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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

7ª Vara da Fazenda Pública do DF
Fórum VERDE, 4º andar, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-000
Telefone: ( ) 
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

Processo n° 0712540-52.2019.8.07.0018

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)

Polo ativo: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Polo passivo: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e outros

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL ingressou com ação civil

pública por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de
bens em face de AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI,
JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO,
VIA ENGENHARIA S. A. e FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ.

 

Alegou que durante a execução do contrato de reforma e construção do Estádio
Nacional de Brasília os réus causaram prejuízo ao erário, além de enriquecerem
ilicitamente.

 

Asseverou que os réus AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e NELSON TADEU
FILIPPELLI, durante a execução do contrato acima mencionado, solicitaram e receberam
valores a título de vantagens indevidas através da inclusão de despesas ilícitas aos
custos da obra, violando os princípios e deveres de impessoalidade, lealdade e
moralidade administrativa.

 

Aduziu que o réu JORGE LUIZ SALOMAO funcionava como operador do réu
AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO.

 

Informou que tomou conhecimento dos fatos em janeiro/2016 quando a empresa
ANDRADE GUTIERREZ e alguns dos seus executivos firmaram Acordos de Leniência e
de Colaboração Premiada, respectivamente, revelando os ilícitos nos quais se
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envolveram e as circunstâncias dos referidos eventos, dentre os quais a construção do
Estádio Nacional de Brasília.

 

Disse ainda que as provas que instruíram a presente ação foram compartilhadas
pelo Juízo Federal Criminal derivadas do Inquérito Policial nº 1095/2016 da Polícia
Federal e feitos correlatos.

 

Relatou também que os referidos acordos supostamente ilícitos, no Distrito
Federal, foram celebrados com a intervenção e participação de agentes públicos que se
caracterizaram pela indicação de empresa de engenharia local para alinhar-se às
empresas componentes do suposto cartel na construção partilhada dos termos do edital
da futura licitação e ainda na solicitação e recebimento de vantagens indevidas.

 

Alegou que entre os anos de 2008 e 2009, a empresa ANDRADE GUTIERREZ
ajustou com a Construtora Norberto Odebrecht e a OAS sua escolha para execução das
obras do Estádio Nacional de Brasília e acertou com o governador do Distrito Federal
daquela época a divisão do objeto contratado com a empresa VIA ENGENHARIA S/A.

 

Relatou ainda que a empresa VIA ENGENHARIA S.A., através do seu
representante, FERNANDO MARCIO QUEIROZ, além de participar das ações acima
mencionadas, foi responsável pelo pagamento, juntamente com a empresa Andrade
Gutierrez, de valores indevidos aos demais réus, razão pela qual estariam caracterizados
os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
em comento, nos termos do art. 50, §1º do Código Civil.

 

Sustentou que os réus cometeram atos de improbidade administrativa nos termos
descritos pelos arts. 9º e 10 da Lei n.º 8.429/92.

 

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos réus em montante
suficiente a garantir o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, bem como o
pagamento da multa civil e, no mérito, a condenação dos réus AGNELO SANTOS
QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS
CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO por ato de improbidade
administrativa correspondente ao enriquecimento ilícito, decretando a perda dos valores
acrescidos ilicitamente, a perda da função pública ou da aposentadoria, a suspensão dos
direitos políticos e o pagamento de multa civil correspondente a três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e ainda a proibição de contratação com o Poder Público ou o
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo
de dez anos e a condenação dos réus VIA ENGENHARIA S. A. e FERNANDO MARCIO
QUEIROZ à suspensão dos direitos políticos (somente em relação ao último) por dez
anos, ao pagamento de multa civil de R$19.300.500,00, correspondente a três vezes o
valor do acréscimo patrimonial e a proibição de contratação com o Poder Público ou o
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recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo
de dez anos.  

Requereu ainda a condenação de todos os réus ao pagamento de dano moral
coletivo no valor de trinta milhões de reais.

 

Determinado o cumprimento de diligência, o MPDFT juntou a petição de ID n.º
53171515.

 

É o breve relato.

 

Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa pela suposta prática
de atos de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens
dos réus.

 

No caso em análise, o MPDFT sustenta a necessidade do deferimento da medida
de indisponibilidade liminar dos bens dos réus nos valores suficientes para garantir o
ressarcimento do dano supostamente causado ao erário, bem como o pagamento da
multa civil a ser aplicada em caso de eventual condenação.

 

A medida liminar de indisponibilidade de bens nas ações pela prática de atos de
improbidade administrativa está prevista no art. 7º da Lei n.º 8.429/92, “in verbis”          :

 

 

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

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere
o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. ”

  

 

A indisponibilidade de bens se trata de uma medida processual que tem por
finalidade garantir a efetividade das sanções eventualmente aplicáveis em caso da
prática de ato de improbidade administrativa, inclusive a multa civil, conforme já
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
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Nesse diapasão, para sua decretação, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, é suficiente a presença do “fumus boni iuris”, o qual se
configura pela existência de indícios da prática, em tese, de atos de improbidade
administrativa, sendo desnecessária a presença do requisito do periculum in mora, em
razão da natureza pública do bem jurídico tutelado e dos termos do art. 37, § 4º, da CF e
do próprio art. 7º da Lei n. 8.429/92, o qual presume a existência do risco decorrente do
retardamento da concessão da medida caso concedida apenas ao final da ação.

 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do julgamento em
sede de recurso repetitivo (Tema 701) firmou a seguinte tese, “in verbis”:

 

“Tema 701 - É possível a decretação da "indisponibilidade
de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não
demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que
induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou
dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando
ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro." 

