerial.

P.I.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

g5
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