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<CABBCABCCBBACADDDAAADDAAAADACBCBCBAAA
DDADAAAD> 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE 
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA  DE 
DOCUMENTO NECESSÁRIO À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.  
ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.  

I. A despeito do artigo 525, I, do CPC de 1973, ele ncar 
a certidão de intimação da decisão agravada como pe ça obrigatória à 
formação do instrumento, o Superior Tribunal de Jus tiça tem amenizado 
o rigor da norma processual quando possível aferir a tempestividade por 
outros meios oficiais, homenageando, assim, o princ ípio da 
instrumentalidade das formas. 

II. Se ao tempo da promoção do inquérito civil e do  ajuizamento da 
ação civil pública, não figurava como investigado o u réu o então 
Governador do Estado, inexiste nulidade na execução  de ditas medidas 
por Promotor de Justiça. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IND ÍCIOS DE 
DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESNECESSÁRIA A 
DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INDICI ADO. 
PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO ART. 7º DA LEI FEDER AL Nº 
8.429/92. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP Nº 1366721/BA , SOB A 
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. DESNECESSIDADE  DE SE 
EXPLICITAR A QUOTA-PARTE A SER RESSARCIDA POR CADA RÉU. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS ENQUANTO NÃO 
ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE 
ADOÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.  

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamen to do REsp nº 
1366721/BA, sob a sistemática de julgamento dos rec ursos repetitivos, 
entendeu ser desnecessária, para a concessão da med ida cautelar, a 
demonstração do fumus boni iuris para provar que os  indiciados na ação 
de improbidade administrativa estão dilapidando seu  patrimônio. Extrai-
se do voto condutor do mencionado julgamento que “ [...] o sistema da 
Lei de Improbidade Administrativa admitiu, expressa mente, a tutela de 
evidência. O disposto no art. 7º da aludida legisla ção, em nenhum 
momento, exige o requisito da urgência, reclamando,  apenas, para o 
cabimento da medida, a demonstração, numa cognição sumária, de que 
o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio púb lico ou ensejou 
enriquecimento ilícito ”. Assim, presentes fortes indícios de lesão ao 
patrimônio público, bem como inexistindo qualquer p rova contundente a 
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afastar os fatos ímprobos imputados aos réus/agrava dos, deve ser 
admitida, na ação civil pública por ato de improbid ade administrativa, a 
indisponibilidade dos bens, independentemente da di ficuldade em se 
mensurarem as responsabilidades, individualmente. A liás, a 
responsabilidade dos réus, ora agravados, para o mo mento, deve ser 
considerada solidária, enquanto não se encerrar a i nstrução probatória, 
quando, então, será possível, se for o caso, especi ficar e mensurar a 
quota de responsabilidade atribuída a cada um em at o ímprobo que 
tenha causado prejuízo ao erário. Segundo o STJ, ta l responsabilidade é 
solidária, pelo menos até o final da instrução prob atória, de modo que, 
considerando-se a fase processual em que foi decret ada a medida 
(postulatória), bem como a cautelaridade que lhe é inerente, não se 
demonstra viável explicitar a quota-parte a ser res sarcida por cada réu 
(EDcl no AgRg no Recurso Especial nº 1.351.825/BA ( 2012/0231127-2), 2ª 
Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 22.09.2015, DJe  14.10.2015). 

V. V. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE  BENS. 
VULTOSOS VALORES. GRAVIDADE DA MEDIDA. MAIORES 
ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. 

I. Segundo entendimento pacificado no colendo Super ior Tribunal de 
Justiça, nos moldes do comando contido no artigo 7º , da Lei nº 8.429/92, 
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o jul gador entender 
presentes fortes indícios de responsabilidade na pr ática de ato de 
improbidade que cause dano ao erário (REsp nº 1.366 .721/BA).  

