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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA       ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Referência: Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.001669/2017-71

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário, no exercício das atribuições constitucionais e legais previstas nos artigos

127 e 129, inciso III, da Constituição da República e no artigo 6º, inciso VII, alínea

“c”,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  vem  respeitosamente  perante  Vossa

Excelência, com fundamento nos artigos 9º a 12 e 17 da Lei nº 8.429/92 e 116 e

117 da Lei nº 8.112/90, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EM DEFESA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de

MARCO  ANTÔNIO  NEVES  CABRAL,  brasileiro,  advogado,

atualmente  exercendo  mandato  de  deputado  federal,  portador  da  carteira  de

identidade nº ,  inscrito no CPF sob o nº , residente e

domiciliado à ,

CEP ,  com endereço funcional  na  Câmara dos  Deputados,  Anexo  3,

gabinete 585 (Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília -

DF - Brasil - CEP 70160-900), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
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I - BREVE RESUMO DOS FATOS

O Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.001669/2017-71 —

cujos  autos  estão  reproduzidos  integralmente  em  anexo  a  esta  exordial  —  foi

instaurado nesta Procuradoria da República a partir do recebimento do Memorando

nº  329/2017/GABPR/GRFP/PR-RJ,  pelo  qual  Exma.  Procuradora  da  República

enviou para distribuição a um dos Ofícios do Patrimônio Público desta Procuradoria

uma cópia do Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.000561/2017-61. Tal

Procedimento foi instaurado no 12º Ofício Criminal desta Procuradoria a partir do

Ofício  nº  113/3ª  PJEXECAP/2016,  emanado  de  órgão  do  Ministério  Público  do

Estado do Rio de Janeiro com atribuição perante as Promotorias de Justiça de

Execução Penal. Tal documento noticiou irregularidades na visitação a  Sérgio de

Oliveira Cabral Santos Filho (Sérgio Cabral), ex-governador do Estado do Rio de

Janeiro, à época preso preventivamente na Cadeia Pública Pedrolino Werling de

Oliveira  (Bangu  8)  por  ordem  proferida  pelo  Exmo.  Juízo  da  7ª  Vara  Federal

Criminal do Rio de Janeiro na “Operação Calicute”.

Tal Ofício do Ministério Público Estadual reportou seguidas violações,

pelos visitantes do referido preso, às normas da Resolução SEAP nº 584/2015 —

que  regulamenta  a  visitação  aos  presos  custodiados  nos  estabelecimentos

prisionais  da  Secretaria  de  Estado  de  Administração  Penitenciária  do  Rio  de

Janeiro, reproduzida às fls. 40/46-v do Procedimento Preparatório reproduzido em

anexo.  Entre  as  regras  violadas  (especialmente  pelo  Demandado)  estão  a  que

disciplina a visita de familiares (art. 2º), a que obriga que as visitas extraordinárias

realizadas por autoridades estejam relacionadas ao exercício de sua função pública

(art. 18, V) e a que limita o número de credenciamentos a uma única pessoa amiga

(art. 2º, V).

O relatório de visitas ao preso  Sérgio Cabral acostado às fls. 32/33

informa que,  no  período de 24/11/2016 a  04/03/2017,  as  visitas  com o uso de

prerrogativa parlamentar foram realizadas pelos Deputados Estaduais do Rio de

Janeiro Maria Aparecida Campo Straus (“Cidinha Campos”),  Paulo César de Melo
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Sá (“Paulo Melo”), Jorge Sayed Picciani (“Jorge Picciani”), pelo Deputado Federal à

época  e  atual  prefeito  de  Duque  de  Caxias  Washington  Reis  de  Oliveira

(“Washington Reis”)  e pelo Deputado Federal  Marco Antônio Neves Cabral,  ora

Demandado e filho do referido preso.

Diante  disso,  esta  Procuradoria  expediu  o  Ofício  de  fls.  54/55  do

referido  Procedimento,  requisitando  ao  Secretário  de  Estado  de  Administração

Penitenciária  do  Rio  de  Janeiro  que  enviasse  informações  atualizadas  sobre  a

relação de pessoas que tivessem visitado o referido preso entre março e abril de

2017, destacando aquelas que o tivessem feito invocando prerrogativa parlamentar.