 

 

No mesmo sentido também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, vejamos:

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 7º DA LEI Nº
8.429/92. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VERIFICAÇÃO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
PRECEDENTES.

1. Conforme entendimento pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a medida cautela de
indisponibilidades de bens, "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
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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" (REsp 1366721/BA, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/
Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). 2. Os próprios
elementos de provas apresentados com a petição inicial
informam fortes indícios da prática das infrações
alegadas, a indicar má-fé dos agentes públicos ao
receber, pagar e entregar para a população obra de baixa
qualidade e em desconformidade com as especificações
contidas no projeto original e, assim, deduziriam a
ocorrência de atos de improbidade administrativa, na
forma da LIA, havendo razoável probabilidade dos
responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e
recebimento da obra terem agido, no mínimo, de maneira
negligente em violação dos princípios que regem à
Administração Pública e em prejuízo do Erário, a indicar
prática de ato improbo (LIA, arts. 5º, 10º e 11). 3.
Verificada a existência de robustos indícios da prática de
ato improbo pelos agentes públicos réus, causadora de
dano ao patrimônio público, independentemente da
efetiva demonstração de dilapidação patrimonial dos
infratores relacionados, do periculum in mora ou do risco
ao resultado útil do processo, é cabível o decreto de
indisponibilidade de bens suficientes para garantir o
ressarcimento ao Erário. 4. Agravo de Instrumento
provido. (Acórdão 1157551
(https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-
web/sistj?
visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresenta
07130132920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª
Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado
no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS. PRESSUPOSTOS.

https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1157551
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1. A indisponibilidade de bens pressupõe a
demonstração, em tese, do dano ao Erário ou do
enriquecimento ilícito do agente, não dependendo da
comprovação de início de dilapidação patrimonial, por
estar implícita, no comando legal, a existência do
periculum in mora. Precedentes. 2. Agravo de
instrumento provido. (Acórdão 1145203
(https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-
web/sistj?
visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresenta
07135286420188070000, Relator: ARNOLDO
CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento:
12/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem
Página Cadastrada.)

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE
IMPROBIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS LESIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉRITO DA
AÇÃO AINDA NÃO EXAMINADO. RECURSO NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Presentes indícios de cometimento de atos lesivos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a
concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos
bens dos acusados, na forma do art. 7º da Lei 8.429/92,
que pode ser decretada judicialmente
independentemente da existência de periculum in mora.

2. Revela-se descabida, nessa etapa processual, a
análise de questões relativas ao mérito, devendo se ater
o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos
autos de improbidade que justifiquem a concessão de
prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo
presumido o perigo na demora com a presença de
razoável possibilidade da prática de atos de improbidade.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno
prejudicado. (Acórdão 1020432, 20160020410354AGI,
Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª TURMA CÍVEL, data
de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 2/6/2017.
Pág.: 330/343)

 

            DO DANO AO ERÁRIO

https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1145203
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            Primeiramente, em cognição sumária, verifico a existência de fortes indícios de
prejuízo ao erário, senão vejamos:

Pela leitura dos documentos juntados aos autos, a exemplo do Laudo de Perícia
Criminal Federal - Laudo n.º 1090/2017 – INC/DITEC, de pags. 1248/1302, há indícios de
que, somente em relação às instalações elétricas, houve um superfaturamento no
montante superior a 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais).

            Em depoimento Rodrigo Leite Vieira (Andrade Gutierrez) disse “(…) QUE em
2012 na função de gerente comercial subordinado à Superintendência de RODRIGO
LOPES, ficou responsável pelas tratativas de assuntos referentes a obra do Estádio
Nacional de Brasília; (…) QUE já em 2012, quando iniciou sua atuação junto à obra do
estádio, foi informado que compunham a equipe da AG no DF, da existência de
pagamentos de propina em face do empreendimento; QUE a época não sabia percentual
dessa propina, mas que hoje pode precisar que se tratava de cerca de quatro por cento,
provavelmente sobre o valor líquido da obra;(...)” … (Rodrigo Leite Vieira, fls. 158-159 do
IPL 1095/2016 da Polícia Federal)

Ainda nesse sentido, a TERRACAP informou, à pag. 851, que instruiu processo
para recuperação de prejuízos em face das empresas responsáveis pelo consórcio
responsável pela construção do Estádio Nacional de Brasília, entre elas a ré VIA
ENGENHARIA S. A.

 

            Ultrapassados os pontos acima, passo à análise do pleito de decretação da
medida liminar de indisponibilidade de bens do MPDFT em relação aos réus.

            No entanto, antes de adentrar no mérito do pleito liminar, cabe ressaltar que o
compartilhamento das provas produzidas no Inquérito Policial n.º 1095/2016 da Polícia
Federal foi requerido pelo Ministério Público no processo n.º 54370-50.2017.4.013400
(pags. 5674/5679) e deferido às fls. 5681/5683.

 

            I - AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS
CARLOS e BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO

 

            O MPDFT requereu a indisponibilidade de bens dos réus AGNELO SANTOS
QUEIROZ FILHO, JORGE LUIZ SALOMAO e LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA
ALCOFORADO sob o fundamento de que causaram danos ao erário, no caso do
primeiro réu, em razão da solicitação e recebimento de valores e vantagens indevidos
durante a execução do contrato para a construção do Estádio Nacional de Brasília, do
segundo réu em face da intermediação para o recebimento dos referidos valores pelo
primeiro réu e do terceiro em razão do recebimento de valores indevidos por meio de
pleitos do primeiro réu às empresas responsáveis pela construção do Estádio Nacional
de Brasília.

