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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL  DA____VARA  DA  1ª SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  infra

assinado, no exercício de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, com

fulcro no disposto nos artigos 127 e 129, inciso III, e 37, caput e parágrafo 4º, da Constituição

Federal, e no art. 6º, inciso VII, alínea b, e XIV, alínea f, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei

Orgânica  do Ministério  Público  da União),  na  Lei  nº  8.429,  de  02  de julho  1992 (Lei  de

Improbidade  Administrativa),  e  na  Lei  nº  7.347/85  (Lei  da  Ação  Civil  Pública),  propor  a

presente 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  COM

PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

em face de:

1) WILSON SOUSA VALENÇA, brasileiro, empresário, e

2) W. VALENÇA PRODUÇÕES LTDA. - ME., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 05.106.244/0001-77, que deverá ser citada pessoa de
seu  sócio  administrador,  Sr.  WILSON  SOUSA  VALENÇA,  também  réu  na
presente demanda, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:  
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1. DOS FATOS

Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada  com  base  no  inquérito  civil  nº

1.34.001.005297/2013-89, instaurado a partir do recebimento de cópia do Acórdão 781/2013-TCU-

1ª Câmara, proferido no processo TC nº 027.384/2012-8 – TCU (doc. digital anexo). 

O processo  TC nº 027.384/2012-8 – TCU apreciou a  Tomada de Contas Especial

instaurada  pela  Coordenação  Geral  de  Orçamento,  Finanças  e  Contabilidade  do  Ministério  da

Cultura - MinC, em desfavor do Sr. Wilson Sousa Valença, na condição de sócio-gerente da empresa

W. Valença Produções Ltda.  e  proponente para captação de recursos financeiros em forma de

doações ou patrocínios (mecenato), em razão da omissão na apresentação da prestação de contas

final dos recursos captados com base na Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), por força do

projeto Pronac 04-2338, celebrado com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - MinC, que

teve  por  objeto  'o  projeto  Guimarães  Rosa:  Lugares  -  Em  busca  do  ‘Quem  da  Coisa'  '(…)

‘constituído  por  um  conjunto  de  ações  educativas,  de  pesquisas  e  documentação  de  amplo

espectro do patrimônio imaterial e de uma reflexão sobre estas mesmas ações. O produto final é

um CD-ROM que armazenará informações sobre a trajetória do projeto’.

No âmbito do mencionado processo o Tribunal de Contas da União julgou a referida

Tomada de Contas Especial, condenando os réus por meio do Acórdão nº 781/2013 – TCU – 1ª

Câmara, transcrito abaixo:

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo
Ministério da Cultura (MinC ) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos
captados para execução de projeto cultural, com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet/Lei
de  Incentivo  à  Cultura),  conforme  autorização  para  captação  concedida  por  meio  da
Portaria  825/2004 - MinC à empresa W. Valença Produções Ltda.,  administrada por seu
sócio-gerente Wilson Sousa Valença,
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso
III, alínea “a”, e 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condenar os responsáveis
empresa  W.  Valença  Produções  Ltda.  e  Wilson  Sousa  Valença,  solidariamente,  ao
pagamento das  quantias  abaixo  especificadas,  fifixando-lhes  o  prazo  de  quinze dias,  a
contar das notificações,  para que comprovem, perante este Tribunal  (art.  214, inciso III,
alínea “a”,  do Regimento Interno/TCU),  o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo
Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados
a partir das datas indicadas para cada parcela, até a data do efetivo recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor: 

Valor original (R$) Data da ocorrência

189.530,55 09/02/2005

189.530,55 30/06/2005

 
9.2.  aplicar  aos  responsáveis,  empresa  W.  Valença  Produções  Ltda.  e  Sr.  Wilson  Sousa
Valença, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
que comprovem , perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do
RI/TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde
a  data  do  presente  acórdão  até  a  do  efetivo  recolhimento,  se  forem  pagas  após  o
vencimento, na forma da legislação em vigor;”

A omissão dos requeridos no tocante à prestação de contas do programa/convênio

em tela inviabiliza a aferição da regularidade da aplicação dos respectivos recursos, caracterizando,

por si só, violação aos princípios regentes da Administração Pública, especialmente em relação aos

standards constitucionais de legalidade, moralidade e publicidade.

