Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.876 - DF (2012/0039428-6)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
INTERES.
ADVOGADO

: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S) DF021616
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: ANTONIO JORGE GODINHO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA
CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS
BONI IURIS . COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL.
DESNECESSIDADE.
PERICULUM
IN
MORA
PRESUMIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Histórico da demanda
1. Cuida-se, na origem, de Medida Cautelar Incidental de indisponibilidade de
bens proposta pelo Ministério Público Federal contra o ora agravante e outro
em virtude de enriquecimento ilícito e dano ao Erário resultantes de ocupação
indevida de imóvel funcional da Câmara dos Deputados.
Primeira rejeição do pedido de indisponibilidade
2. Inicialmente, o pedido liminar de decretação da indisponibilidade de bens
foi indeferido pelo Juiz de 1º Grau: "Quanto ao periculum in mora, necessário
se faz que a dilapidação do patrimônio do requerido seja iminente" (fl.68).
3. Foi então interposto pelo Parquet Federal o presente Agravo de
Instrumento. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento,
sob o argumento de que a LIA "não autoriza", antes da "resposta prévia", a
"decretação da indisponibilidade de bens dos demandados". (fls. 1228-1232).
4. Dessa decisão o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial, que
foi parcialmente provido.
5. O STJ anulou o acórdão recorrido, decidindo pela possibilidade da
decretação da indisponibilidade e sequestro de bens, para fins de assegurar o
ressarcimento ao Erário, antes do recebimento da petição inicial da Ação de
Improbidade, e determinou que, superado o óbice consignado, o Tribunal a
quo reapreciasse o pedido do Parquet (fls. 1287-1289).
Segunda rejeição do pedido de indisponibilidade
6. Em nova decisão, o Tribunal de origem, no segundo Acórdão, ora recorrido,
após citar precedente da relatoria da Ministra Eliana Calmon, segundo o qual
"O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando
legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a assegurar o
integral ressarcimento do dano", conclui, em clara afronta à jurisprudência do
STJ:"Contudo, o entendimento desta Turma é o de que a indisponibilidade de
bens deve se decretada quando estiverem presentes os requisitos autorizadores
para a concessão da medida, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora,
cumulativamente (AI007.01.00.058087-3/MA, e-DJF1 de 25.07.2008, p. 106).
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Ou seja, por ter natureza cautelar, sujeita-se aos requisitos indispensáveis à
concessão de medidas cautelares, conforme regulado no art. 798 do CPC". E
arremata: "Destarte, afigura-se inafastável a presença não apenas da
verossimilhança do alegado ato de improbidade, mas a demonstração objetiva
do periculum in mora para decretação da medida acautelatória de
indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa" (fl. 1300).
7. Dessa decisão interpôs o Parquet Federal o presente Recurso Especial, o foi
provido em decisão monocrática.
8. Nesse ínterim, a Medida Cautelar foi julgada parcialmente procedente, e o
Juiz assim consignou na sentença: "Embora de início haja sido afastada a
necessidade de assegurar o resultado útil da ação principal ajuizada,
observa-se que neste momento já existem elementos suficientes a dar
acolhimento à providência, tendo em vista a prolação de sentença
condenatória naqueles autos ." "Presente, portanto, a plausibilidade do
direito invocado, já que os réus não prestaram garantias nem sinalizaram a
intenção em ressarcir o erário pela vantagem indevida obtida pelo segundo,
com parcela de responsabilidade do primeiro" (grifo acrescentado, fls. 1480
-1482).
Teses do agravante
9. Afirma o agravante: a) não se registrou, em nenhum momento, a presença
do fumus boni iuris; b) a Medida Cautelar foi julgada parcialmente
procedente, sendo que a apelação interposta foi recebida no duplo efeito,
devolutivo e suspensivo, e assim o presente Recurso Especial perdeu o objeto.
9. Pede a reforma da decisão monocrática que decretou a indisponibilidade dos
bens, julgando prejudicado o Recurso Especial, diante da perda de objeto.
Fumus bonis iuris
10. Quanto à existência do fumus boni iuris, esclareço que a procedência
parcial da Medida Cautelar pelo Juiz cabalmente confirma a existência do
fumus boni iuris, quando da decisão liminar.
Inexistência de Perda de Objeto e permanência do interesse de agir do
Ministério Público Federal
11. O entendimento do STJ é no sentido de que, prolatada a sentença de mérito
na Ação principal, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra o
indeferimento da liminar, pois já não se verifica interesse de agir. Contudo, no
presente caso, com o recebimento da apelação no duplo efeito, por força de
decisão do próprio TRF em Agravo de Instrumento, persiste o interesse de agir
do Parquet.
12. Ora, se o próprio Tribunal a quo atribui efeito suspensivo à Apelação do
réu, negando, assim, a decretação da indisponibilidade de bens feita pela
sentença, fica incólume o interesse do MP, ao contrário do que ocorreria caso
permanecesse somente o efeito devolutivo.
13. A decisão do Agravo de Instrumento não apenas repete o fundamento do
acórdão ora impugnado pelo presente Recurso Especial ("há decisão deste
Tribunal, em agravo de instrumento, anterior à sentença, entendendo ser
desnecessária a providência cautelar, não se tendo notícia de que, de então a
esta parte, haja o apelante praticado atos que frustrem uma eventual (e
futura) execução ."), como a ele faz menção expressa (grifo acrescentado).
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Ação de Improbidade Administrativa
14. A Ação de Improbidade Administrativa foi julgada parcialmente
procedente, tendo sido o agravante condenado a ressarcir à União na quantia
correspondente a 163 (cento e sessenta e três) “auxílio-moradia/dias” da
Câmara dos Deputados vigente à época dos fatos, o que justifica, ainda mais, a
decretação de indisponibilidade dos bens.
15. O Juiz de 1º Grau assim consignou na sentença: "A relevância da
imputação ganha força, quando se observa da documentação de fls. 804/810
que o réu CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO adotou todas as demais
providências contra o ex-parlamentar Zezé Perrela, rescindindo a ocupação e
publicando o ato no Diário Oficial - o que ensejou a desocupação do bem em
10/08/2004 (fls. 813/815) -, mas não procedeu do mesmo modo em relação ao
segundo réu, cujo término do mandato ocorreu na mesma data em que cessou
o mandato do ex-parlamentar Zezé Perrela" (fl. 1493).
A Jurisprudência do STJ quanto à decretação da
indisponibilidade dos bens e periculum in mora presumido
16. É firme o entendimento, no STJ, 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
futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og
Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014 ; 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.
17. Agravo Regimental não provido.
Documento: 1348178 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/11/2016