            A fim de comprovar as alegações trazidas na petição inicial, o MPDFT acostou
aos autos cópia do inquérito policial instaurado pela Polícia Federal onde foram juntados
documentos referentes aos Acordos de Colaboração firmados por executivos da empresa
Andrade Gutierrez, nos quais há referências e documentos onde o réu JORGE LUIZ
SALOMAO é it d d d é AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO l
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SALOMAO é citado como operador do réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, o qual
foi supostamente beneficiário do recebimento de valores e outras vantagens indevidos
em razão da execução do contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília e o
réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO é citado por também ter,
supostamente, recebido valores indevidos em razão de pleitos do réu AGNELO SANTOS
QUEIROZ FILHO às empresas responsáveis pela construção do Estádio Nacional de
Brasília.

            Nesse sentido, o executivo da empresa Andrade Gutierrez Carlos José de
Souza disse em depoimento: “(…) QUE as obras do estádio foram iniciadas em 2011, na
gestão AGNELO QUEIROZ; (…) QUE já em 2011, na gestão de AGNELO, o declarante
foi informado por RODRIGO LOPES e CLÓVIS PRIMO sobre tratativas para pagamento
de propina de três por cento para o PT, na pessoa de AGNELO e um por cento para o
PMDB, na pessoa de FILIPELLI, calculados pelo valor efetivamente recebido pela AG;
Que também a partir de 2011 CLOVIS determinou que o declarante atendesse pedidos
de AGNELO; QUE então o declarante foi pessoalmente instado diversas vezes pelo Sr.
AGNELO QUEIROZ para o custeio de demandas variadas; QUE essas demandas eram
pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, pagamento de camarote para a
copa das confederações, pagamento de quermesse, camisas para time de futebol,
patrocínio do livro “nasce um gigante” e outras (…) QUE confirma a realização de
pagamentos em espécie, solicitadas pelo governador AGNELO e autorizadas por
CLOVIS PRIMO;” (Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do IPL 1095/2016 da Polícia
Federal).

            No mesmo sentido, o então Superintendente Comercial da empresa ANDRADE
GUTIERREZ no Centro-Oeste Rodrigo Leite Vieira informou que “(…) QUE ratifica que
CARLOS JOSÉ atendia a pedidos do Sr. AGNELO QUEIROZ; QUE CARLOS JOSÉ
chegou a apresentar JORGE SALOMÃO como operador de AGNELO QUEIROZ; QUE
essa apresentação se deu no canteiro do estádio; QUE tanto o declarante como JORGE
SALOMÃO tinham acesso ao citado canteiro; QUE perguntado sobre registro desses
encontros, respondeu que acredita que há esses dados nos registros do edifício Financial
Corporate Center, local de funcionamento da AG até dezembro de 2015, sala 201;”
(Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, fls. 612-614 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal.

O referido gerente comercial da ANDRADE GUTIERREZ (Rodrigo Leite Vieira)
disse ainda acerca dos supostos valores destinados ao réu AGNELO SANTOS
QUEIROZ FILHO “(…) QUE realizou doze pagamentos de valores a título de propina no
ano de 2014 referente à obra do estádio; QUE esses valores eram pagos ao operador do
governador AGNELO QUEIROZ, Sr. JORGE SALOMÃO; QUE no dia 07/07/2014
entregou cento e cinquenta mil reais a JORGE SALOMÃO no estacionamento do
canteiro de obras do estádio Mané Garrincha; QUE no dia 11/07/2014 entregou
cinquenta mil reais também a JORGE SALOMÃO; QUE os demais valores entregues ao
longo de 2014 serão especificados por meio de registro que indica as datas, os locais e
os valores pagos a título de propinas e entregues no interesse desse inquérito; QUE
JORGE SALOMÃO entrava em contato como (sic) o declarante via telefone (61-
996130474 e 981287878) para a cobrança desses valores e marcação de local de
entrega;(...)” (Rodrigo Leite Vieira, fls. 158-159 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal)

            No mesmo sentido, a cópia da planilha apresentada pela empresa Andrade
Gutierrez traz relação com quantias e as datas de entregas dos valores em espécie
supostamente destinados ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, recolhidos pelo

é JORGE SALOMÃO í d d j lh d b /2014 (Li t d fl 177/185
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réu JORGE SALOMÃO no período de julho a dezembro/2014 (Listagem de fls. 177/185
do IPL nº 1095/2016 da Polícia Federal).

            José Carlos de Souza (Andrade Gutierrez) disse sobre o réu JORGE LUIZ
SALOMAO “ (…) QUE o operador de AGNELO era JORGE LUIZ SALOMÃO; QUE foi
apresentado a JORGE LUIZ na residência oficial de AGNELO entre os anos de 2011 e
2012; QUE reconhece JORGE LUIZ como sendo a pessoa que consta em foto retirada
no site dos SINDUSCONDF, neste ato apresentado pelas autoridades policial; QUE as
entregas da propina eram realizada (sic) por RODRIGO LEITE ao Sr. JORGE
SALOMÃO. ” (Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do IPL 1095/2016 da Polícia
Federal)

 

Em relação ao réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO disse
que “(...) entre os meses de Julho e Agosto do ano de 2012, na residência oficial, o
Governador AGNELO QUEIROZ solicitou que fosse repassado ao Sr. LUIZ CARLOS
ALCOFORADO o montante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Tendo em vista a
dificuldade da Andrade Gutierrez em atender a essa demanda por meio da
disponibilização do valor em espécie, a Andrade Gutierrez operacionalizou o repasse
solicitado utilizando-se de um contrato de Consultoria firmado com o Escritório
Alcoforado e Barreto. Assim, em depósitos mensais, com emissão de notas fiscais
superiores ao valor mensal contratado (R$ 50.000,00), conseguiu-se atender ao
repasse.” (Esclarecimentos da ANDRADE GUTIERREZ à Polícia Federal, fls. 813- 827
do IPL 1095/2016 da Polícia Federal).