II. Em razão dos vultuosos valores a serem indispon ibilizados, pertinente 
um maior esclarecimento dos fatos, bem como das con dutas 
individualizadas imputadas a cada Réu, sobretudo di ante da 
possibilidade de futura avaliação do pedido em face  de novos fatos ou 
informações apresentadas no processamento do feito.  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.13.333925-9/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRA VADO(A)(S): CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 
DE BELO HORIZONTE, FERNANDO DAMATA PIMENTEL, FERNAN DO VIANA CABRAL, GLAUCO DINIZ DUARTE, 
JÚLIO RIBEIRO PIRES, MARCO ANTONIO DE REZENDE TEIXE IRA, ROBERTO ALFEU PENA GOMES - 
INTERESSADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA IS S.A. - BDMG, MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos 
julgamentos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, À UNANIMIDADE, E 
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.  

 
DES. WASHINGTON FERREIRA  
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RELATOR.
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DES. WASHINGTON FERREIRA (RELATOR) 

 
V O T O 

 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  contra decisão 

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara De Feitos Da Fazenda Pública 

Municipal da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da Ação Civil 

Pública ajuizada em face de FERNANDO DAMATA PIMENTEL, 

FERNANDO VIANA CABRAL, GLAUCO DINIZ DUARTE, JÚLIO R IBEIRO 

PIRES, MARCO ANTONIO DE REZENDE TEIXEIRA, ROBERTO A LFEU 

PENA GOMES e da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO 

HORIZONTE, indeferiu o pedido formulado pelo ora Agravante que visava a 

decretação de indisponibilidade dos bens dos Réus, ora Agravados 

(Documento nº 02). 

Afirma o Agravante, em síntese, que ajuizou Ação Civil 

Pública por Atos de Improbidade Administrativa em face dos Agravados 

visando o ressarcimento do dano causado ao erário pela celebração 

irregular do Convênio intitulado “Olho Vivo”, firmado entre o Município de 

Belo Horizonte e a CDL/BH. Assevera que, apesar de reconhecidos os 

indícios de dano ao erário, restou indeferida a decretação de 

indisponibilidade dos bens dos Agravados. Pondera que não há de se falar 

em impossibilidade de individualização das condutas, uma vez que todos 

os envolvidos participaram ativamente da celebração do Convênio, 

subscrevendo-o. Sustenta que, conforme entendimento já sedimentado 

pelo Colendo STJ, nos casos de improbidade administrativa, a 

responsabilidade é solidária entre os envolvidos, até a instrução final do 

feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada 

agente.    
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Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela 

recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos 

Agravados, em quantia equivalente a R$ 9.998.573,32 (nove milhões, 

novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e 

dois centavos), atualizada até 29 de fevereiro de 2016; bem como espera 

pelo provimento do Agravo de Instrumento (Documento nº 01). 

Sem preparo, ante a isenção legal prévia (Artigo 511, § 1º, 

do CPC). 

Os Agravados Fernando Damata Pimentel, Marco Antônio 

de Rezende Teixeira, Fernando Viana Cabral e Júlio Ribeiro Pires se 

manifestaram no feito, pugnando pelo indeferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela recursal (Documento nº 09). 

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi 

indeferido, conforme decisão fundamentada acostada ao processo 

eletrônico (Documento nº 11). 

Contraminuta apresentada por Fernando Damata 

Pimentel, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Fernando Viana Cabral e 

Júlio Ribeiro Pires, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do 

recurso e, no mérito, pelo não provimento (Documento nº 13). 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL, 

Roberto Alfeu Pena Gomes e Glauco Diniz Duarte também apresentaram 

contraminuta, batendo-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do 

agravo de instrumento, bem como pelo não provimento, no mérito 

(Documento nº 22). 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou em 

parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcos Tofani Baer 

Bahia, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos 

moldes da pretensão formulada nas razões recursais. Pugnou, ainda, pela 
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concessão de vista para manifestação sobre as contraminutas 

apresentadas (Documento nº 26). 

A DIRSUP – Diretoria Executiva de Suporte à Prestação 

Jurisdicional, a GEESP – Gerência de Estruturação Processual e a 

COMED – Coordenação de Estruturação de Medidas Urgentes, declararam 

que a petição intermediária protocolizada pelo Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais sob o nº 0000303408201612 (Documentos nº 27/28), 

corresponde ao Agravo de Instrumento nº 1.0024.13.333925-9/003 e não 

ao presente recurso (Documento nº 29). 