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA
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Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que os recursos federais foram repassados

para atividades de fomento à cultura. Tal atividade insere-se, sem dúvida, no rol de atribuições do

Poder  Público,  conforme  expressa  previsão  constitucional  do  art.  215.  Assim  sendo,  o  Estado

estabelece o incentivo a projetos culturais mediante a destinação de recursos públicos para apoio e

desenvolvimento de projetos dotados de conteúdo cultural.

Assim,  os  particulares  que  possuem  projetos  culturais  fomentados  pela

Administração, para fins de proteção da coisa pública, devem ser considerados agentes públicos por

equiparação, pois, possuem vínculo com entidade que recebeu verbas do governo federal para o

desenvolvimento de atividade cultural,  que restou  sonegada da coletividade tal como os valores

envolvidos.

 Nesse sentido, a Lei 8.429/92 define o conceito de agentes que se submetem a suas

regras, conforme preceituam os arts. 1º e 2º, in verbis:

“Art. 1°  Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor
ou  não,  contra  a  administração  direta,  indireta  ou  fundacional  de  qualquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo  único.  Estão  também  sujeitos  às  penalidades  desta  lei  os  atos  de
improbidade praticados  contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício,  de órgão público bem como daquelas
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a
sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce ,
ainda  que  transitoriamente  ou  sem  remuneração,  por  eleição,  nomeação,
designação,  contratação  ou  qualquer  outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,
mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas  entidades  mencionadas  no  artigo
anterior.”
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Conforme se depreende da leitura  desses  dispositivos,  são considerados  agentes

públicos  não  apenas  servidores  públicos  como  também  quaisquer  outras  pessoas  com  algum

vínculo com o Poder Público, ainda que não a ele diretamente vinculadas. 

Observe-se  o  que  registra  a  doutrina  acerca  da  concepção  de  agente  público

submisso à Lei de Improbidade Administrativa:

“Além daqueles que desempenham alguma atividade junto à administração
direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios,  os quais são tradicionalmente enquadrados sob a epígrafe dos
agentes  públicos  em  sentido  lato,  a  parte  final  do  art.  2º  (nas  entidades
mencionadas no artigo anterior) torna incontroverso que também poderão praticar
atos de improbidade as pessoas físicas que possuam algum vínculo com as entidades
que recebam qualquer montante do erário, quais sejam: a) empresa incorporada ao
patrimônio público; b) entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido
ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anula; c)
entidade para cuja  criação ou custeio  o  erário  haja  concorrido ou concorra  com
menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual; d) entidade que
receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.

Assim, coexistem lado a lado, estando sujeitos às sanções previstas na Lei nº
8.429/1992,  os  agentes  que  exerçam  atividade  junto  à  administração  direta  ou
indireta (perspectiva funcional), e aqueles que não possuam qualquer vínculo com
o Poder Público,  exercendo atividade eminentemente privada junto a entidades
que,  de  qualquer  modo,  recebam  numerário  de  origem  pública  (perspectiva
patrimonial). Como se vê, trata-se de conceito muito mais amplo que o utilizado
pelo art. 327 do Código Penal.

Nesta linha, para os fins da Lei de Improbidade, tanto será agente público o
presidente de uma autarquia, como o proprietário de uma pequena empresa do
ramo  de  laticínios  que  tenha  recebido  incentivos,  fiscais  ou  creditícios,  para
desenvolver  sua  atividade. Como observou  Fábio  Medina  Osório,  'neste  campo,
ocorre aquilo que se denomina de convergência entre os direitos público e privado,
pois  as  entidades  privadas  são  atingidas  pela  legislação,  na  medida  em  que
estiverem  em  contato  com  o  dinheiro  público,  pouco  importando  que  suas
atividades ficassem enquadradas nas normas privatísticas.”1

1 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa, 7ª ed., São Paulo: Saraiva Editora, 2014, p.
314/315.
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Destarte,  a  todo  aquele  que  receba  verba  pública  para  determinada  finalidade

incumbe a obrigação de agir privilegiando o interesse público, de forma proba, com ética, boa-fé,

honestidade, imparcialidade e lealdade, respeitando, enfim, os princípios da administração pública. 