 

Rodrigo Leite Vieira (Andrade Gutierrez) informou ainda “(…) QUE em 2013
CARLOS JOSÉ demandou o declarante que realizasse pagamentos a título de propina
em nome de AGNELO para o advogado Sr. LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA
ALCOFORADO, tendo sido entregues quatro pagamentos totalizando seiscentos mil
reais no escritório desse advogado, localizado no America Office Tower; QUE o valor
dessa propina saiu do caixa 2 da AG, não tendo sido firmado contrato fictício com o
escritório de advocacia e a AG; QUE inclusive irá apresentar no interesse desse IPL
cartão de acesso ao edifício em referência, entregue pelo Sr. ALCOFORADO ao
declarante; QUE também chegou a entregar outros sessenta mil reais para
ALCOFORADO também em seu escritório, visando a aquisição de camisas para o time
de futebol BRASÍLIA;( …)” (Rodrigo Leite Vieira, fls. 158-159 do IPL 1095/2016 da Polícia
Federal) ”

 

Corroborando os depoimentos acima transcritos, há documentos que indicam a
contratação do réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, como
suposta forma de favorecer ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, conforme
declaração de Carlos José de Souza (ANDRADE GUTIERREZ) ainda na Polícia
Federal “(…) que também foi formalizado em contrato de LUIZ CARLOS ALCOFORADO,
sem prestação efetiva de serviço, apenas para realizar o pagamento dos valores que
haviam sido solicitados pelo governador;(...)” (Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do
IPL n.º 1095/2016 da Polícia Federal).

 

N tid t bé f j t d t fi i d l l
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Nesse sentido, também foram juntadas notas fiscais de valores pagos pela
empresa Andrade Gutierrez ao réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA
ALCOFORADO que superam os valores dos contratos firmados e sem demonstração,
nos autos, de contraprestação específica por parte do referido réu.

Em uma cognição sumária, pela leitura do contrato de prestação de serviços
firmado entre a empresa ANDRADE GUTIERREZ e o escritório ALCOFORADO E
BARRETO CONSULTORES JURÍDICOS ASSOCIADOS, juntado no inquérito policial e
acima mencionado, com prazo de 12 meses, no valor mensal de 50 mil reais, datado de
20.10.2011 (fls. 630/635) e demais documentos juntados, não há, nos autos do referido
inquérito policial, documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços então
contratados, o que corrobora a informação constante na declaração de Carlos José de
Souza (ANDRADE GUTIERREZ) transcrita anteriormente.

Ainda nesse sentido, há outros elementos que, coligados, indicam a existência de
fortes indícios da prática de atos de improbidade pelos três réus em comento, senão
vejamos: a quantidade de ligações telefônicas levantadas nas interceptações telefônicas
realizadas entre o ex-executivo da empresa Andrade Gutierrez, Rodrigo Leite Vieira e o
réu JORGE LUIZ SALOMÃO; o fato do réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO ter
admitido que recebeu recursos da empresa ré VIA ENGENHARIA S/A para sua
campanha eleitoral de 2014; a existência de Contrato entre o réu LUIS CARLOS
BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO e a empresa ré VIA ENGENHARIA S/A no
período de 2013/2014.

Na mesma linha, a petição e documentos juntados pela empresa Andrade
Gutierrez (pags. 594/594 e 598/629) informou o repasse de recursos financeiros e outras
vantagens ao réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, como doações ao Partido dos
Trabalhadores – PT, pagamentos de serviços de mídia, aquisição de camisas para o time
Brasília, aquisição de bebidas e serviços de buffet para jogo de futebol, além de apoio
financeiro à Federação Brasiliense de Futebol.

Por fim, quanto à possibilidade de utilização dos depoimentos conforme
transcritos, O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria, vejamos:

 

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ANÁLISE DOS
REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO:
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Agravo nos autos
principais contra inadmissão de recurso extraordinário
interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da
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Constituição da República. 2. A Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Paraná decidiu: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DESDOBRAMENTOS CÍVEIS DA OPERAÇÃO
PUBLICANO. RECEITA ESTADUAL. EXTENSÃO DOS
EFEITOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA À AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO ÍMPROBO. PRAZO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 241, III, DO CPC.
DECRETO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS. FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA. ÍNDICIOS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPLEXO ESQUEMA
DE SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTÁRIOS E
LAVAGEM DE ATIVOS, QUE GERARAM A UM SÓ
TEMPO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE AGENTES
PÚBLICOS E VULTUOSO PREJUÍZO AO ERÁRIO DO
ESTADO, EM DECORRÊNCIA DA SONEGAÇÃO DE
TRIBUTOS ESTADUAIS. PERICULUM IN MORA.
PRESUNÇÃO.