Página 3 de 26

Superior Tribunal de Justiça
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
""A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com
o Sr. Ministro Relator."
Brasília, 22 de novembro de 2016(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgRg no
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.310.876 / DF

Número Registro: 2012/0039428-6

Números Origem: 166522020064010000 200434000484840 200601000169031 200700464868
PAUTA: 16/09/2014

JULGADO: 16/09/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
INTERES.
ADVOGADO

:
:
:
:
:

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgRg no
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.310.876 / DF

Número Registro: 2012/0039428-6

Números Origem: 166522020064010000 200434000484840 200601000169031 200700464868
PAUTA: 16/09/2014

JULGADO: 23/09/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
INTERES.
ADVOGADO

:
:
:
:
:

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgRg no
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.310.876 / DF

Número Registro: 2012/0039428-6

Números Origem: 166522020064010000 200434000484840 200601000169031 200700464868
PAUTA: 16/09/2014

JULGADO: 02/10/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
INTERES.
ADVOGADO

:
:
:
:
:

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.876 - DF (2012/0039428-6)
RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
INTERES.
ADVOGADO

:
:
:
:
:
:

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR E OUTRO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ANTONIO JORGE GODINHO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):
Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao Recurso Especial e decretou a indisponibilidade dos bens.
No presente Agravo Regimental, alega o agravante que a decisão
recorrida deve ser reformada, pois não se registrou a presença do fumus boni iuris.
Sustenta ainda que houve a perda do objeto do presente Recurso Especial, pois a
Medida Cautelar já foi julgada parcialmente procedente, e a apelação interposta pelo
ora agravante foi recebida no duplo efeito. Juntou a decisões.
Pleiteia a reconsideração do decisum agravado ou a submissão do
recurso à Turma.
É o relatório.
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.876 - DF (2012/0039428-6)

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): O
Agravo Regimental não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela
firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.
Cuida-se, na origem, de Ação Cautelar Incidental de indisponibilidade
de bens proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos em virtude de
enriquecimento ilícito e dano ao Erário resultantes de ocupação indevida de imóvel
funcional da Câmara dos Deputados.
Inicialmente, o pedido liminar de decretação da indisponibilidade de
bens foi indeferido. Vejamos:
O fumus boni juris, portanto, não dispensa a prova do dano
processual causado pela conduta. Aliás, inócua seria qualquer medida cautelar
sem a necessária demonstração (an debeatur) e a indispensável especificação
(quantum debeatur); no caso, aos cofres públicos. Quanto ao periculum in
mora, necessário se faz que a dilapidação do patrimônio do requerido seja
iminente. (fl.68).

Parquet Federal, então, interpôs o presente Agravo de Instrumento. O
Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o argumento de que
a LIA "não autoriza", antes da "resposta prévia", a "decretação da indisponibilidade de
bens dos demandados" (fls. 1228-1232).
Dessa decisão o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial
que foi parcialmente provido.
O STJ decidiu pela possibilidade da decretação da indisponibilidade e
sequestro de bens, para fins de assegurar o ressarcimento ao Erário, antes do
recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade, e determinou que, superado o
óbice consignado, o Tribunal a quo reaprecie o pedido do Parquet (fls. 1287-1289).
Em nova decisão, o Tribunal de origem, no segundo Acórdão, ora
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recorrido, após citar precedente da relatoria da Ministra Eliana Calmon, segundo o
qual "O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando
legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a 'assegurar o integral
ressarcimento do dano", conclui, em clara afronta à jurisprudência do STJ: "Contudo,
o entendimento desta Turma é o de que a 'indisponibilidade de bens deve se decretada
quando estiverem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, ou
seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, cumulativamente' (AI
007.01.00.058087-3/MA, e-DJF1 de 25.07.2008, p. 106.). Ou seja, por ter natureza
cautelar, sujeita-se aos requisitos indispensáveis à concessão de medidas cautelares,
conforme regulado no art. 798 do CPC". E arremata: "Destarte, afigura-se inafastável a
presença não apenas da verossimilhança do alegado ato de improbidade, mas a
demonstração objetiva do periculum in mora para decretação da medida acautelatória
de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa" (fl. 1300).
Dessa decisão interpôs o Parquet Federal o presente Recurso Especial,
que foi provido em decisão monocrática.
Nesse ínterim, a Medida Cautelar foi julgada parcialmente procedente.
Afirma o agravante que não se registrou a presença do fumus boni iuris,
contudo esclareço que a procedência parcial da Medida Cautelar somente confirma a
existência do fumus boni iuris quando da decisão liminar.
Vejamos a conclusão da sentença às fls. 1480-1483:
Embora de início haja sido afastada a necessidade de assegurar
o resultado útil da ação principal ajuizada, observa-se que neste momento já
existem elementos suficientes a dar acolhimento à providência, tendo em
vista a prolação de sentença condenatória naqueles autos .
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a
necessidade de existirem fortes indícios da responsabilidade, para gerar a
indisponibilidade de bens:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. PERICULUM 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
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Justiça consolidou entendimento no sentido de que, de acordo
com o disposto no art. 7º da Lei 8.429/1992, 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 Precedente: REsp 1319515/ES, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012.
2. Incide, na hipótese, a Súmula 168 do STJ,
segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado".
3. Agravo regimental não provido 2 .
E essa circunstância se mostra plenamente delineada no caso
dos autos, pois a utilização indevida do patrimônio público inegavelmente
gerou vantagem às custas do patrimônio público . O simples fato da fruição
de um bem público de expressivo valor econômico, sem a devida
contraprestação pelo usuário, já evidencia o prejuízo.
Não fosse assim, seria desnecessária toda a legislação prevendo
as contraprestações pelo uso dos bens públicos federais.
Presente, portanto, a plausibilidade do direito invocado, já que
os réus não prestaram garantias nem sinalizaram a intenção em ressarcir o
erário pela vantagem indevida obtida pelo segundo, com parcela de
responsabilidade do primeiro.
O segundo réu ocupou imóvel funcional da Câmara dos
Deputados indevidamente por quase dois anos, mesmo ciente de que deveria
desocupá-lo ao término do seu mandato. Foi notificado reiteradamente, mas
ainda assim ignorou a obrigação de deixar o imóvel.
O primeiro réu, embora sem praticar ato de improbidade
(consoante restou consignado na sentença hoje proferida na ação principal),
deixou de adotar as cautelas que se exigiam de um gestor público diante da
situação delineada.
Mencionado réu emitiu seis notificações para desocupação do
imóvel, mas em nenhum momento rescindiu o termo de ocupação e abriu
caminho para a retomada efetiva do imóvel.
Também não motivou as razões pelas quais optou por agir dessa
forma.
Não prevalecem os argumentos segundo os quais a medida
judicial se mostraria mais demorada e gravosa. E ainda que o fossem,
evidenciado o descumprimento doloso das notificações de desocupação, e
ausentes tratativas para uma desocupação amigável, a rescisão do termo de
ocupação, abrindo caminho à retomada do bem, mostrava-se a única forma de
resolução do problema.
Há risco na demora em assegurar a concretização da
condenação imposta na ação principal, pois os réus não apresentaram
Documento: 1348178 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/11/2016

