
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

Agravo de Instrumento nº 0065128-06.2016.8.19.0000 

Relator: DES. HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA 

 

  

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. PLAUSIBILIDADE. 

Agravo de instrumento contra o decreto de indisponibilidade 

de bens em ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa na qual se apura se o Agravante, ex-Prefeito 

Município do Rio de Janeiro, liberou determinada empresa de 

pagar a taxa pela remoção de vegetação na área do campo de 

golfe olímpico da cidade e transferiu ao município o ônus do 

tributo. 

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.429/92, cabível a 

indisponibilidade de bens nos casos de lesão ao patrimônio 

público ou enriquecimento ilícito por ato de improbidade a 

fim de garantir futura reparação do dano ao erário se presente 

a plausibilidade das alegações. 

Embora presumível o perigo na demora, não há sentido em 

impor a grave medida senão quando houver ¨fortes indícios” 

da prática de ato de improbidade como orienta a 

jurisprudência firme do E. Superior Tribunal de Justiça. 

A plausibilidade do direito não está perfeitamente delineada 

no caso em exame porque, muito embora em um primeiro 

momento o Agravante tenha proferido decisão no âmbito de 

sua competência a fim de transferir ao ente público o ônus do 

pagamento da taxa, reconsiderou essa decisão, a afastar a 

presunção de prejuízo aos cofres públicos.  

Ausente o requisito da plausibilidade, inviável manter o 

deferimento da medida cautelar constritiva. 

Ausente o requisito da plausibilidade, inviável a medida 

cautelar constritiva. 

Recurso provido. 

 

 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

A C Ó R D Ã O  

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 

0065128-06.2016.8.19.0000, originários da 8ª Vara de Fazenda Pública da 

Comarca da Capital, em que figuram como Agravante EDUARDO DA 

COSTA PAES e Agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, 

 

A C O R D A M os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em 

dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. 

  

EDUARDO DA COSTA PAES interpõe agravo de instrumento contra a 

r. decisão que deferiu liminar de indisponibilidade dos bens do Agravante nos 

autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em vista de o 

Agravante, na qualidade de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, eximir a 

FIORI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. do pagamento da 

Taxa de Obras em Áreas Particulares por remover a vegetação exótica na área 

do campo de golfe olímpico da cidade e lançar ao município o ônus do tributo. 

Sustenta impertinente a medida, pois não houve dano ao erário considerando a 

inscrição do débito em dívida ativa com a cobrança do valor correspondente. 

Apenas se cogitaria eventual desoneração se configurado o desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, de modo que cabia à FIORI pagar a taxa e, 

posteriormente, se fosse o caso, postular o reembolso. Alega que o Município 

jamais assumiu a responsabilidade pelo pagamento da taxa e requer a reforma 

da decisão para revogar a restrição sobre seus bens. 

A decisão de fls. 44/45 deferiu efeito suspensivo ativo ao recurso. 

Determinada a fls. 73 a redistribuição porque o eminente Desembargador 

Relator assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça. 

Contrarrazões a fls. 104/128 pela manutenção da decisão agravada. 

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. 

 

É o relatório. 

 

Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu liminar de 

indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade na qual 

se apura se o Agravante eximiu indevidamente FIORI EMPREENDIMENTOS 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

IMOBILIÁRIOS LTDA. do pagamento da taxa por remover vegetação na área 

do campo de golfe olímpico da cidade e transferiu ao Município o ônus pelo 

pagamento do tributo. 

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.429/92, cabível a indisponibilidade de 

bens nos casos de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito por ato 

de improbidade, a fim de garantir futura reparação do dano ao erário, se 

presente a plausibilidade das alegações. 

Como ensinam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Improbidade 

Administrativa, ed. Saraiva, 8ª ed., pág. 1.060/1.061), a indisponibilidade de 

bens tem por escopo garantir futura execução por quantia certa, devendo 

alcançar apenas o valor necessário à plena reparação do dano.  

Tendo em vista a natureza cautelar da medida, embora presumível o 

perigo na demora, não há sentido em impor a grave medida senão quando 

houver ¨fortes indícios” da prática de ato de improbidade como orienta a 

jurisprudência firme do E. Superior Tribunal de Justiça, como exemplifica o 

julgamento pela 1ª Sessão do AgRg no Resp nº 1199951/MT, Relator o 

Ministro HERMAN BENJAMIN: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INDISPONIBILIDADE   DE BENS. ART. 7º DA LEI 