1. É possível a extensão de efeitos da colaboração
premiada para o âmbito da improbidade
administrativa, apesar de a colaboração premiada
trata-se de instituto jurídico voltado primordialmente
para direito penal. Também os dispositivos
processuais da LIA podem ser perfeitamente
complementados pelo Código de Processo Civil e, da
mesma forma, supridos pelo estatuto processual
quando aquela lei apresentar lacunas.

2. Uma vez presente a fumaça do bom direito
consubstanciado na prática de ato ímprobo, a
decretação da indisponibilidade de bens do agravante
era medida impositiva, com intuito resguardar o
ressarcimento ao Erário, nos termos do art. 7º e
parágrafo único da Lei n. 8.429/1992.

3. A medida constritiva de indisponibilidade de bens
não está condicionada à comprovação de que o réu
esteja dilapidando seu patrimônio, pois o periculum in
mora é presumido pela mera existência de fundados
indícios de responsabilidade na prática de ato de
improbidade que cause danos ao Erário.

4 A i di ibilid d d b d i b
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4. 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.
RECURSO NÃO PROVIDO” (doc. 33, fls. 18 e 19). 3.
Na decisão agravada, adotou-se como fundamento
para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a
ausência de prequestionamento. 4. O agravante
argumenta que, “considerando o prequestionamento
da matéria suscitada no apelo extraordinário, qual
seja, a impossibilidade de extensão dos efeitos
jurídicos do acordo de delação premiada à
improbidade administrativa, com fulcro no art. 37, §§
4º e 5º, da Constituição Federal, é imperiosa a
reforma da decisão agravada” (doc. 35, fl. 62). No
recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de
origem contrariado o caput, o § 4º e o § 5º do art. 37
da Constituição da República. Apreciada a matéria
trazida na espécie, DECIDO. 5. Cumpre afastar o
óbice da decisão agravada quanto ao
prequestionamento por ter sido a matéria objeto de
oportuna impugnação. A superação desse
fundamento, entretanto, é insuficiente para o
provimento da pretensão do agravante. 6. O
Desembargador Relator assim se manifestou:
“Quando o ordenamento admite a aplicação do
instituto ao direito penal, ultima ratio do ordenamento
jurídico e onde está em jogo o direito à liberdade,
seria até incoerente, em termos de lógica sistêmica,
manter as proibições impostas às ações civis por ato
ímprobo, onde o que se discute são direitos
patrimoniais e, eventualmente, direitos políticos.
Dispõe o art. 7º da Lei n. 8.429/92 que é cabível a
indisponibilidade dos bens quando o julgador
entender presentes fortes indícios de
responsabilidade na prática de ato de improbidade,
que cause danos ao erário. O Ministério Público do
Estado do Paraná ajuizou a presente ação civil
pública com objetivo de apurar a promoção,
constituição e integração da ré Adelaide Alvarez Belo
Bernardo e outros trinta e nove (39) réus em
organização criminosa, incrustada no âmbito da
Receita Estadual do Estado do Paraná, com o
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, especialmente econômica,
mediante a prática de crimes diversos, em especial
contra a Administração Pública (arts. 9º e 11, ambos
da Lei nº 8.429/92) envolvendo um grupo pontual de
empresas do ramo moveleiro (segunda fase). A

ti d Mi i té i Públi d li i l i t
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narrativa do Ministério Público delineia o envolvimento
do agravante, que, segundo ele, figura como peça na
articulação das ilicitudes apuradas: (...). Nesse
contexto, e nessa fase de cognição sumária, o fumus
boni iuris está presente, já que existem fundados
indícios da prática de atos de improbidade, em tese,
especialmente nas informações e provas contidas nos
autos do inquérito Civil e nas Medidas Cautelares
realizadas pelo Ministério Público do Paraná. (...)
(ARE 1175254, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
julgado em 11/12/2018, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 04/02/2019 PUBLIC
05/02/2019)

 

 

Nesse diapasão, em um juízo preliminar, restam presentes indícios suficientes
hábeis a justificar o deferimento da medida liminar pleiteada, já que demonstrados
indícios de recebimento de valores e vantagens indevidos durante a execução do
contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília pelo réu AGNELO SANTOS
QUEIROZ FILHO, de acordo com os relatos de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e Carlos
José de Souza, corroborados pelos documentos que supostamente demonstram o
pagamento de valores indevidos ao réu, configurando, em tese, indícios da prática de
atos de improbidade administrativa.

No mesmo sentido, também em cognição sumária, restaram comprovados indícios
da prática, em tese, de atos de improbidade administrativa pelos réus JORGE LUIZ
SALOMAO e LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, uma vez que
além dos relatos de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e Carlos José de Souza, já
mencionados, que descreveram de forma lógica a ordem dos acontecimentos, os
documentos juntados aos autos corroboram tais informações, as quais demonstram a
existência de indícios de que o réu JORGE LUIZ SALOMAO atuava como operador do
réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e de que o réu LUIS CARLOS BARRETO DE
OLIVEIRA ALCOFORADO tenha sido favorecido pelo recebimento de valores de forma
indevida decorrentes da execução do contrato do Estádio Nacional de Brasília em razão
de pleitos do réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO às empresas de construção civil
integrantes do Consórcio responsável pela construção do referido estádio.

 

 

II - NELSON TADEU FILIPPELLI

 

O MPDFT sustentou que o réu NELSON TADEU FILIPPELLI solicitou e recebeu
valores indevidos em razão da execução do contrato para construção do Estádio
Nacional de Brasília.