Página 1 1 de 26

Superior Tribunal de Justiça
garantias ou apontaram situação patrimonial capaz de garantir a ausência
de risco para o resultado útil da ação.
Ressalto, entretanto, que a medida adotada deverá restringir-se
ao valor da condenação hoje estabelecida nos autos principais, e na exata
proporção atribuída a cada réu.
Portanto, afasto as preliminares argüidas, e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a medida cautelar para decretar a
indisponibilidade dos bens dos requeridos, nos valores e proporções
estabelecidos na sentença hoje proferida nos autos da ação principal. (grifei)

No mais, sustenta o agravante que a Medida Cautelar foi julgada
parcialmente procedente e que a apelação interposta foi recebida no duplo efeito,
devolutivo e suspensivo, de modo que o presente Recurso Especial perdeu o objeto.
Esclareço que, apesar da sentença na Ação Principal, persiste o interesse
de agir do Parquet na decisão liminar, diante do recebimento da apelação no duplo
efeito, em razão da decisão, publicada no e-DJF1 em 16.9.2014, do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, no Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente. Vejamos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N.
0010181-07.2014.4.01.0000/DF (d)
Processo Orig.: 0039383-63.2004.4.01.3400
R E L ATO R : DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO
HERCULANO DE MENEZES
AGRAVANTE : CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
AGRAVADO : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CILVIL.
AÇÃO
CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
SENTENÇA
PROCEDENTE.
APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. POSSIBILIDADE.
1. Conquanto o inciso IV do art. 520 do CPC atribua ao recurso
que ataca sentença que decide o processo cautelar, disponha que o efeito deva
ser devolutivo, para o caso deve ser considerado que há decisão deste
Tribunal, em agravo de instrumento, anterior à sentença, entendendo ser
desnecessária a providência cautelar, não se tendo notícia de que, de então a
esta parte, haja o apelante praticado atos que frustrem uma eventual (e
futura) execução .
(...)
3. Agravo de instrumento provido, para se atribuir duplo
efeito à apelação interposta pelo agravante . (grifei).