8.429/1992. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PERICULUM 

IN MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI IURIS 

PRESENTE.   1. Trata-se, na origem, de Ação Civil de 

ressarcimento de danos ao Erário combinada com pedido 

liminar de indisponibilidade de bens e exibição de 

documentos contra deputados, servidores e gestores da 

Assembleia Legislativa estadual alegadamente responsáveis 

por desvios do montante aproximado de R$ 1,9 milhão (valor 

histórico). A petição inicial decorre da apuração de denúncia 

de desvio e apropriação indevida de recursos do Poder 

Legislativo do Estado de Mato Grosso por meio de 

pagamentos a empresas inexistentes ou irregulares - fatos 

esses relacionados com a chamada Operação Arca de Noé, 

deflagrada pela Polícia Federal e Ministérios Públicos, 

referente ao Grupo João Arcanjo Ribeiro e à empresa 

Confiança Factoring Fomento Mercantil. Há notícia de várias 

Ações Civis Públicas propostas e danos da ordem de R$ 100 

milhões. 2. Requerida a indisponibilidade de bens, foi ela 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

indeferida na origem, por ausência de periculum in mora. A 

irresignação do Ministério Público, acolhida em decisão 

monocrática, está amparada na tese da verossimilhança 

demonstrada documentalmente e do periculum in mora 

implícito. 3. O Tribunal de origem negou o pedido de liminar 

para a decretação de indisponibilidade de bens dos ora 

agravantes, pois, apesar de "razoavelmente configurado o 

pressuposto do fumus boni iuris" (fl. 2.148), o periculum in 

mora não teria sido demonstrado, porquanto, para tal, seria 

necessário provar deforma efetiva que os réus estariam 

dilapidando seu patrimônio. 4. Está consolidado o 

entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade 

dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação 

efetiva ou iminente de patrimônio, já que visa, justamente, a 

evitar o esvaziamento patrimonial futuro, estando, portanto, o 

periculum in mora presumido se constatados fortes indícios, 

como se afigura no presente caso, da prática de atos de 

improbidade administrativa. Nesse sentido: Recurso Especial 

1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

19/9/2014 (julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973); 

AgRg no Resp 1.314.088/DF, Rel.  Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 

1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe  2/5/2014; AgRg no AREsp 

287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma,  DJe 13/11/2013; AgRg no  REsp 1.375.481/CE, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,  DJe 

2/5/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro 

Humberto  Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014; REsp 

1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp  415.405/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe  

11/12/2013;  AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro 

Mauro  Campbell  Marques, Primeira Seção, DJe 7/6/2013; 

AgRg no AgRg no REsp  1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe  20/8/2013;  REsp 

1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe  20/8/2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no 

AREsp 133.243/MT, Rel.  Ministro   Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 24/5/2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima,  Primeira Turma, DJe 

14/3/2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro  Teori  

Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6/9/2012; AgRg no  

AREsp  188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma,  DJe  24/9/2012;  AgRg  nos  EDcl  no REsp 

1.271.045/PR, Rel. Ministro  Napoleão  Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 12/9/2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; 

e REsp 1.319.484/SP, Rel.  Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 20/6/2014. 5. Reconhecida pela origem, 

portanto, a presença de fumus boni iuris, não há falar em 

violação da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Regimental não 

provido. 

 

A plausibilidade do direito, no caso em exame, não está perfeitamente 

delineada porque, muito embora em um primeiro momento o Agravante tenha 

proferido decisão no âmbito de sua competência e atribuição a fim de transferir 

ao ente público o ônus do pagamento da taxa (fls. 129), reconsiderou essa 

decisão posteriormente como revela o documento de fls. 186/187, de modo que 

não é possível presumir a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos.  

Como registra a decisão de fls. 44/45, a instrução do feito ainda não 

permite afirmar a ocorrência de dano ao erário de vez que não há prova da falta 

do pagamento ou reembolso de eventual recolhimento feito pela FIORI.  

Além disso, já houve o ajuizamento da execução fiscal para a cobrança 

do referido tributo, como admitem as partes, a descaracterizar pelo menos em 

tese a efetiva perda patrimonial ou dilapidação de bem público, indispensáveis a 

configuração do ato de improbidade. 

Segundo Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (Improbidade 

Administrativa, ed. Saraiva, 8ª ed., pág. 412): 

 

sempre será necessária a ocorrência de lesão ao patrimônio 

público para a incidência do art. 10 da Lei n. 8.429/92, o que é 

constatado pelo teor do caput deste preceito e pelo disposto no 

art. 12, II, o qual fala em “ressarcimento integral do dano” na 

hipótese do art. 10, enquanto que nos demais casos de 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

improbidade tem-se o dever de “ressarcimento do dano, 

quando houver”. 

   

Se, por enquanto, não se observam indícios da efetiva prática de atos de 

improbidade, inviável lançar mão do gravoso artifício processual da 

indisponibilidade nesta fase inicial da lide, sendo de todo aconselhável aguardar 

a dilação probatória para que, porventura configurado o prejuízo, a medida 

possa ser reexaminada. 

A limitação ao patrimônio do Agravante sem motivo eficiente a justificá-

la implica em manifesto risco de dano inverso a impor a revogação da medida 

cautelar constritiva. 

A jurisprudência não destoa em indeferir a indisponibilidade de bens 

quando ausente o requisito da plausibilidade como demonstra o julgamento do 

agravo de instrumento nº 0026356-71.2016.8.19.0000 pela C. Sexta Câmara 

Cível deste E. Tribunal de Justiça, relator o Desembargador BENEDICTO 

ULTRA ABICAIR: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO. 

 

Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão 

agravada e indeferir, por ora, a medida de indisponibilidade de bens do 

Agravado. 

 

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2017. 

Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira 

Relator 
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