Também requisitaram-se informações sobre se o ora Demandado requereu (e se

recebeu)  a  carteira  de  visitante  prevista  pelo  artigo  3º  da  Resolução  SEAP nº

584/20151, ou se visitou o preso Sérgio Cabral apenas fazendo uso de sua carteira

de identidade parlamentar.

Em  resposta  ao  referido  Ofício,  o  Secretário  de  Estado  de

Administração Penitenciária informou às fls. 59/64 do Procedimento em referência

que o Demandado está com sua carteira de visitação ativa, tendo-a requisitado em

28/11/2016. Segundo planilha anexa à referida resposta, o Demandado visitou o

referido preso trinta e nove vezes entre 24/11/2016 e 21/04/2017,  valendo-se de

prerrogativa parlamentar em vinte e três delas. Além disso, de acordo com o que

consta da fl. 61 do Procedimento anexo, embora a visitação seja permitida das 09

às 16 horas às quartas-feiras, houve trinta e três visitas fora do dia permitido e

quatro realizadas após o horário.

Registre-se  que  em  maio  de  2017  o  Procurador  da  República

signatário  enviou  o  Ofício  de  fl.  72  do  Procedimento  em  referência  ao  Exmo.

Presidente da Câmara dos Deputados requisitando informações sobre as datas em

que o Demandado registrou presença na referida Casa Legislativa nos meses de

novembro de 2016 a março de 2017, as datas em que se tenha registrado sua

1 Resolução SEAP nº 584/2015, art.  3º:  “A Subsecretaria-Adjunta  de Tratamento Penitenciário,
através do Centro de Análise, Processamento e Emissão de Carteiras (CAPEC), caberá emitir a
carteira  de  visitante  mediante  a  apresentação  de  cópia  autenticada  em  cartório  ou  pelo
funcionário do Núcleo de Credenciamento mediante a apresentação do documento original, dos
seguintes documentos: (...)”.
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ausência  (justificada  ou  não)  e  as  sanções  eventualmente  impostas  a  ele  em

decorrência de ausências não justificadas no período indicado.

Em resposta datada de 06/06/2017 (fl. 77 do Procedimento), o Exmo.

Presidente da Câmara dos Deputados esclareceu que de 21/10/2016 a 18/01/2017

o Demandado afastou-se do exercício do mandato parlamentar para exercer o

cargo  de  Secretário  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro.

Em  consulta  à  página  eletrônica  da  Câmara  dos  Deputados  que

informa a frequência dos Deputados Federais às sessões do Plenário da Câmara,

com  os  respectivos  registros  de  presença  e  ausência

(http://www.camara.leg.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?

nuLegislatura=  55  &nuMatricula  =319&dtInicio=01/02/2015&dtFim=20/09/2017),

verifica-se que de novembro de 2016 a abril  de 2017 a Câmara dos Deputados

registrou a presença do Demandado nas seguintes datas: 02, 07, 14, 16 e 20 a 22

de fevereiro de 2017; 07 a 09, 15, 16, 21 a 23 e 28 a 30 de março de 2017; e 04 a

06, 10, 11, 18, 25 e 26 de abril de 2017. Constata-se que alguns dos dias em que

o Demandado esteve ausente da Casa Legislativa coincidem com dias em que

visitou o preso   Sérgio Cabral — especificamente os dias 08 e 09 de fevereiro, 21

de março e 12 de abril de 2017.

Por fim, o Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados informou que

não foram localizados registros de aplicação de sanção relativa às ausências do

Demandado.

A  partir  dessas  apurações  realizadas  no  referido  Procedimento

Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.001669/2017-71, evidenciou-se a prática de ato de

improbidade administrativa pelo Demandado.   O Deputado Marco Antônio Cabral

abusou gravemente de suas prerrogativas funcionais, violando as regras de

visitação de familiares a presos estabelecidas pela SEAP-RJ.

http://www.camara.leg.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=55
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=55
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=55&nuMatricula=319&dtInicio=01/02/2015&dtFim=20/09/2017
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=55&nuMatricula
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/RelPresencaPlenario.asp?nuLegislatura=55
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II - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A  legitimidade  do  Ministério  Público  para  combater  atos  de

improbidade administrativa encontra fundamento na Constituição, cujos artigos 127

e 129 erigiram o Ministério Público à categoria de instituição permanente, essencial

à  atividade  da  função  jurisdicional,  guardiã  da  ordem  jurídica  e  dos  direitos  e

interesses sociais.