O entendimento desta Corte é no sentido de que, prolatada a sentença de
mérito na Ação principal, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra o
indeferimento da liminar, pois não mais se verifica o interesse de agir.
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Contudo, no presente caso, com o recebimento da apelação no duplo
efeito, por força de decisão do próprio TRF em Agravo de Instrumento, persiste o
interesse de agir do Parquet.
Ora, se o próprio Tribunal a quo atribui efeito suspensivo à Apelação do
réu, negando, assim, a decretação da indisponibilidade de bens feita pela sentença, fica
incólume o interesse do MP, ao contrário do que ocorreria caso permanecesse somente
o efeito devolutivo.
A decisão do Agravo de Instrumento não apenas repete o fundamento
do acórdão ora impugnado pelo presente Recurso Especial ("há decisão deste
Tribunal, em agravo de instrumento,

anterior à sentença, entendendo ser

desnecessária a providência cautelar, não se tendo notícia de que, de então a esta
parte, haja o apelante praticado atos que frustrem uma eventual (e futura)
execução ."), como a ele faz menção expressa. (grifei).
Conforme a sentença às fls. 1487-1501, a Ação de Improbidade
Administrativa foi julgada parcialmente procedente, sendo o agravante condenado a
ressarcir à União a quantia correspondente a 163 (cento e sessenta e três)
“auxílio-moradia/dias” da Câmara dos Deputados vigente à época dos fatos, o que
justifica, ainda mais, a decretação de indisponibilidade dos bens.
O Juiz de 1º Grau afirmou na sentença: "A relevância da imputação
ganha força, quando se observa da documentação de fls. 804/810 que o réu CIRO
NOGUEIRA LIMA FILHO adotou todas as demais providências contra o
ex-parlamentar Zezé Perrela, rescindindo a ocupação e publicando o ato no Diário
Oficial - o que ensejou a desocupação do bem em 10/08/2004 (fls. 813/815) -, mas não
procedeu do mesmo modo em relação ao segundo réu, cujo término do mandato
ocorreu na mesma data em que cessou o mandato do ex-parlamentar Zezé Perrela" (fl.
1493).
Por fim, o Tribunal de origem assim consignou na sua decisão à fl. 1324:
Não foram deferidas as tutelas porque, ao contrário do que
defende o ora embargante, o entendimento desta Turma é o de que não basta a
presença do fumus boni iuris ou da verossimilhança do alegado, o efetivo
perigo da demora tem de estar demonstrado.
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Contudo, é firme o entendimento no STJ 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
futura.
Nesse sentido:
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 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
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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 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, DJe 19/09/2014) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 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.
1. O fundamento utilizado pelo acórdão recorrido diverge da
orientação que se pacificou no âmbito desta Corte, inclusive em recurso
repetitivo (REsp 1.366.721/BA, Primeira Seção, j. 26/2/2014), no sentido de
que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa
caracteriza tutela de evidência.
2. Daí a desnecessidade de comprovar a dilapidação do
patrimônio para a configuração de periculum in mora, o qual estaria implícito
ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, bastando a demonstração
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do fumus boni iuris, consistente em indícios de atos ímprobos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1314088/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe 27/06/2014)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO
SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
ATOS ÍMPROBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou a orientação
no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade
administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a
configuração de periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando
normativo do art. 7º da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni
iuris que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp 1.319.515/ES, 1ª Seção,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2012).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente
reconheceu a presença do fumus boni iuris (indícios de ato de improbidade
administrativa), entretanto, afastou a presença do periculum in mora em face
da ausência de atos de dilapidação patrimonial, o que é desnecessário para a
decretação da constrição patrimonial.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1407616/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/05/2014)
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA ABSTRATO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto às
ações de improbidade administrativa, tem-se alinhado no sentido da
desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu
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.
2. A jurisprudência desta Corte não exige a necessidade de
demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni iuris,
bastando apenas a existência de fundados indícios da prática de atos de
improbidade administrativa.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2013)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO
SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
ATOS ÍMPROBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou a orientação
no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade
administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a
configuração de periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando
normativo do art. 7º da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni
iuris que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp 1.319.515/ES, 1ª Seção,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.9.2012).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente
reconheceu a presença do fumus boni iuris (indícios de ato de improbidade
administrativa) e do periculum in mora presumido, requisitos aptos à