 

E d l ã C l J é d S ti d A d d
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            Em declaração, Carlos José de Souza, ex-executivo da empresa Andrade
Gutierrez, afirmou “QUE sobre TADEU FILIPELLI, então Vice-Governador do GDF,
respondeu que o acerto de pagamento de propina em razão do estádio Mané Garrincha
foi pago pela AG por meio de doações de campanha do PMDB; QUE contudo foi
chamado por TADEU FILIPELLI em sua residência oficial no ano de 2012/2013, tendo
recebido reclamação do nominado em face da ausência de pagamento da propina
acertada no montante de um por cento; QUE então nessa ocasião FILIPELLI informou
que teria acertado com a VIA o pagamento da propina, conforme acordado e que a AG
deveria depois resolver essa questão junto a VIA; QUE gostaria de consignar que a AG
não cumpriu com os três por cento de propina prometido a AGNELO, apesar de ter
repassado ao nominado valores significativos;”(Carlos José de Souza, fls. 1888-1889 do
IPL 1095/2016 da Polícia Federal).

Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, também da empresa Andrade Gutierrez  disse
“(…) QUE sobre TADEU FILIPELLI ratifica que os pagamentos de valores de propina ao
nominado era feito por meio da VIA ENGENHARIA através de “encontro de contas”; QUE
esse encontro de contas se dava quando a VIA apresentava recibos, notas fiscais,
apontamento de mão de obra, despesas diversas para pagamento da AG e, assim a AG
realizava aportes maiores do que a VIA para compensação do pagamento das propinas
dirigidas a Tadeu Filipelli; (…)” (Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, fls. 612-614 do IPL
1095/2016 da Polícia Federal) 

No mesmo sentido são os relatos de Clóvis Renato Numa Peixoto Primo “(…)
QUE sobre TADEU FILIPELLI recorda-se que chegou a seu conhecimento pedido de
doação de campanha do nominado para o PMDB; QUE a doação de campanha estava
associada a construção do estádio Mané Garrincha; QUE RODRIGO LOPES,
superintendente local ou CARLOS JOSÉ, gerente comercial, podem detalhar as
circunstâncias envolvendo TADEU FILIPELLI; (…) (Clóvis Renato Numa Peixoto Primo,
fls. 153-155 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal)

 

Corroborando com os depoimentos acima, verifico a existência de diversas
ligações telefônicas entre o réu NELSON TADEU FILIPPELLI e as empresas VIA
ENGENHARIA S. A. e ANDRADE GUITIRREZ, o que somado aos demais indícios como
a proximidade, demonstrada através dos relatórios periciais elaborados pela Polícia
Federal, entre o referido réu e o representante da empresa ré VIA ENGENHARIA S. A,
além do Relatório Circunstanciado n.º 1234/2014 que analisou o aparelho celular do réu
NELSON TADEU FILIPPELLI (pags. 2652/2656), o qual encontrou uma planilha com
detalhamento de despesas por órgãos com destaques para as empresas ANDRADE
GUTIERREZ, OAS e VIA ENGENHARIA S. A e ainda às doações de mais de dois
milhões de reais, no período de 01 à 04.08.2014, realizadas pela empresa ANDRADE
GUTIERREZ ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, ao qual o réu
NELSON TADEU FILIPPELLI era filado.

Ainda nesse sentido, constam nos documentos juntados indícios de que o réu
NELSON TADEU FILIPPELLI supostamente praticou crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, conforme trazido no indiciamento realizado no Inquérito Policial n.º 1095/2016 -
PF, bem como na decisão da Justiça Federal de pags. 4933/4951 que deferiu o pedido
de sua prisão temporária e a indisponibilidade de bens, entre outras medidas, sob o
fundamento de que o referido réu teria solicitado “propina” à empresa ANDRADE

GUTIERREZ b í d í d d 2013/2014 P tid d
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GUTIERREZ e as recebeu no período no período de 2013/2014 para o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, tudo em razão da execução do contrato para
construção do Estádio Nacional de Brasília.

Dessa forma, restam demonstrados, em cognição sumária, a existência de indícios
da prática, em tese, de atos improbidade administrativa pelo réu NELSON TADEU
FILIPPELLI, conforme descrito na petição inicial, hábeis a justificar o deferimento da
medida liminar de indisponibilidade de bens pleiteada na referida petição inicial.

 

 

III - VIA ENGENHARIA S. A. 

 

O MPDFT sustenta a responsabilidade da referida empresa ré sob o fundamento
de que a empresa ANDRADE GUTIERREZ ajustou com a Construtora Norberto
Odebrecht e a OAS sua escolha para execução das obras o Estádio Nacional de Brasília,
pois “acertou com governador do Distrito Federal daquela época a divisão do objeto
contratado com a VIA.”

 

O autor relatou também que, no Distrito Federal, o processo licitatório foi
processado nos autos nº 112.002.292/2009 que originou o Contrato ASJUR/PRES nº
523/2010 com o Consócio Brasília/2014, formado pelas empresas ANDRADE
GUTIERREZ e VIA ENGENHARIA S. A.