Assim,  ao  Ministério  Público,  por  força  do  indicado  dispositivo

constitucional, incumbe, entre outras funções institucionais, promover a ação civil

pública para a proteção do patrimônio público e social,  do meio ambiente e de

outros  interesses  difusos  e  coletivos.  A norma  não  veicula  uma  faculdade  do

Ministério Público, mas um dever-poder vinculante da atuação do órgão ministerial,

uma vez caracterizada a conduta ofensiva aos interesses da coletividade.

De fato, configura nítida violação ao patrimônio público e social — e,

em última análise, lesão ao interesse supraindividual da probidade administrativa e

gestão honesta da coisa pública  — a prática por agentes públicos de atos que

atentam  grave  e  flagrantemente  contra  princípios  da  Administração  Pública,

causando  ou  não  dano  ao  erário.  Por  outro  lado,  somando-se  à  previsão

constitucional acima exposta, os artigos 5º, incisos I, “h”, e V, “b”, 6º, incisos VII, “b”,

e XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 17 da Lei nº 8.429/92, conferem

ao  Ministério  Público  a  legitimidade  para  atuar  contra  a  prática  de  atos  de

improbidade administrativa  — restando amplamente respaldada no ordenamento

jurídico a legitimidade ativa desta demanda.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição  da  República,  ao  tratar  da  Administração  Pública,

destina  posição  relevante  aos  princípios  norteadores  da  conduta  dos  agentes

públicos,  a  eles  impondo  expressamente  em  seu  artigo  37  a  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
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Em primeiro lugar, a conduta do Demandado   Marco Antônio Cabral

é  flagrantemente  atentatória  ao  princípio  da  moralidade,  plasmado  no  referido

dispositivo constitucional,  já  que  ele utilizou-se abusivamente de prerrogativa

parlamentar para visitar o preso   Sérgio Cabral   até mesmo no período em que

afastou-se  do  exercício  do  mandato  parlamentar  para  atuar  no  cargo  de

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, entre

21/10/2016 e 18/01/2017. Conforme depreende-se das informações de fls. 67 e 77

do  Procedimento  em  referência,  o  Demandado  agiu  dessa  forma  em  onze

ocasiões — nos dias 24, 25 e 28 de novembro, 05, 06, 08, 22 e 28 de dezembro de

2016, e 03, 09 e 13 de janeiro de 2017.

Além  disso,  houve  violação  ao  princípio  da  legalidade,  também

assentado  no  artigo  37  da  Carta  de  1988.  Em  relação  a  esse  dispositivo

constitucional,  é  necessário  rememorar  que  a  Lei  nº  8.429/92,  editada  para

concretizá-lo, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos

de prática de ato de improbidade administrativa.

A referida  Lei  contempla  basicamente  três  categorias  de  atos  de

improbidade administrativa: em seu art. 9º, os atos de improbidade administrativa

que importam em enriquecimento ilícito do agente ou de terceiros; em seu art. 10,

os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; e no art. 11,

os  atos  de  improbidade  administrativa  que  atentam  contra  os  princípios  da

administração pública.

A definição de tais categorias encontra-se no  caput  de cada um dos

artigos mencionados, sendo aplicável na espécie o artigo 11, caput e inciso I, que

têm o seguinte teor:

“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:
(…)
I - praticar ato visando fim proibido em lei  ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;”



  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nos termos  do  referido  dispositivo,  o Demandado Marco Antônio

Cabral violou o dever de honestidade e legalidade e praticou ato contrário às

previsões da Resolução SEAP nº 584/2015, que regula a visitação aos presos

custodiados nos estabelecimentos prisionais da SEAP-RJ. Foi especialmente

violado o artigo 8º da referida Resolução, cujo texto é o seguinte:

“Art.  8º.  A  visitação  nos  Estabelecimentos  Prisionais  e
Hospitalares  será  realizada  nos  dias  e  horários  determinados
pela  Subsecretaria-Adjunta  a  que  estiverem  subordinados
administrativamente,  ouvidas  as  Direções  daqueles
estabelecimentos.”