Tal é a regra a incidir na hipótese dos autos, por incontroverso que os réus captaram

recursos, através da Lei de Incentivo à Cultura, mas não prestaram contas de seu destino.

Inegável,  assim,  o  vínculo  entre  empresa  beneficiária  de  valores  decorrentes  de

incentivos  fiscais  governamentais  e  o  réu,  sendo  inafastável  a  responsabilidade  dos  entes

particulares  como  agentes  públicos  lato  sensu,  não  havendo  óbice  algum  a  que  sua

responsabilidade  civil  seja  apurada  sem  que  necessário  se  faça  figure  no  polo  passivo  da

competente ação de improbidade administrativa agente estatal, por expressa dicção legal.

Dessa forma, demonstrou-se que o réu, nos moldes do art.  2º da LIA, é agente

público (por expressa equiparação legal), civil e penalmente responsável desde o momento em

que  passou  a  gerir  verba  pública,  por  intermédio  de  pessoa  jurídica,  razão  pela  qual  deve

responder e ter infligidas as mesmas sanções previstas a servidores condenados por desvio ou

malversação de recursos públicos recebidos para determinado fim.

3. DA TIPIFICAÇÃO DOS ATOS NO ARTIGO 11, VI DA  LEI Nº 8.429/92

Ao deixar de prestar contas da gestão dos recursos federais repassados por força

do  convênio  citado,  o  demandado  afrontou  deliberadamente  os  princípios  da  legalidade,

moralidade e publicidade estampados no art. 37 da CRFB/1988.

Nessa linha,  cumpre asseverar que a Constituição da República, em seu art. 70,

parágrafo único, estatui verdadeiro ônus probatório a cargo do administrador de verbas públicas

federais, sob o qual incide o dever de comprovação da fiel aplicação dos recursos a seu encargo,
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sob  pena  de  responsabilização  nas  esferas  penal,  administrativa  e  cível,  inclusive  mediante  o

integral ressarcimento ao Erário pelo dano presumidamente causado.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 93 do Dec-Lei nº 200/67, “quem quer

que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprêgo (SIC) na conformidade

das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes”.

Diante  disso,  tem-se  que  o  requerido  praticou  o  ato  doloso  de  improbidade

administrativa a seguir listado, tipificado na Lei nº 8.429/1992, implementadora do § 4º do art. 37

da CRFB/1988:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às
instituições, e notadamente:
[…]
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Com efeito,  como restou consignado na proposta  de deliberação do Relator  do

Acórdão  do  TCU,  Ministro  AUGUSTO  SHERMAN  CAVALCANTI,  “(...)  3.  Ao  não  apresentar  a

prestação de contas dos recursos transferidos, os responsáveis ignoraram dever legal (art. 93 do

Decreto-lei  200, de 25 de fevereiro de 1967) e constitucional (parágrafo único do art.  70 da

Constituição Federal), bem como deixaram de comprovar a correta aplicação dos recursos, o que

configura a  existência  de débito  e enseja o julgamento pela  irregularidade das  contas.  4.  A

responsabilidade, no presente caso, deve recair tanto sobre a pessoa jurídica de direito privado

beneficiária  dos  recursos  captados  de  forma  incentivada  quanto  sobre  a  pessoa  física

responsável  pela  administração  da  empresa  e,  consequentemente,  pela  gestão  do  dinheiro

público  captado em razão de mecenato decorrente de benefício  de renúncia  fiscal.  É  o  que

entendo,  na linha do  que foi  propugnado nos pareceres,  e na esteira  do que decidido nos
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Acórdãos 2.763/2011-Plenário, 3.300/2009 - 2ª Câmara e 722/2007 - 1ª Câmara. (...)”