 

Pois bem. Pela leitura dos relatos dos executivos da empresa Andrade Gutierrez,
corroborados pela documentação juntada, em cognição sumária, verifica-se a existência
de indícios da participação da empresa ré nos atos relatados na petição inicial, senão
vejamos:

 

O executivo da empresa da ANDRADE GUTIERREZ Carlos José de Souza
relatou: “ (...) QUE no ano de 2008 foi instado pelo seu Superintendente, Sr. RODRIGO
LOPES, para tratar de assuntos referentes à construção do estádio Mané Garrincha;
QUE (…) RODRIGO LOPES informou ao declarante sobre a pretensão de realização de
consórcio com a VIA ENGENHARIA para esse empreendimento, o que de fato foi
realizado; QUE os representantes da VIA que trataram dessa matéria foram os senhores
LUIZ FELIPE e JOSÉ RONALDO ou LUIZ RONALDO; QUE como a implantação da PPP
foi considerada inviável, RODRIGO LOPES informou ao declarante que seria
confeccionada proposta para a concorrência pública sobre o objeto citado, na
modalidade da Lei 8.666; QUE houve a formação de um grupo de trabalho composto por
EDUARDO ALCIDES ZANELATTO, da AG, JOSÉ ou LUIZ RONALDO e outras pessoas
que não sabe precisar, encarregados de formalizar o edital que seria utilizado na
concorrência da NOVACAP; QUE sabe que a minuta desse edital foi entregue à
NOVACAP, visando beneficiar o consórcio Brasília 2014 (…)” (Carlos José de Souza, fls.
156-157 do IPL n.º 1095/2016 da Polícia Federal)

R d i F i L d Sil t bé d ANDRADE GUTIERREZ
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Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, também da empresa ANDRADE GUTIERREZ,
afirmou “QUE o governo de JOSÉ ROBERTO ARRUDA tomou a decisão de contratar a
reforma através de licitação pública; QUE CLÓVIS PRIMO comunicou ao colaborador
que a Andrade Gutierrez seria uma das empresas construtoras do Estádio Nacional de
Brasília (Contrato ASJUR/PRES n.º 523/2010), na qual ficou combinado que as
empresas CNO e OAS fariam a “cobertura” da proposta comercial; QUE para a conquista
desse contrato a Andrade Gutierrez firmou uma parceria em consórcio com a empresa
Via Engenharia, por indicação do então governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA; QUE a
parceria com a empresa Via Engenharia foi determinante para a conquista do contrato,
uma vez que essa empresa tinha acesso irrestrito à NOVACAP, órgão licitante;” (Rodrigo
Ferreira Lopes da Silva, fls. 397399 do IPL n.º 1095/2016 da Polícia Federal).

 

Sobre o pagamento dos valores, Rodrigo Ferreira Lopes da Silva informou “(…)
QUE esse encontro de contas se dava quando a VIA apresentava recibos, notas fiscais,
apontamento de mão de obra, despesas diversas para pagamento da AG e, assim a AG
realizava aportes maiores do que a VIA para compensação do pagamento das propinas
(...)(Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, fls. 612-614 do IPL 1095/2016 da Polícia Federal).

 

Com relação à existência eventuais prejuízos ao erário, como já mencionado em
oportunidade anterior, verifico que a TERRACAP informou à pag. 851 que instruiu
processo de recuperação de prejuízos em face das empresas integrantes do consórcio
responsável pela construção do Estádio Nacional de Brasília, entre elas a ré VIA
ENGENHARIA S. A., o demonstra a existência de indícios de irregularidades na
execução do contrato para construção do Estádio Nacional de Brasília e, em
consequência, indícios da existência, em tese, de ato de improbidade administrativa.

Corroborando com as declarações acima transcritas, os documentos juntados
demonstram indícios da realização de pagamentos de valores pela empresa ré ao
também réu AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, caracterizando, em conjunto com os
demais elementos acima elencados, em cognição sumária, a existência de indícios da
prática, em tese, de atos de improbidade administrativa pela empresa ré hábeis a
justificar a indisponibilidade de bens suficientes a garantir eventual ressarcimento do
dano e pagamento no caso de multa civil em caso de eventual condenação.

 

 

VI - FERNANDO MARCIO QUEIROZ

 

 O MPDFT requereu ainda a indisponibilidade de bens do réu FERNANDO
MARCIO QUEIROZ, sob o fundamento de que agia em nome da empresa VIA
ENGENHARIA S/A, razão pela qual estariam presentes os requisitos previstos no art. 50,
§1º do Código Civil hábeis a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da
referida empresa e, em consequência, sua responsabilização pessoal.

 

O § 1º d t 50 d Códi Ci il t i d id ã d lid d
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O § 1º, do art. 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade
com base no desvio de finalidade quando a pessoa jurídica é utilizada “com o propósito
de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. ”

 

No caso dos autos, a análise dos depoimentos prestados, bem como demais
documentos juntados aos referidos autos, realizada no tópico anterior, demonstrou a
presença de indícios da prática, em tese, de atos de improbidade administrativa pela
empresa VIA ENGENHARIA S. A, conforme detalhado acima.

 

Dessa forma, entendo que, em juízo de cognição sumária, faz-se presente o
requisito insculpido no §1º do art. 50 do Código Civil hábil a justificar a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa ré, isso porque a referida norma legal prevê a
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando a empresa é
utilizada para o cometimento de atos ilícitos de qualquer natureza, aí enquadrados os
ilícitos civis, a exemplo dos atos de improbidade administrativa, como ocorreu, em tese,
no caso em discussão.

 

 

DOS VALORES

 

Quanto aos valores a serem bloqueados em relação à cada réu, o MPDFT
apresentou a petição de ID n.º 53171515, discriminado os valores que entende
correspondentes a cada um deles. Porém verifico que tais valores, somados,
ultrapassam o valor do suposto prejuízo mais a multa civil, razão qual devem ser
adequados para se limitem ao referido prejuízo e eventual multa civil.