Diante da manifestação da douta Procuradoria-Geral de 

Justiça, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal 

(Documento nº 26), foi proferida decisão fundamentada pela manutenção 

da decisão que a indeferiu, sendo aberta, então, nova vista para 

manifestação quanto às contraminutas apresentadas pelos Agravados 

(Documento nº 30). 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra 

do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcos Tofani Baer Bahia, opinou pelo 

provimento do recurso (Documento nº 31).  

É o relatório. 

Apesar de o julgamento ser realizado na vigência do Novo 

Código de Processo Civil - Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - 

(NCPC), o recurso será analisado segundo o CPC de 1973. Isso encontra 

coerência com o artigo 14 do NCPC, com o Enunciado nº 54 deste egrégio 

TJMG e com o entendimento do colendo STJ, a exemplo do externado nos 

julgamentos do AgRg no REsp nº 1.574.932/PE e no EDcl no AgRg nos 

Embargos de Divergência em Agravo em REsp nº 623.886/BA. 

Passo, em seguida, à análise das preliminares suscitadas 

em sede de contraminuta pelos Agravados.  
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PRELIMINARES 

- Ausência de documento obrigatório   

Os Agravados suscitam, em suas contraminutas 

(Documentos nº 13 e 22), preliminar de não conhecimento do recurso por 

ausência de documento obrigatório, aduzindo que “o recurso não foi 

instruído com a certidão de intimação do órgão ministerial acerca da 

decisão agravada: com a devida vênia, a “certidão” de fls. 16 – “certifico 

que, por ordens da Promotora de Justiça Elisabeth Villela, dirigi-me 3ª Vara 

Municipal em 24/02/2016 e retirei os autos para vista ao MP” – não se 

revela suficiente para atestar validamente a intimação, eis que subscrita 

por oficial do próprio Ministério Público (Esdras Soares Vilas Boas Ribeiro, 

MAMP 4304-00).” (sic) (Documento nº 13 – página 04 e Documento nº 22 – 

Página nº 04) 

Sabe-se que, nos termos do art. 525, I, do CPC/73, a 

petição do agravo de instrumento deverá ser instruída com a certidão de 

intimação da decisão agravada. Tal exigência tem por objetivo permitir a 

aferição da tempestividade do recurso.  

Contudo, o presente agravo possui uma peculiaridade que 

afasta a necessidade da juntada da certidão.  

Na casuísitica, a decisão agravada foi prolatada no dia 18 

de fevereiro de 2016 (Documento nº 02 – Página nº 04). Logo, contado o 

início do prazo para interposição do recurso da referida data, e tendo em 

vista a prerrogativa de prazo em dobro do ora Agravante, tem-se como 

marco final o dia 09 de março de 2016, data em que o presente recurso 

fora interposto (Comprovante de Pet. Inicial – Página nº 01). 

A despeito do artigo 525, I, do CPC/73, elencar 

a certidão de intimação da decisão agravada como peça obrigatória à 

formação do instrumento, o Superior Tribunal de Justiça tem amenizado o 
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rigor da norma processual quando possível aferir a tempestividade por outros 

meios oficiais, homenageando, assim, o princípio da instrumentalidade das 

formas. 

Logo, REJEITO A PRELIMINAR . 

- Ausência de documento essencial à compreensão da 

controvérsia  

Os Agravados suscitam, também, preliminar de não 

conhecimento do recurso por ausência de peças essenciais à 

compreensão da controvérsia, aduzindo que “resta absolutamente 

impossibilitada a verificação do “fumus boni iuris” da pretensão ministerial e 

até mesmo o exercício do direito de defesa pelos recorridos: não consta do 

instrumento nenhum dos elementos que, na dicção da inicial e da minuta 

de agravo, comprovariam o suposto ato de improbidade atribuído aos réus” 

(Documento nº 13 – Páginas 07/08 e Documento nº 22 – Página nº 07). 

Para tanto, fundamentam-se em trecho da decisão de 

minha lavra que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

recursal, momento em que apontei que “a carência de documentos que 

instruem o presente agravo de instrumento – a exemplo da cópia do 

Inquérito Civil que lastreou o ajuizamento da Ação Civil Pública, ausente no 

processo – prejudica o deferimento da medida postulada pelo Agravante” 

(Documento nº 11). 

