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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

COMARCA DE BELO HORIZONTE 

3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS 

I – RELATÓRIO 

  

Cuida-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de JOSÉ PERRELLA DE OLIVEIRA 

COSTA, pela prática de atos de improbidade administrativa caracterizadores de enriquecimento 

ilícito, lesão ao erário e violação dos princípios constitucionais da Administração Pública, 

consistente no recebimento indevido de indenização pelo erário estadual de gastos particulares. 

ID 107840429, como medida acautelatória, prevista na Lei de Improbidade, foi 

proferida decisão determinando a indisponibilidade de bens existentes no nome do requerido, no 

valor mínimo de R$1.294.024,79 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, vinte e quatro reais 

e setenta e nove centavos), via BACENJUD (ID 107840429) e nova tentativa de notificação do 

requerido. 

Notificado, o requerido apresentou defesa preliminar constante da peça de ID 

121318655. Requereu a imediata rejeição da presente ação civil pública, nos termos do §8º do art. 

17 da Lei 8.429/92, por ausência de justa causa, alegando a inexistência de elementos que 

evidenciem os atos ímprobos, supostamente marcados pela má-fé e desonestidade do requerido. 

ID 121501674 e seguintes, o requerido juntou cópia do agravo de instrumento 

interposto contra a medida cautelatória deferida no ID 107840429. 

ID 121633691, o Sr. Desembargador Relator atribuiu efeito suspensivo ao recurso. 

ID 121834221, o requerido requereu o CANCELAMENTO dos bloqueios efetivados, 

via sistema BACENJUD, em nome do requerido, no valor mínimo de R$1.294.024,79(ID 

Page  of 1 5



108264685), considerando que a medida foi considerada irregular pelo Eg. Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, em exame perfunctório do agravo de instrumento nº 1.0000.20.448712-8/001. 

ID 122376598, foi proferida decisão procedendo ao DESBLOQUEIO dos valores 

anteriormente bloqueados. 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais se manifestou conforme ID 

123492752, requerendo o recebimento da presente ação civil de improbidade e a consequente 

citação do requerido, a fim de permitir o regular processamento do feito para completa formação do 

juízo de mérito. 

É o relatório. 

Decido. 

  

II – FUNDAMENTAÇÃO 

A Lei n. 8.429/92 passou a exigir que o magistrado, ao receber a petição inicial, 

determine a notificação da parte requerida, para que se manifeste por escrito, e apresente a defesa 

que entender necessária. 

Somente depois de ouvir a parte requerida e examinar os seus argumentos é que o Juiz 

poderá vir a rejeitar a ação civil pública, caso se convença da insuficiência ou mesmo da 

inexistência de provas da prática do ato de improbidade. 

Diante da presença de indícios de atos de improbidade administrativa, pertinente se faz 

o recebimento da ação civil pública, transferindo para a fase de cognição a análise da descrição dos 

fatos imputados e da ocorrência da materialidade de ato de improbidade, sob pena de se adentrar no 

mérito antes mesmo de estabilizada a lide e se incorrer em flagrante desrespeito ao devido processo 

legal, contraditório e direito de ação, todos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.  

Conforme entendimento do Colendo STJ, para recebimento da Ação de Improbidade 

Administrativa, basta a presença de indícios de atos de improbidade para recebimento da ação, 

não devendo o magistrado adentrar profundamente no mérito da questão neste momento, 

analisando, prima facie, a plausibilidade dos argumentos da parte autora e do conjunto probatório 

carreado aos autos: 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 
A D M I N I S T R AT I VA . R E C E B I M E N T O D A I N I C I A L . 
FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE. 

1. Discute-se a alegada ausência ou deficiência na fundamentação da 
decisão que recebeu a ação de improbidade administrativa interposta contra 
os agravantes. 

2. O Tribunal de origem não pecou na fundamentação do acórdão 
vergastado, decidindo a matéria valendo-se dos elementos que julgou 
aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 

3. Nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º, da Lei n. 8.429/92, a defesa preliminar é 
o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de 
plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou 
a adequação da via eleita. 

4. Existindo indícios de atos de improbidade, nos termos dos dispositivos da 
Lei n. 8.429/92, sendo procedente a ação e adequada a via eleita, cabe ao 
juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. 