Segundo informações prestadas às  fls.  60/61 do Procedimento  em

referência pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, a visitação é

permitida das 09 às 16 horas às quartas-feiras. No entanto, o Demandado Marco

Antônio  Cabral  realizou  trinta  e  três  visitas  fora  do  dia  autorizado entre

24/11/2016 e 21/04/2017 — nos dias 24, 25 e 28 de novembro, 03, 05, 06, 08, 22,

24 e 31 de dezembro de 2016, 03, 07, 09, 13, 14, 24, 26, 27 e 30 de janeiro, 03, 06,

09 a 12 e 18 de fevereiro, 04, 11 e 21 de março, e 01, 08 e 21 de abril de 2017.

Além disso, ocorreram quatro visitas após o horário admitido — nos dias 28 de

dezembro de 2016, 30 de janeiro, 03 de fevereiro e 12 de abril de 2017.

Destaque-se com ênfase que as visitas realizadas pelo Demandado

não configuram nenhuma das hipóteses de visitação extraordinária previstas

nos incisos do artigo 18 da referida Resolução, que prescreve o seguinte:

“Art.  18.  O Diretor  do Estabelecimento Prisional  ou Hospitalar
poderá  autorizar  a  visitação  extraordinária  e  em  caráter
excepcional  de  no  máximo  03  (três)  pessoas  por  preso,
obedecidas às normas de segurança, nos seguintes casos:
I - morte de parentes (os mencionados nos incisos I, II e III do
art. 2º da presente Resolução);
II  -  parentes  residentes  fora  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,
apresentando comprovante de residência;
III  -  em  caso  de  doença  grave  na  família,  apresentando
documentação médica;
IV - em caso de autorização de visitante, que não se enquadre
nos incisos acima, a solicitação por parte do preso deverá ter
avaliação pelo Serviço Social da Unidade, que emitirá parecer ao
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diretor da mesma Unidade que, após verificar sua conformidade
o encaminhará ao NUCAD/SISPEN para avaliação e posterior
restituição ao Diretor da Unidade para deliberação;
V  -  em  se  tratando  de  autoridades  constituídas  e  sob  as
prerrogativas  da  Lei  e  no  exercício  de  função  pública,
devidamente identificados, registrando suas presenças em livro
próprio,  deverá  o  Diretor  da  Unidade  Prisional  ou  Hospitalar
conceder  a  visitação,  resguardadas  as  cautelas  de  praxe.”
(Grifos nossos.)

Deve-se refutar com veemência qualquer eventual alegação da defesa

no sentido de que as reiteradas visitas irregulares do Demandado ao preso Sérgio

Cabral estariam respaldadas na hipótese de visitação extraordinária  prevista  no

inciso V acima transcrito, ante as prerrogativas funcionais previstas no artigo 53 da

Constituição para os parlamentares federais. Cumpre destacar enfaticamente que   o

Demandado não realizou tais visitas no exercício de sua função pública, como

decorre  implicitamente  da  Constituição  e  é  exigido  expressamente  no  inciso  V

acima  transcrito.  Conforme  já  exposto,  ele    esteve  afastado  do  exercício  do

mandato parlamentar para atuar no cargo de Secretário de Esporte, Lazer e

Juventude do Estado do Rio de Janeiro entre 21/10/2016 e 18/01/2017, período

em que visitou o detento Sérgio Cabral em onze ocasiões.

Ademais, em pesquisa ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados2,

verifica-se  que  a  atividade  legislativa  do  Demandado  não  guarda  nenhuma

relação com a questão carcerária. Além de não integrar comissões referentes ao

tema, o Demandado possui apenas duas proposições a respeito dessa questão: o

Projeto de Lei nº 8143/20173 e o Requerimento 6902/2017 na Proposta de Emenda

à Constituição nº 308/20044,  ambas curiosamente apresentadas em 02/08/2017

—  após a instauração do Procedimento Preparatório em referência, em abril  de

2017 (fl. 04) e após o Presidente da Câmara dos Deputados, em junho de 2017, ter

tido ciência de tal instauração e de ter expedido Ofícios a esta Procuradoria em

resposta a nossas requisições.

2 Disponível nesta data em http://www.camara.leg.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=178942.

3 Disponível nesta data em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2146194.

4 Disponível nesta data em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2146196.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2146196
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2146194
http://www.camara.leg.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=178942
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À vista das razões jurídicas expostas,  é  incontroverso que,  ao

abusar  de  suas  prerrogativas  parlamentares,  o  Demandado  procedeu  de

forma incompatível com o decoro parlamentar, nos termos do artigo 55, § 1º,

da Constituição da República,  e  do artigo 4º,  inc.  I,  do Código de Ética  e

Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, instituído pela Resolução nº

25/2001.