Entretanto, ao contrário do alegado pelos Agravados, a 

documentação que instruiu o presente recurso não é insuficiente ao seu 

processamento.  

A carência de documentos apontada na decisão que 

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal prejudica a 

análise das questões que dizem respeito ao mérito do presente agravo de 
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instrumento, a exemplo da individualização das condutas ímprobas, não 

obstando, contudo, o conhecimento do próprio recurso.  

Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR . 

- Ilegitimidade ativa do Ministério Público do Esta do 

de Minas Gerais   

Os Agravados Fernando Damata Pimentel, Marco Antônio 

De Rezende Teixeira, Fernando Viana Cabral e Júlio Ribeiro Pires 

suscitaram, ainda, preliminar de “ausência de legitimação da Promotoria de 

Justiça para promover o inquérito civil e, por extensão, para ajuizar a 

própria ação civil pública e interpor o recurso” (Documento nº 13). 

Contudo, razão não lhes assiste. O Agravado Fernando 

Damata Pimentel tomou posse como Prefeito eleito de Belo Horizonte em 

2005, governando o Município até o ano de 2008. Somente em outubro de 

2014, foi eleito Governador do Estado de Minas Gerais para o 

cumprimento do mandato atinente ao período 2015/2018. 

A “Ação Civil de Improbidade Administrativa”, por sua vez, 

foi distribuída por sorteio em 29 de outubro de 2013 – anteriormente às 

eleições para o Governo do Estado.  

Logo, atento às especificidades do caso concreto, tenho 

que atribuir a competência ao Procurador-Geral de Justiça para 

instauração do inquérito civil e ajuizamento da ação civil pública seria 

verdadeiro exercício de futurologia, já que o procedimento investigatório 

fora iniciado ainda nos idos de 2005 (Documento nº 15) e, somente em 

outubro de 2014, Fernando Damata Pimentel foi eleito Governador do 

Estado de Minas Gerais.  

Não desconheço, ainda, os precedentes deste egrégio 

TJMG, bem como do Colendo STJ, citados pelos Agravados (Documento 
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nº 13 – Página nº 10/12). Contudo, por ora, entendo que os referidos 

julgados não guardam similitude com a hipótese sub judice. 

A inicial da “Ação Civil de Improbidade Administrativa” é 

clara ao destacar as condutas apontadas como ímprobas – a exemplo da 

dispensa do procedimento licitatório –, elencando no polo passivo do feito 

tão somente membros da Prefeitura do Município de Belo Horizonte e da 

CDL/BH (Documento nº 04), inexistindo menção, participação ou 

interferência de autoridade ligada ao Governo do Estado de Minas Gerais, 

ao contrário do ocorrido nos precedentes citados, nos quais os 

governadores dos respectivos estados figuravam como réus.  

Assim, REJEITO A PRELIMINAR . 

Destaco, ainda, que a matéria ora discutida é idêntica 

àquela suscitada nas razões recursais do Agravo de Instrumento nº 

1.0024.13.333925-9/002, cujo julgamento será realizado na mesma sessão 

do julgamento do presente recurso, oportunidade em que será analisada 

de maneira mais aprofundada. 

Superadas as preliminares e preenchidos os pressupostos 

de admissibilidade previstos no CPC de 1973, conheço do recurso, 

passando, logo em seguida, à análise do mérito. 

MÉRITO 

Segundo entendimento pacificado no colendo Superior 

Tribunal de Justiça, nos moldes do comando contido no art. 7º da Lei nº 

8.429/92, 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: 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 
a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
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representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado. 

O periculum in mora, por sua vez, está implicitamente 

contido no referido dispositivo, em estrita observância à disposição prevista 

no art. 37, § 4º, da Constituição da República de 1988, in verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 

[...] 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importar ão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função  
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcim ento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, se m 
prejuízo da ação penal cabível. 

[...] – (destaque)  

Conclui-se, portanto, que o periculum in mora milita em 

favor da sociedade, representada, no caso em apreço, pelo ora Agravante 

que requereu a medida de bloqueio de bens.  