Cabe ressaltar que os réus, notificados a prestar contas, tanto na fase da tomada de

contas especial  quanto no processo perante o TCU,  permaneceram inertes,  omitindo-se de seu

dever legal de forma dolosa, configurando explícito ato de improbidade administrativa.

A afronta aos princípios que regem a Administração Pública denota a insurgência dos

réus contra os pilares de sustentação de todo sistema constitucional administrativo, o que agrava

sobremaneira  suas  condutas.  Os  dispositivos  legais  e  constitucionais  violados,  conforme

demonstrado,  implicaram  em  inequívoca  ofensa  aos  princípios  e  deveres  da  Administração,

notadamente os princípios da legalidade e da moralidade.  

Sobre  a  relevância  dos  princípios  jurídicos,  e  a  importância  da  aplicação  de

penalidades ao seu agressor, vale citar a lição de Marçal Justen Filho:

“(...) a relevância do princípio não reside na sua natureza estrutural, mas nas suas
aptidões  funcionais.  Vale  dizer,  o princípio  é  relevante  porque impregna todo o
sistema, impondo ao conjunto de normas certas diretrizes axiológicas. O princípio é
importante não exatamente por ser  a “origem” das demais normas,  mas porque
todas elas serão interpretadas e aplicadas à luz dele. Quando se identifica o princípio
fundamental  do  ordenamento  jurídico,  isola-se  o  sentido  que  possuem  todas  as
normas dele integrantes.”4

No mesmo sentido é a lição do consagrado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“Princípio -  já averbamos alhures -  é,  por  definição,  mandamento nuclear de um
sistema,  verdadeiro  alicerce  dele,  disposição  fundamental  que  se  irradia  sobre
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência  exatamente por definir  a lógica e a racionalidade do
sistema normativo,  no que lhe confere a  tônica e lhe dá sentido harmônico.  É o
conhecimento  dos  princípios  que  preside  a  intelecção  das  diferentes  partes

4 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 10ª edição, p.48 
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componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.”5

E prossegue o mestre com uma lição irretocável:

“Violar  um princípio é muito mais grave que transgredir  uma norma qualquer.  A
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento
obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade
ou  inconstitucionalidade,  conforme  o  escalão  do  princípio  atingido,  porque
representa  insurgência  contra  todo  o  sistema,  subversão  de  seus  valores
fundamentais,  contumélia  irremissível  a  seu  arcabouço  lógico  e  corrosão  de  sua
estrutura mestra.
Isto  porque,  com  ofendê-lo,  abatem-se  as  vigas  que  o  sustêm  e  alui-se  toda  a
estrutura nelas esforçada.6” 

Portanto,  do  cotejo  entre  as  condutas  dos  réus  e  os  princípios  administrativos,

notadamente  os  da  legalidade  e  da  moralidade,  percebe-se  uma  dissonância  que  precisa  ser

reprimida por intermédio da intervenção judicial, através da aplicação das sanções previstas na Lei

8.429/92.

Dessa maneira, no presente caso, não se verifica qualquer óbice ao sancionamento

dos réus por atos de improbidade que atentaram contra os princípios administrativos (art. 11 da Lei

de Improbidade Administrativa).  A Sanção para os atos de improbidade que atentem contra os

princípios da administração estão previstos no art. 12, III, da Lei 8.429/92:

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas
previstas  na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de
improbidade  sujeito  às  seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

(…)

5 Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, p.882/883
6 Idem, p.883
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III  -  na  hipótese do art.  11,  ressarcimento integral  do dano,  se  houver,
perda da função pública,  suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e  proibição de contratar com o Poder Público ou
receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

4. DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Conforme exposto anteriormente, por meio do Acórdão nº 781/2013 – TCU – 1ª

Câmara, os réus foram condenados, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos

captados para execução de projeto cultural, ao pagamento da seguinte importância: 

Valor original (R$) Data da ocorrência

189.530,55 09/02/2005

189.530,55 30/06/2005

Segundo  o  Sistema  de  Atualização  de  Débito  do  TCU

<http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito/>,  o  valor  atualizado  do  débito,  até

21/07/2017,  que  deverá  ser  ressarcido  pelos  réus,  equivale  a  R$  1.403.043,54   (um  milhão,

quatrocentos e três mil e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme memória

de cálculo em anexo.