decretação da constrição patrimonial.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1375481/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/05/2014)
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. FUMUS
BONI IURIS DEMONSTRADO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL
PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
RESPECTIVO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se
alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu 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. No
memso sentido: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 22/08/2012, DJe 21/09/2012.
2. A indisponibilidade dos bens deve recair sobre o patrimônio
dos réus 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 que venha a ser aplicada.
Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 1414569/BA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014)
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS
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PARA
CONCESSÃO.
PERICULUM
IN
MORA
IMPLÍCITO.
PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO
DA DEMANDA. NÃO PREQUESTIONAMENTO.
1. A questão dos autos se traduz em saber se, para decretar a
indisponibilidade dos bens em uma ação de improbidade administrativa, é
necessária a demonstração do periculum in mora concreto, ou seja, a prova de
que os acusados estejam se desfazendo, ou na iminência de desfazer, do
patrimônio.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se
alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora
concreto.
Precedentes: AgRg no AREsp 194.754/GO, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9.10.2013; AgRg no REsp
1.256.287/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
21.9.2011; REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
08.10.2010; REsp 1.115.452/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
20.04.2010; REsp 1.190.846/PI, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 16.12.2010, DJe 10.2.2011.
3. A tese inerente à suposta ilegitimidade passiva do agente
político, ex-prefeito da cidade de João Pessoa, não foi prequestionada pela
Corte a quo, pois não foram analisados os artigos 80 do Decreto-Lei n. 200/67
e 3º do Código de Processo Civil. Assim, incide, no caso, o enunciado das
Súmulas ns. 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp 1417942/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2013)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
OCORRÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE REFORMAR
INDISPONIBILIDADE DE BENS ANTERIORMENTE DECRETADA
EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REQUISITOS
PARA
A
INDISPONIBILIDADE
DOS
BENS
LIMINARMENTE. PERICULUM IN MORA ABSTRATO. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à violação dos artigos 273, § 4º, do CPC, o
Tribunal de origem asseverou que não há indicação de fatos efetivamente
novos capazes de modificar a decisão que já havia determinado a
indisponibilidade dos bens do recorrido.
2. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à aferição de fato
novo capaz de alterar as razões da indisponibilidade de bens antes decretada,
com a consequente revisão do acórdão impugnado, depende de prévio reexame
de matéria fática dos autos. Ocorre que essa tarefa não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
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21.9.2012), firmou a orientação no sentido de que a decretação de
indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a
demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de periculum
in mora, bastando a demonstração de indícios de atos ímprobos.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/12/2013)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI
8.429/1992. PERICULUM 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
entendimento no sentido de que, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei
8.429/1992, 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
Precedente: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012.
2. Incide, na hipótese, a Súmula 168 do STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 1315092/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 07/06/2013)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL.
INTIMAÇÃO
PARA
CONTRARRAZÕES.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA
MEDIDA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. DELIMITAÇÃO DA MEDIDA.
CABIMENTO.
1. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para
apresentação de contraminuta em agravo regimental ou interno (RISTJ, art.
258 e CPC, art. 557).
2. O direito à ampla defesa e ao contraditório são atendidos com
a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso especial.
3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que
trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas
condutas que causem dano material ao Erário.
4. Consoante jurisprudência pacífica, o periculum in mora está
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implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade,
uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas
demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade
prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização
dos bens pelo Parquet.
6. A medida constritiva em questão 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. Precedentes do STJ.
7. Agravo regimental parcialmente provido, tão-somente para
delimitação da indisponibilidade sobre o patrimônio dos réus à extensão do
dano patrimonial e eventuais multas civis.
(AgRg no AgRg no REsp 1328769/BA, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/2013)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR O
DEFERIMENTO DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO.
DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS.
1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que
trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas
condutas que causem dano material ao Erário.
2. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal,
que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o
integral ressarcimento do dano'.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas
demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade
prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização
dos bens pelo Parquet.
4. A medida constritiva em questão 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. Precedentes do STJ.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1319583/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/2013)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. REVISÃO. FATOS. PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A indisponibilidade dos bens, medida prevista no art. 7º da
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Lei 8.429/1992, 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.
Precedentes.
2. É defeso revolver as provas dos autos, a fim de perscrutar o
grau de envolvimento do recorrente com os atos de improbidade descritos na
inicial, sob pena de indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos,
nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2013)
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO
INSERIDA NO ARTIGO 7º DA LIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Não se admite inovação de tese não devolvida,
expressamente, no recurso especial. No caso, os recorrentes não trouxeram o
tema da "transgressão ao direito de propriedade", inviabilizando o
conhecimento do recurso. Além disso, não houve o devido prequestionamento,
incidindo as Súmulas 282/STF e 211/STJ.
2. O periculum in mora que fundamenta a indisponibilidade de
bens é presumido, sendo dispensável prova concreta de dilapidação
patrimonial.
3. Houve, na espécie, motivação suficiente para decretar a
medida pleiteada, inexistindo violação do artigo 458 do Código de Processo
Civil.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 24/05/2012)
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que como a medida cautelar de indisponibilidade
de bens, prevista na LIA, trata de uma tutela de evidência, basta a
comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto, pela própria
natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da
demora" (REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 21/9/12).
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1312389/PA, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/03/2013)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. PRECEDENTES. FUMUS BONI
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IURIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/09/2012)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
ORIGEM, POR FUNDAMENTAR SUAS RAZÕES DE DECIDIR NO
PARECER DO PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA.
INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ART. 7o. E 16 DA LEI 8.429/92. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA, QUE SE TEM POR
IMPLÍCITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ.
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há nulidade no acórdão recorrido por ter-se fundado
suas razões de decidir do parecer do Procurador Regional da República, tendo
em vista que o Magistrado pode reportar-se ao parecer ministerial, a
precedentes jurisprudenciais e mesmo às razões das partes para fundamentar
seu entendimento, não incorrendo em nulidade o julgado que transcreve
trechos de outras peças do processo em suas razões de decidir, tratando-se a
irresignação de mero inconformismo da parte.
2. O pedido cautelar de indisponibilidade de bens (arts. 7o. e
16 da Lei 8.429/92), dada a que a sua inquestionável natureza cautelar, exige
demonstração dos dois requisitos clássicos da cautelaridade: periculum in
mora e fumus boni iuris; contudo, a 1a. Seção desta Corte Superior
uniformizou a sua jurisprudência, admitindo o periculum in mora implícito na
Ação de Improbidade Administrativa: REsp. 1.319.515/ES, Rel. p/acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 22/08/2012 (acórdão
pendente de publicação).
3.
Ressalta-se que o Processo Cautelar adquiriu, desde o
Código Buzaid (1973), compondo o seu Livro III, a reclamada autonomia
processual, didática e científica, equivalendo a um retorno jus-metodológico
eliminar-se a exigência daqueles seus requisitos específicos, sem embargo da
sua aptidão para preservar relações jurídicas em situação de risco devidamente
evidenciada, de acordo com as possibilidades e a limites do sistema processual
positivo.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1271045/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/09/2012)
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVA
DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. No acórdão recorrido, o voto divergente que se sagrou
vencedor entendeu ser imprescindível o perigo de dilapidação do acervo
patrimonial dos agentes tidos como ímprobos para a decretação da
indisponibilidade de seus bens.
2. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell, DJe
21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de
bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de
patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez
que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu
patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado
ao erário, o que atinge toda a coletividade".
3. No específico caso dos autos, a indisponibilidade visava
assegurar a recomposição de prejuízo ao Erário municipal estimado em R$
199.644,81, de modo que, estando dispensada a prova da dilapidação
patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris
pela instância a quo é suficiente para autorizar a medida constritiva.
4. Violação dos arts. 7º e 16 da Lei 8.429/92 reconhecida.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1373705/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 25/09/2013)
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou: " a indisponibilidade
restrita ao valor do pedido garante a efetividade de eventual futura condenação,
podendo-se presumir o perigo da demora quando veementes os indícios de
fraude, demonstrando a tendência a atos desonestos. " 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.
3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de
modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de
violação da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1319484/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 20/06/2014)