 

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a realização dos bloqueios de forma solidária de bens dos réus nesse momento
processual, pois somente quando proferido o comando sentencial, em caso de eventual
condenação, haverá a delimitação da responsabilidade, inclusive monetária, de cada réu,
porém tais valores devem ser limitados ao montante total do prejuízo, além da multa civil.

 

Nesse sentido, o trecho do voto vencedor redigido pelo Ministro Benedito
Goncalves no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.445.093 - MG
(2019/0032817-0), julgado em 13.08.2019 esclarece o tema, senão vejamos:

 

 

“(...) Por outro lado, a tese do Tribunal de origem no sentido de ser possível o
fracionamento da constrição dentre os quatro réus, de modo que sobre o patrimônio de
cada qual possa ser bloqueada somente a quarta parte (1/4) do valor total, não se alinha
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Isso porque, conquanto
admita-se a solidariedade passiva entre os réus no que concerne à garantia em sede

t l t l lid i d d ã i li f i t d l t t l l
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cautelar, tal solidariedade não implica em fracionamento do valor total pela
quantidade de réus, tampouco significa que cada um dos réus deverá suportar o
valor total da dívida, individualmente e ao mesmo tempo, sob pena de excesso na
cautela. Significa, sim, que havendo possibilidade de um dos réus arcar com a totalidade
da constrição, libera-se o patrimônio dos demais, até que, após a instrução do feito, a
cota de responsabilidade de cada qual seja devidamente delimitada por ocasião do
julgamento da ação. (...) (Grifo nosso)

 

 

Há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, vejamos:

 

 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 7º DA LEI N.8.429/92 E ART. 1.005 DO CPC/2015. MULTA CIVIL. INSERÇÃO DO
VALOR DA MULTA CIVIL NA INDISPONIBILIDADE DE BENS.
SOLIDARIEDADE.JURISPRUDÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento proposto contra decisão que
determinou a indisponibilidade de bens em ação civil pública de ressarcimento de dano
pela Vara da Fazenda Pública de Colorado/ PR. Sustenta-se, em síntese, que não é
possível o ingresso de ação de ressarcimento ao erário, pois é necessária a existência
anterior de uma ação de improbidade administrativa, em que deveria estar comprovada a
prática de atos ímprobos. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial
provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir o valor referente à
indisponibilidade de bens, estendendo os efeitos dessa decisão aos demais réus. O
Ministério Público Estadual interpôs recurso especial, sustentando violação do art. 7º da
Lei n. 8.429/92 e 1.005 do CPC/2015. II - A indisponibilidade de bens compreende não
apenas o necessário para ressarcir o erário, mas também o valor da multa civil.

III - Esta Corte Superior entende que é solidária a responsabilidade pelo
ressarcimento ao erário até a instrução final do feito, em que se irá delimitar a
porção obrigacional de cada réu.

IV - Como a instrução do processo ainda não foi encerrada, os efeitos da decisão do
Tribunal de origem atinentes à redução do valor da indisponibilidade de bens se irradiam
aos demais réus, ainda que estes não tenham interposto recurso, frente ao art. 1.005,
parágrafo único, do CPC/15. V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. (REsp 1814284/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019) (Grifo nosso)

 

 

 

RECURSO ESPECIAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSABILIDADE
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RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM
SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.

 1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos
agentes em concurso é solidaria.

 2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada
um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.

3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível
determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação do
dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há, incompatibilidade
qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis. 2. Recurso especial
improvido (REsp 1.119.458/RO, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
29/4/2010 (Grifo nosso).

 

 

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar constante na petição inicial
para determinar a indisponibilidade de bens dos réus abaixo relacionados nos seguintes
valores:

 

1.AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO no valor, de R$ 12.288.000,00, (Doze milhões
duzentos e oitenta e oito mil reais);

2. NELSON TADEU FILIPPELLI no valor de R$ 24.740.000,00 (Vinte e quatro milhões e
setecentos e quarenta mil reais);

3. AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e JORGE LUIZ SALOMÃO no valor de R$ R$
7.000.000,00 (Sete milhões de reais), solidariamente;

4. AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA
ALCOFORADO no valor de R$ 7.440.000,00 (Sete milhões quatrocentos e quarenta mil
reais), solidariamente;

5. VIA ENGENHARIA S. A e FERNANDO MARCIO QUEIROZ no valor de R$
$19.300.500,00 (Dezenove milhões trezentos mil e quinhentos reais), solidariamente.

 

 

A execução da referida medida deve ser efetivada através do bloqueio de valores
pelos sistemas eletrônicos da Bacenjud, Renajud e demais meios de constrição de bens,
limitado aos montantes acima transcritos. 

 
Ob ã t ã b id l i di ibilid d d b
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Observe-se que não estarão abrangidos pela indisponibilidade de bens
acima deferida, os valores de até 40 salários mínimos mensais referentes à verba
de natureza alimentar, tais como salários, proventos de aposentadoria e pensões.

 

Efetivada a medida, notifiquem-se os réus para apresentarem manifestação no
prazo legal, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei n.º 8.429/92.

 

Notifique-se a TERRACAP para, querendo, atuar ao lado do Ministério Público ou
se abster de fazê-lo, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei n.º 8.429/92

 

Cumpridas as diligências acima e transcorridos os prazos acima, venham os autos
conclusos.

 

 Intimem-se

 

Outrossim, torno sem efeito a decisão de ID n.º 53585397, tendo em vista que foi
lançada equivocadamente no presente feito.

 

 

 

BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2020 18:15:20.
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