No  entanto,  cumpre  salientar  que  no  bojo  do  inquérito  civil  nº

1.34.001.005297/2013-89,  o  TCU  informou  que  foram  autuados  três  processos  de  cobrança

executiva, quais sejam: 011.796/2014-6 (débito – Wilson Sousa Valença e W. Valença Produções

Ltda.), 011.797/2014-2 (multa – W. Valença Produções Ltda.) e 011.798/2014-9 (multa – Wilson

Sousa Valença).  Explicitam que tais  processos  foram encaminhados para a  Advocacia Geral  da
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União na data de 10/09/2014, para a devida execução das dívidas. (fls. 57)

Ainda,  foi  enviado Ofício (fls.  59) para a Advocacia Geral  da União,  requisitando

informações a respeito das medidas judiciais ou extrajudiciais adotadas, visando a execução do

acórdão objeto do presente inquérito.

Em resposta de fls. 61/64, a AGU esclarece que os processos de cobrança executiva

foram  enviados  à  Procuradoria-Regional  da  União  da  3ª  Região,  em  razão  de  competência

territorial para a propositura da ação, de modo que os autos se encontram naquela procuradoria

para adoção das medidas judiciais e extrajudiciais de execução.

Assim, considerando que já foram tomadas medidas para ressarcimento ao erário, a

presente  demanda  visará  a  aplicação,  unicamente,  das  demais  sanções  previstas  na  Lei  de

Improbidade Administrativa.

5. DA MULTA

Dentre as sanções que cumprem ser impostas,  em face das graves improbidades

praticadas pelos réus, tem-se, sob o ponto de vista patrimonial, o pagamento de multa civil no valor

de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, conforme o artigo 12, III, da

Lei 8.429/92.

No presente caso, os réus foram condenados,  em razão de omissão no dever de

prestar  contas  dos  recursos  captados  para  execução  de  projeto  cultural,  ao  pagamento  da

importância, devidamente atualizada, equivalente a R$ 1.403.043,54  (um milhão, quatrocentos e

três mil e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). 
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Dessa  forma,  considerando  não  ser  possível  mensurar  a  multa  com  base  na

remuneração percebida pelo réu, a multa deve ser calculada com base no valor do débito apurado.

 

6. DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA

A  prática  de  atos  ímprobos  pelos  réus  encontra-se  fartamente  comprovada  na

presente ação. Há, pois, inequívoca plausibilidade jurídica do pedido de condenação nas sanções da

Lei 8.429/92. 

Pois bem, de acordo com o artigo 311 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao

resultado útil do processo, quando, dentre outras hipóteses, “a petição inicial  for instruída com

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha

prova capaz de gerar dúvida razoável”:

Nesse sentido, a decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade

administrativa não exige prova do justo receio de que o réu irá dilapidar os seus bens antes da

solução do pedido principal, bem como dispensa a demonstração do risco de dano (periculum in

mora), que é presumido pela norma, bastando a evidência quanto à relevância do direito (fumus

boni iuris) relativamente à configuração do ato de improbidade e à sua autoria.