Ademais,

em

obiter

dictum ,

com

relação

à

decretação

da

indisponibilidade dos bens antes do recebimento da petição inicial, matéria objeto do
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Recurso Especial anterior, colaciono os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE É
POSSÍVEL ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO (FUMAÇA DO BOM DIREITO). PERIGO DA DEMORA
IMPLÍCITO. INDEPENDÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA
CONDUTA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDIVIDUALIZA AS
CONDUTAS E INDICA DANO AO ERÁRIO EM MAIS DE QUINHENTOS
MIL REAIS. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Hipótese na qual se discute cabimento da decretação de
indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa.
2. O acórdão recorrido consignou expressamente "haver
prejuízo ao erário municipal", bem como que "estariam presentes os requisitos
necessários (fumus boni iuris e o periculum in mora) (....)limitado ao valor
total de R$ 535.367.50".
3. O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito
Público desta Corte é de que, a indisponibilidade de bens em ação de
improbidade administrativa: a) é possível antes do recebimento da petição
inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou do
enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do fumus boni iuris; c)
independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em
vista que o periculum in mora está implícito no comando legal; d) pode recair
sobre bens adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba; e e) deve
recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as
conseqüências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil.
Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.
4. Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada
somente para os casos de existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam
usados para pagamento de futura indenização, mas também nas hipóteses em
que o julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias e os elementos
constantes dos autos, afere receio a que os bens sejam desviados dificultando
eventual ressarcimento. (AgRg na MC 11.139/SP).
5. Destarte, para reformar a convicção do julgador pela
necessidade da medida em favor da integridade de futura indenização, faz-se
impositivo revolver os elementos utilizados para atingir o convencimento
demonstrado, o que é insusceptível no âmbito do recurso especial, tendo em
vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 20.853/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/06/2012)
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PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MEDIDA
CAUTELAR
INCIDENTAL. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS ANTES
DO RECEBIMENTO ART. 7º DA LEI 8.429/1992. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DA 1ª SEÇÃO DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de
improbidade administrativa é possível antes do recebimento da Ação Civil
Pública.
2. Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 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". Precedente: REsp 1.319.515/ES, 1ª Seção, Rel. p/
Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/09/2012.
3. No caso em concreto, o Tribunal a quo, ao analisar os autos,
concluiu pela existência do fumus boni iuris, sendo cabível a decretação da
indisponibilidade de bens ante a presença de periculum in mora presumido no
caso em concreto, mesmo antes do recebimento da petição inicial da demanda
em que se discute improbidade administrativa.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/03/2013)

Ausente, portanto, a comprovação da necessidade de retificação a ser
promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em
consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo
Regimental que contra ela se insurge.
Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Regimental.
É como voto.
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AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
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ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
INTERES.
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:
:
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CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães
(Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.
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