As  provas  que  instruem  esta  exordial  evidenciam  a  deliberada

intenção  do  Demandado  de  produzir  o  resultado  ilícito,  em  clara  ofensa  aos

mencionados princípios da Administração Pública.

IV - DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

A  indisponibilidade  dos  bens  dos  agentes  públicos  aos  quais  é

imputada a prática de ato de improbidade administrativa é medida cautelar prevista

no artigo 37, §4º, da Constituição da República, e regulamentada pelo artigo 7º,

parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que se presta a garantir o resultado útil  da

decisão final que venha a ser prolatada. No caso concreto, constata-se a presença

do  fumus  boni  iuris e  do  periculum  in  mora,  autorizadores  da  decretação  da

indisponibilidade de bens do Demandado.

De  fato,  tem-se  configurado  o fumus  boni  iuris  neste  caso pelas

provas que acompanham esta exordial, que comprovam claramente a prática das

condutas  ímprobas  e  a  consequente violação  aos  princípios  da  Administração

Pública.

O  periculum in mora,  por sua vez,  deve ser apreciado segundo as

finalidades e características especiais dessa tutela de urgência, visando viabilizar a

futura entrega da prestação jurisdicional,  de modo a impedir  que o Demandado

passe a dilapidar ou transferir  seus bens — sendo desnecessário demonstrar a

prática, pelo agente ímprobo, de ato que denote a intenção de se desfazer de seus

bens ou valores.
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De fato, não se pode correr o risco de se alcançar o provimento de

mérito, de caráter sancionatório-reparatório, sem que haja a efetiva possibilidade

material de  sua efetiva execução. É notório que os responsáveis pela prática de

atos ímprobos, uma vez notificados ou citados, costumam dilapidar ou ocultar seus

bens  de  modo a  dificultar  — ou  até  mesmo impossibilitar  — a  reparação  dos

prejuízos  causados  à  Fazenda  Pública  e  a  execução  da  sanção  de  multa  civil

aplicada.

Sobre o tema, cumpre mencionar  que a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a medida constritiva prevista no art. 7º

da Lei nº 8.429/92 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. Nesse sentido convém transcrever o seguinte julgado,

com grifos nossos:

“ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  GARANTIA  DE  EVENTUAL
EXECUÇÃO.  LIMITES.  VALOR  DO  DANO  AO  ERÁRIO,
ACRESCIDO  DE  POSSÍVEL  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  CIVIL,
ESTIMADO  PELO  AUTOR  DA  AÇÃO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ATÉ A INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. PODERES
DE  CAUTELA  E  DE  CONDUÇÃO  DO  FEITO  PELOS
MAGISTRADOS.  OBSERVÂNCIA  DE  PRECEITOS  LEGAIS
SOBRE VEDAÇÃO À INDISPONIBILIDADE.
1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual 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. Precedentes.
2. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o
prejuízo ao erário na esfera de vinte e cinco milhões de reais. Esta
é,  portanto,  a  quantia  a  ser  levada em conta  na decretação de
indisponibilidade dos bens,  não esquecendo o valor do pedido
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de condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso
de cautela).
3. Ocorre que, contando a ação civil pública com vinte e cinco réus,
e dado o desenvolvimento incipiente da instrução processual, não é
possível  aferir,  agora,  o  grau  de  participação  de  cada  parte  na
consecução de eventuais condutas ímprobas.
4. Daí porque aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal  de
Justiça  no sentido  de que,  até  a liquidação,  devem permanecer
bloqueados tantos bens quantos foram bastantes para dar cabo da
execução em caso de procedência da ação, na medida em que
vigora  entre  os  réus  uma  responsabilidade  do  tipo  solidária.
Precedentes.
5.  Deixe-se  claro,  entretanto,  que  ao  juiz  responsável  pela
condução  do  processo  cabe  guardar  atenção,  entre  outros,  aos
preceitos  legais  que  resguardam  certas  espécies  patrimoniais
contra  a  indisponibilidade,  mediante  atuação  processual  dos
interessados - a quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas
quantias estão destinadas a seu mínimo existencial.
6. Recurso especial provido.”
(STJ,  Segunda Turma, REsp 1195828/MA, Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010)

Assim sendo, a medida de indisponibilidade de bens do Demandado

deve ser decretada em valor suficiente para garantir o futuro pagamento da multa

civil a que deve ser condenado ao final desta Ação.