O E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  pacificou  entendimento  de  que  a

indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos corréus em ação de improbidade

administrativa independentemente da comprovação de dilapidação patrimonial efetiva ou de sua

iminência, haja vista que o periculum in mora inserto no art. 7º da Lei 8.429/92 é presumido,  in

verbis:
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINSTRATIVA.INDISPONIBLIDADE  DE  BENS.  ART.  7º  DA  LEI  8.429/192.  PERICULM  IN
MORA  PRESUMIDO.  MATÉRIA  PACIFICADA.  JULGADO  DA  PRIMEIRA  SEÇÃO/STJ.  RESP
1.319.515/ES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou tendimento no sentido
de que, de acordo com disposto no art. 7º da Lei 8.429/92, a indisponibilidade dos bens é
cabível quando o julgador entender presentes  indícios de responsabilidade na prática de
ato  de  improbidade,  estando  o  periculum  in  mora  implícito  no  referido  dispositivo,
atendendo  determinação  contida  no  art.  37,§  4º,da  Constituição.  Precedente:  REsp
13951/ES,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  julgado  em  22/08/2012,  DJE
21/09/2012.

(…)

(VOTO VISTA) (MIN. BENEDITO GONÇALVES)

É possível a decretação da indisponibilidade de bens na hipótese em que se verificam, no
âmbito de ação civil pública, indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade
administrativa,  ainda  que  não  demonstrado  o  periculum  in  mora,  pois,  conquanto  o
deferimento de medidas cautelares, via de regra, esteja vinculado à presença concomitante
da fumaça do bom direito e do perigo da demora, os artigos 37, §4º, da CF de 1988 e 7º da
LIA não condicionam o ato de indisponibilidade de bens do agente ímprobo a situações que
envolvam o desfazimento do seu patrimônio, mas somente à existência de ato que cause
lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito do corréu.

É possível a decretação da indisponibilidade de bens na hipótese em que se verificam, no
âmbito  de  ação  civil  pública,  indícios  de  responsabilidade  pela  prática  de  ato  de
improbidade administrativa,  ainda que não demonstrado o periculum in mora,  pois  a
indisponibilidade é uma forma de garantir a futura recomposição do patrimônio público
lesado,  enquanto  se  espera  pela  tutela  jurisdicional  definitiva,  daí  porque  se  deve
entender pela presunção do periculum in mora, em favor da Administração Pública.
(AgR nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n. 1.35.092 -RJ, R. Min. MAURO CAMPBEL
MARQUES, Dje 22/05/2013);

IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  RECURSO  ESPECIAL.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
PERICULUM  IN  MORA  PRESUMIDO.  MATÉRIA  FÁTICO-BROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  7/STJ.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
(…)
2.  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.
(…)
4.  Recurso  Especial  não  provido.  
RECURSO  ESPECIAL  n.1.39.48  –  SP  (201/028139-6,  Min.  HERMAN  BENJAMIN,  DJe  de
22/05/2014);  
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PROCESSO CIVIL.  ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRAITVA.  INDISPONIBILIDADE
DE  BENS.  INDÍCIOS  DE  RESPONSABILIZAÇÃO  DO  AGENTE  PELA  PRÁTICA  DOS  ATOS  DE
IMPROBIDADE.  CARACTERIZADA.  PERICULUM  IN  MORA  IMPLÍCITO.  
1. A discussão dos autos diz respeito ao periculum in mora, porquanto o acórdão recorrido
entendeu que a indisponibilidade dos bens somente poderia ser decretada quando o risco
estivesse  concretamente  justificado.    2.  A Corte  Regional  decidiu  de forma contrária  à
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido da desnecessidade de
prova de periculum in mora concreto,  ou seja,  de que o corréu estaria dilapidando seu
patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni
iuris,  consistente  em fundados  indícios  da  prática  de  atos  de  improbidade,  o  que  fora
reconhecido  pela  Corte  local.  
3.  Agravo  regimental  provido.  
AgR no RECURSO ESPECIAL n.1.398.21 -PI (2013/0273217-3, Min. Humberto Martins, DJe de
10/12/2013);”.

Observe-se, ademais, que a medida ora requerida pelo Ministério Público Federal

procura impor o menor gravame possível aos réus. Isso se comprova, na medida em que os bens,

tornados indisponíveis, continuarão na posse e administração de seu proprietário, ao contrário do

que ocorreria se fosse pedido o sequestro de bens, previsto no artigo 16 e parágrafos da Lei de

Improbidade Administrativa.