Logo, a indisponibilidade patrimonial por imputação de 

conduta ímproba lesiva ao erário não está condicionada à comprovação de 

que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo. De 

acordo com a “Delimitação do Julgado” do REsp nº 1.366.721/BA, 

elaborada no Tema nº 701, do STJ: 

[...] "percebe-se que o sistema da Lei de Improbidade 
Administrativa admitiu, expressamente, a tutela de 
evidência. O disposto no art. 7º da aludida legislação, em 
nenhum momento, exige o requisito da urgência, 
reclamando, apenas, para o cabimento da medida, a 
demonstração, numa cognição sumária, de que o ato d e 
improbidade causou lesão ao patrimônio público ou 
ensejou enriquecimento ilícito."  

[...] 



 
 
 
Agravo de Instrumento-Cv Nº 1.0024.13.333925-9/001  
 

  
Fl. 12/20 

 
 

"Inegável, pois, que a medida cautelar instituída pela Lei de 
Improbidade Administrativa apresenta-se com caráter 
especial – que realça a necessidade de segurança jurídica, 
não estando submetida, por essa razão, à compreensão 
geral das cautelares, sob pena de serem suplantados os 
próprios propósitos da tutela a ser alcançada pela ação de 
improbidade administrativa.". (Disponível em 
<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Repetitivo/relatorio2.a
sp?cod_classe=30&num_proc_classe=1366721&acao=pesq
uisar>. Acesso em 12/02/2016) – (destaque)    

Retornando aos autos, não obstante sejam verossímeis as 

alegações trazidas na inicial da Ação Civil Pública (Documento nº 04) – 

que narram a suposta celebração irregular do Convênio “Olho Vivo” entre o 

Município de Belo Horizonte e a CDL/BH –, tenho como prudente, por ora, 

manter a decisão que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade 

dos bens dos Réus, ora Agravados. 

Como ponderado quando da admissibilidade do presente 

recurso, a carência de documentos que instruem o agravo de instrumento 

– a exemplo da cópia do Inquérito Civil que lastreou o ajuizamento da Ação 

Civil Pública, ausente no processo – prejudica o deferimento da medida 

postulada pelo Agravante, notadamente nesse momento processual. 

Não se desconhece, ainda, o entendimento já 

sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a 

decretação da indisponibilidade prescinde de individualização dos bens 

pelo Parquet, já que a referida indisponibilidade pode alcançar tantos bens 

quantos necessários a garantir as consequências financeiras da prática de 

improbidade (STJ – Segunda Turma – REsp nº 1.461.892/BA – Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN. j. 17/03/2015). 

Todavia, diante dos vultosos valores a serem 

indisponibilizados – que superam a quantia de R$9.000.000,00 (nove 

milhões de reais)  -, conforme documento nº 01, página 09 e, tendo em 

vista a gravidade da adoção da medida, revela-se pertinente um maior 

esclarecimento dos fatos, assim como das condutas individualizadas 
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imputadas a cada Réu, evitando-se, assim, verdadeiro tumulto no 

andamento do feito.  

Por fim, observa-se que o d. Juiz Monocrático, atento aos 

elementos constantes nos autos, pontuou que o pedido “poderá ser 

futuramente apreciado, diante de novos fatos ou informações” (Documento 

nº 02 – Página 04). 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

mantendo incólume a decisão agravada. 

Custas pelo Agravante, isento nos termos do artigo 10, VI, 

da Lei Estadual nº 14.939/03. 

É como voto. 

DES. ARMANDO FREIRE   

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp nº 1366721/BA, sob a sistemática de julgamento dos recursos 

repetitivos, entendeu ser desnecessária, para a concessão da medida 

cautelar, a demonstração do fumus boni iuris para provar que os indiciados 

na ação de improbidade administrativa estão dilapidando seu patrimônio. 

Transcrevo a ementa do julgamento do referido REsp 

1366721/ BA: 

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 
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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 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 
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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. 

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). 

Extrai-se do voto condutor do mencionado julgamento que 

“[...] o sistema da Lei de Improbidade Administrativa 
admitiu, expressamente, a tutela de evidência. O disposto 
no art. 7º da aludida legislação, em nenhum momento, 
exige o requisito da urgência, reclamando, apenas, para o 
cabimento da medida, a demonstração, numa cognição 
sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao 
patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito”. 