Assim, liminarmente, inaudita altera parte, requer o Ministério Público

Federal que a medida recaia sobre todos os bens (móveis e imóveis), direitos e

ações de propriedade do Demandado, inclusive os ativos financeiros (aplicações

financeiras,  depósitos,  créditos,  títulos,  valores  mobiliários,  ações,  moeda

estrangeira) que sejam encontrados em seu nome, depositados ou custodiados a

qualquer título em instituições financeiras no Brasil.

Para  conferir  efetividade  à  medida  cautelar  de  indisponibilidade  de

bens,  o  Ministério  Público  Federal  requer  seja  realizado  por  esse  MM.  Juízo,

através do Sistema BACEN-JUD, o bloqueio dos ativos financeiros existentes em
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nome do Demandado até o valor da multa civil de R$337.630,00, correspondente a

dez  vezes o  valor  do  subsídio  de  Deputado  Federal  recebido  pelo  Réu  (R$

33.763,00).

Requer também seja expedido ofício ao Departamento de Trânsito do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  (DETRAN-RJ)  requisitando  o  fornecimento  de  dados

completos  de  veículos  automotores  registrados  em  nome  do  Demandado  e

impedindo qualquer transferência ou oneração de veículos acaso existentes ou que

venham a existir  em seu nome (permitindo apenas eventuais  transferências  de

veículos  de  terceiros  para  o  Demandado,  as  quais  deverão  ser  imediatamente

comunicadas  ao  Juízo),  de  modo  a  possibilitar  a  decretação  de  sua

indisponibilidade.

Impõe-se  também  expedir  ofícios  aos  Cartórios  de  Registro  de

Imóveis do Município do Rio de Janeiro para que informem a eventual existência de

bens imóveis em nome do Demandado, impedindo-se qualquer transferência ou

oneração destes sem autorização judicial, registrando-se na respectiva matrícula o

bloqueio.

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, constata-se que a atuação do Demandado violou o

disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, devendo tal deliberada conduta estar sujeita

às sanções previstas no art. 12 de tal Lei, motivo pelo qual o MPF vem perante

esse douto Juízo apresentar os seguintes pedidos e requerimentos:

1)  o  deferimento  liminar,    inaudita  altera  parte, do  pedido  de

indisponibilidade  de  bens  do  Demandado  até  o  valor  de

R$337.630,00, correspondente à multa civil pleiteada nesta

ação  —  de dez  vezes o  valor  do  subsídio  de  Deputado

Federal  recebido  pelo  Réu  (R$33.763,00) —, pelos

fundamentos acima expostos e adotando-se as providências

descritas  no  item  anterior  desta  exordial  para  a  devida

efetivação da medida;
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2) após o devido cumprimento das medidas de indisponibilidade

de bens que venham a ser justamente deferidas por esse

douto  Juízo,  a  notificação  inicial  do  Demandado  para

apresentar manifestação por escrito, no prazo de 15 dias, de

acordo com o art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92;

3)  o  recebimento  desta  exordial,  determinado-se  a  citação do

Réu para oferecer contestação, no prazo legal, sob pena de

revelia;

4) após o devido processamento do feito, a condenação do Réu

pela prática de ato de improbidade administrativa;

5) a imposição ao Réu das seguintes sanções previstas no art.

12, III, da Lei nº 8.429/92: perda da função pública que esteja

exercendo por ocasião da prolação da sentença 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;

6)  a  cominação  de  multa  civil  de  R$337.630,00  (trezentos  e

trinta  e  sete  mil  e  seiscentos  e  trinta  reais),

correspondente a dez vezes o valor do subsídio de Deputado

Federal recebido pelo Réu (R$33.763,00); e

7) a condenação do Réu ao pagamento das custas judiciais e

verbas de sucumbência.

O  Autor  protesta  pela  produção  de  todas  as  provas  juridicamente

admitidas, em especial a documental.

Por fim, o MPF reitera que esta exordial segue acompanhada de cópia

digital integral dos autos do Procedimento Preparatório 1.30.001.001669/2017-71.
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Dá-se a esta causa o valor de  R$337.630,00 (trezentos e trinta e

sete mil e seiscentos e trinta reais), correspondente ao valor da multa civil acima

pleiteada.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2017.

 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE
PROCURADOR DA REPÚBLICA