Mister que essa medida seja concedida sem a oitiva da parte contrária, pois poderão

os  réus,  tornado  conhecido  o  pedido,  providenciarem  a  imediata  transferência  dos  bens  para

terceiros, o que resultaria na impossibilidade da aplicação da sanção prevista na Lei 8.429/92.

Outrossim, o E. Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que

a  indisponibilidade  de  bens  deve  recair  sobre  o  patrimônio  do  réu  em  ação  de  improbidade

administrativa em razão de violação dos princípios da administração pública, 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, in verbis:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
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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.
1. O art. 7º da Lei n. 8.429/92 estabelece que "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".

2. Uma interpretação literal deste dispositivo poderia induzir ao entendimento de
que não seria possível a decretação de indisponibilidade dos bens quando o ato de
improbidade administrativa decorresse de violação dos princípios da administração
pública.

3. Observa-se, contudo, que o art. 12, III, da Lei n. 8.429/92 estabelece, entre as
sanções  para  o  ato  de  improbidade  que  viole  os  princípios  da  administração
pública, o ressarcimento integral do dano - caso exista -, e o pagamento de multa
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

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.
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Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1311013 / RO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL 2012/0040768-5. Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS.
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 04/12/2012. Data da
Publicação/Fonte DJe 13/12/2012.)

Para o cumprimento regular das medidas, requer-se desde logo:

1. A decretação da indisponibilidade dos bens dos réus via Sistema da “Central

Nacional de Indisponibilidade de Bens” do Conselho Nacional de Justiça.

2. Requisição  da  indisponibilidade  das  aplicações  financeiras  existentes  em

nome dos réus indicados na exordial, via Sistema Bacen Jud 2.0, nos termos

do seu regulamento.

3. Requisição da indisponibilidade dos veículos em nome dos réus indicados na

exordial, via Sistema RENAJUD.

4. Expedição  de  ofício  à  Junta  Comercial  de  São  Paulo  –  JUCESP,  para  que
registre a indisponibilidade de eventuais cotas titularizadas pelos corréus. 

7. DO PEDIDO PRINCIPAL

Com fundamento em todo o exposto, considerando os contundentes elementos de

prova  produzidos,  requer-se,  nos  termos  do  §  4º  do  artigo  37  da  Constituição  Federal,

regulamentado pela Lei nº 8.429/92, e consoante os ditames da Lei nº 7.347/85, sejam os réus

notificados para os fins do § 7º do art. 17 da Lei 8.429/92 e, uma vez recebida a ação, sejam os réus

citados para,  querendo,  contestarem a presente demanda,  sob pena de revelia,  sendo ao final

julgado  totalmente procedente  o  pedido,  reconhecendo-se a  prática  dos  atos  de  improbidade

administrativa descritos nesta exordial a fim de que, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei nº

8.429/92, sejam os réus condenados, no que couber:
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1. ao pagamento de multa civil de R$ 1.403.043,54 (um milhão, quatrocentos e três
mil e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em razão da prática
dos  atos  de  improbidade  administrativa  catalogados  no  artigo  11  da  Lei  nº
8.429/92;

2. à perda da função pública; 
3. à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos

fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; e

4. à  suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos.

Requer-se,  ainda,  a  intimação da UNIÃO para que manifeste  o seu interesse em

integrar esta lide, com assento no disposto no § 3º, do artigo 17, da Lei n. 8.429/92.

Protestando provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais

como  depoimento  pessoal  do  réu,  sob  pena  de  confissão,  prova  testemunhal,  documental  e

pericial, dá à causa o valor de R$ 1.403.043,54 (um milhão, quatrocentos e três mil, quarenta e três

reais e cinquenta e quatro centavos).

Termos em que, 

pede deferimento.

São Paulo, 21 de julho de 2017.

JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA
Procurador da República
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