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Descrição: Em complementação a decisão anteriormente proferida, observa-se que o autor requereu, ainda, em

sede de liminar, a decretação de indisponibilidade de bens dos réus para garantir o ressarcimento dos

alegados danos causados ao erário, estimados em R$ 32.094.569,03 milhões de reais. A medida liminar

de indisponibilidade de bens é assegurada pela Constituição da República Federativa Brasileira, em seu

artigo 37, § 4º e no artigo 7º, da Lei 8.429/1992, devendo ceder diante dos interesses público e social.

A citada providência de indisponibilizar bens dos réus possui natureza acautelatória, sobretudo quando

se verif ica que objetiva assegurar o ressarcimento aos cofres públicos de ocasionais danos causados

pelo ato apontado como ímprobo, circunstância que faz com que, para a concessão de medida liminar,

seja necessária a presença simultânea dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora,

requisitos estes já analisados e presentes, conforme se observa da decisão anteriormente proferida.

Ressalta-se, ainda, que, consoante melhor doutrina e jurisprudência, estaria o autor dispensado da

demonstração da intenção de dilapidação ou desvio patrimonial por parte da ré, em razão da presunção

implicitamente prevista no art. 7º da Lei de Improbidade. Com efeito, exigir a prova, mesmo que

indiciária, da intenção do agente de furtar-se à efetividade da condenação representa, do ponto de

vista prático, o irremediável esvaziamento da indisponibilidade perseguida em nível constitucional e

legal. Nesta linha, sustenta Fabio Medina Osório, in Improbidade Administrativa - observações sobre a

Lei 8429/92, 2ª ed. Porto Alegre, 1998, p. 240/244. ´O periculum in mora emerge, via de regra, dos

próprios termos da inicial, da gravidade dos fatos, do montante, em tese, dos prejuízos causados ao

erário¿ (...) ¿a indisponibilidade patrimonial é medida obrigatória, pois traduz consequência jurídica do

processamento da ação, forte no art. 37, § 4º, da Constituição Federaĺ . Nesse sentido este TJ:

´AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº

8.429/92. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE

OBTER A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS AGRAVADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão de

indeferimento de medida liminar de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por improbidade

administrativa. A Lei 8.492/92 autoriza a concessão da medida liminar, conforme disposto em seu artigo

7º. O Superior Tribunal de Justiça mantém firme entendimento de que basta a presença do ´fumus boni

juris´ posto que o ´periculum in mora´ é presumido ex lege pelo que dispõe a Lei de Improbidade

Administrativa. Diante do periculum in mora presumido, no fato de ser necessária a preservação de

bens a f im de que o Poder Público seja ressarcido por eventuais danos causados pelos agravados e

da plausibilidade das alegações de ilegalidade do ato que declarou a inexigibilidade de licitação para

contratação de empresa de eventos, o deferimento da medida assecuratória é segurança que se

impõe. A existência de indícios de burla a procedimento licitatório e dano ao erário autoriza o

deferimento de liminar a f im de decretar a indisponibilidade patrimonial dos bens dos agravados tantos

quantos bastem para acautelar a quantia de R$224.867,58 (duzentos e vinte quatro mil, oitocentos e

sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), excetuando-se bloqueios sobre valores de

natureza alimentar. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.´ (0061237-45.2014.8.19.0000 -

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. CEZAR AUGUSTO R. COSTA - Julgamento: 17/03/2015 - OITAVA

CAMARA CIVEL) Pelo exposto, DEFIRO o requerimento para determinar, ainda, a indisponibilidade dos

bens da parte ré, tantos quanto bastem para o integral ressarcimento do dano causado ao patrimônio

público, ora estimado em R$ 32.094.569,03 . Comuniquem-se aos cartórios de RGI, às instituições

financeiras, ao DETRAN e à CGJ para os efeitos legais. Intimem-se. Dê-se vista ao MP e cumpra-se

integralmente, inclusive, aquela decisão de f ls. 61/62.
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