Prudente se faz, a propósito do exposto, registrar a 

redação da apontada norma do artigo 7º da Lei Federal 8.429/92: 
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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. 

O que se observa a partir do aludido dispositivo é que a 

medida cautelar de indisponibilidade de bens se traduz, de fato, em uma 

tutela de evidência, o que afasta a imprescindibilidade de demonstração do 

fumus boni iuris para provar que os réus estão dilapidando seu patrimônio. 

Se assim fosse, aguardar pela concretização dos atos de dilapidação dos 

bens em casos de improbidade administrativa, certamente, tornaria inócua 

a medida cautelar, dada a agilidade nos dias atuais de transferência 

eletrônica de bens. 

No caso em apreço, presentes fortes indícios de lesão ao 

patrimônio público, bem como inexistindo qualquer prova contundente a 

afastar os fatos ímprobos imputados aos réus, deve ser admitida, na ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade dos 

bens, independentemente da dificuldade exposta pelo MM. Juiz de Direito 

da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo 

Horizonte em se mensurarem as responsabilidades, individualmente. 

Aliás, a responsabilidade dos réus, ora agravados, para o 

momento, deve ser considerada solidária, enquanto não se encerrar a 

instrução probatória, quando, então, será possível, se for o caso, 

especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada réu 

em ato que tenha causado prejuízo ao erário. Esta é a exata orientação 

também do STJ: 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
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OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. 
NECESSIDADE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS 
INFRINGENTES. 1. A jurisprudência do STJ pacificou 
orientação no sentido de que a decretação de 
indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA 
não depende da individualização dos bens pelo Parquet, 
podendo recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois 
dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de 
família. 2. A responsabilidade dos réus na ação de 
improbidade é solidária, pelo menos até o final da 
instrução probatória, momento em que seria possível  
especificar e mensurar a quota de responsabilidade 
atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que 
causaram prejuízo ao erário. 3. No caso, consideran do-
se a fase processual em que foi decretada a medida 
(postulatória), bem como a cautelaridade que lhe é 
inerente, não se demonstra viável explicitar a quot a-
parte a ser ressarcida por cada réu, sendo razoável  a 
decisão do magistrado de primeira instância que 
limitou o bloqueio de bens aos valores das 
contratações supostamente irregulares que o 
embargante esteve envolvido.  Dessarte, os aclaratórios 
devem ser acolhidos apenas para integralizar o julgado 
com a fundamentação ora trazida. 4. Embargos de 
declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no 
AgRg no Recurso Especial nº 1.351.825/BA 
(2012/0231127-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 
22.09.2015, DJe 14.10.2015). (original sem o presente 
grifo) 

O que se revelam preponderantes, além da 

desnecessidade de demonstração do fumus boni iuris para provar que os 

indiciados na ação de improbidade administrativa estão dilapidando seu 

patrimônio, são o vultoso valor de R$ 8.156.807,07, atualizado até o ano de 

2013, e a notória dificuldade de eventual recuperação desse montante. 

Tais destaques feitos pelo Magistrado é que se revelam 

relevantes neste julgamento, data venia, que visa garantir o Juízo, em caso 

de eventual condenação dos réus. Para concluir, apoio-me na conclusão 

contida na própria decisão agravada: há perigo da demora e necessidade 

de se assegurar o ressarcimento ao erário. 

Isso posto e com essas razões de decidir, dou 

provimento ao recurso , determinando a indisponibilidade bens dos 

agravados, nos termos postulados pelo agravante.   
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Custas na forma da lei. 

É meu voto. 

DES. ALBERTO VILAS BOAS   

Não comungo da argumentação adotada pelo Relator, 

data venia.  

A concessão da medida cautelar relativa à 

indisponibilidade de bens do réu em ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa conserva a particularidade de que o periculum 

in mora é presumido, na linha dos precedentes mais recentes do Superior 

Tribunal de Justiça (v.g., Resp nº 1.366.721). 

Dentro dessa perspectiva, é preciso averiguar se existem 

elementos mínimos no que concerne à prática de ato de improbidade 

administrativa em face da argumentação declinada na inicial da ação civil 

pública e das provas até então produzidas pelo autor e submetidas à 

apreciação da autoridade judiciária. 

Na espécie em exame, a existência de elementos 

mínimos já foi reconhecida pela autoridade judiciária e pelo próprio Relator 

quando da análise do Ag. de Instrumento nº 1.0024.13.333925-9/003, 

sendo certo que o valor vultuoso da indisponibilidade, bem como a 

ausência de individualização da dos bens de cada réu não deve ser usada 

como fundamento para indeferir a medida.  

Nesse sentido, é o entendimento consolidado so Superior 

Tribunal de Justiça:  

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO  
CIVIL  DE  1973.  APLICABILIDADE. 
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA  
DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.  
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROBIDADE  
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ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 
DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS 
BENS. 

I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  
Corte na sessão realizada  em  09.03.2016,  o  
regime recursal será determinado pela data  da  
publicação  do  provimento  jurisdicional impugnado. 
Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 
Processo Civil de 1973. 

II  -  Os  Agravantes  não  apresentam,  no  
regimental,  argumentos suficientes para 
desconstituir a decisão agravada. 

III  -  É  pacífico  o  entendimento no Superior 
Tribunal de Justiça segundo  o  qual,  na  decretação 
 da medida de indisponibilidade ou bloqueio  de  
bens  do demando, em ação civil pública de 
improbidade administrativa,  o periculum in mora, 
nessa fase, milita em favor da sociedade,  
encontrando-se  implícito  no comando legal que 
rege, de forma  peculiar,  o  sistema de cautelaridade 
da ação de improbidade administrativa,  no  intuito  
de  garantir o ressarcimento ao erário e/ou  
devolução  do produto do enriquecimento ilícito, 
decorrente de eventual  condenação,  nos termos 
estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição de 
República. 

IV  -  Da  mesma  forma,  sedimentou-se  no  
âmbito  desta  Corte  o entendimento  no sentido 
de ser desnecessária a individualização dos 
bens,  pelo  autor  da  medida  cautelar  ou  da 
ação de improbidade administrativa,    para    fins  
  de   decretação   da   medida   de 
indisponibilidade. 

V - Agravo Regimental improvido. -(AgRg no REsp 
1394564/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA 
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
17/11/2016, DJe 05/12/2016) 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. OMISSÃO 
CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. 
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 

 



 
 
 
Agravo de Instrumento-Cv Nº 1.0024.13.333925-9/001  
 

  
Fl. 20/20 

 
 

1. A jurisprudência do STJ pacificou orientação 
no sentido de que a decretação de 
indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo 
único, da LIA não depende da individualização 
dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre 
aqueles adquiridos antes ou depois dos fatos 
descritos na inicial, bem como sobre bens de 
família. 

2. A responsabilidade dos réus na ação de 
improbidade é solidária, pelo menos até o final da 
instrução probatória, momento em que seria possível 
especificar e mensurar a quota de responsabilidade 
atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que 
causaram prejuízo ao erário. 

3. No caso, considerando-se a fase processual em 
que foi decretada a medida (postulatória), bem como 
a cautelaridade que lhe é inerente, não se demonstra 
viável explicitar a quota parte a ser ressarcida por 
cada réu, sendo razoável a decisão do magistrado 
de primeira instância que limitou o bloqueio de bens 
aos valores das contratações supostamente 
irregulares que o embargante esteve envolvido. 
Dessarte, os aclaratórios devem ser acolhidos 
apenas para integralizar o julgado com a 
fundamentação ora trazida. 
 

4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos 
infringentes. (EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, 
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015) 

Diante disso, havendo indícios de ato de improbidade 

administrativa a decretação de indisponibilidade de bens deve ser decreta, 

sendo desnecessário explicitar a quota parte a ser ressarcida por cada réu 

e de forma a bloquear tantos bens quantos bastem para garantir eventual 

execução em caso de procedência da ação.  

Fundado nessas razões, dou provimento ao recurso  

para determina a indisponibilidade bens da forma como requerida pelo ora 

agravante. 

SÚMULA: "REJEITARAM AS PRELIMINARES, À 
UNANIMIDADE, E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO 
O RELATOR." 