5. Hipótese em que a fundamentação, embora breve e sucinta, guarda 
pertinência no que se lhe exige nesta fase preliminar. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 19.841/SP, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011, 
DJe 20/10/2011) (sem grifos no original)  

Para que reste configurada a evidência de possível prática de ato de improbidade 

administrativa, devem estar presentes indícios de que o agente público, por ação ou omissão, 

descumpriu comportamentos pretendidos pelos diversos princípios constitucionais da 

Administração Pública.  

Compulsando os autos, em especial as cópias do inquérito administrativo conduzido 

perante a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, verificam-se os requisitos para o 

recebimento da petição inicial. 

Neste momento cabe ao julgador analisar a existência das condições da ação e se a 

descrição do fato, em tese, está inserida na Lei n. 8.429/1992. 

Reconhece-se a legitimidade do Ministério Público para a demanda, porquanto é 

competente para instaurar inquérito civil e promover ação civil pública na defesa do patrimônio 

público e ressarcimento ao erário. 

Com efeito, ao tomar conhecimento de fatos que importem em suposta prática de ato 

ilícito, ímprobo ou que caracterize ilegalidade por agente público, o Ministério Público tem 
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legitimidade para promover o inquérito civil com vista à apuração do caso e o ajuizamento das 

medidas judiciais cabíveis. 

Após examinar as provas colhidas até então, verifica-se a existência de elementos que 

demonstram a possibilidade de ocorrência de improbidade administrativa praticada pelo requerido. 

A fundamentação acerca das irregulares apuradas no inquérito instaurado, causando, em 

tese, o enriquecimento ilícito do requerido e ainda danos ao erário, leva a crer sobre a adequação 

dessa discussão em juízo. 

In casu, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega que o requerido, no 

exercício do cargo de Deputado Estadual, no período de 2007 a 2010, praticou atos de improbidade 

administrativa, caracterizadores de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios 

constitucionais da Administração Pública, consistente do uso indevido de verba parlamentar, 

custeando inclusive gastos particulares. 

O procedimento originou-se de “denúncias” protocoladas no portal eletrônico que 

vieram acompanhadas da matéria jornalística do “O Globo”, intitulada “Campeão de ausências anda 

em jato próprio”. Desse modo, foi instaurado inquérito para apurar possíveis irregularidades na 

aplicação de verba pública que, em tese, teria sido gasto com abastecimento de aviões particulares 

de propriedade do requerido – Documento ID 1074222, Pág.10,11,12,13. 

Após a apresentação do relatório de despesas (ID 1074222, PÁG.34 à PÁG.36 – ID 

1074223, PÁG.01 à PÁG.03), bem como os pedidos de reembolso e notas fiscais efetuadas pelo 

requerido, foi feita uma análise pericial das notas fiscais apresentadas com o objetivo de verificar se 

a documentação apresentada pelo parlamentar era idônea para comprovar gastos com combustíveis. 

No mesmo relatório, foi constatado que, alguns meses, os gastos com combustíveis 

ultrapassaram R$ 5.000,00 por mês. Conforme trecho a seguir: “(...) observou-se a existência de 

gastos mensais expressivos com combustíveis e alguns acima dos limites estabelecidos na norma de 

referência, conforme do demonstrado nos subitens 4.1 e 4.2. Embora a norma não restrinja o uso 

de aeronaves de terceiros, não foi constatada a existência de aeronave em nome do referido 

parlamentar. Não foram encaminhados ao MPF as avaliações procedidas por órgãos de Controle 

da esfera Estadual sobre as prestações de conta do referido parlamentar no período de janeiro de 

2007 a janeiro de 2011, quando era Deputado Estadual em MG ”. 
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Apesar de todos os argumentos apresentados na manifestação prévia – ID 121318655, 

com o intuito de abortar o recebimento desta ação civil pública na sua fase embrionária, entendo 

que os fatos narrados demandam instrução probatória e seguimento do processo judicial. 

Apurou-se, também, que no período indicado na inicial, o requerido solicitou reembolso 

da quantia de R$ 198.387,82 (cento e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e 

dois centavos) com os serviços de “assessoria contábil e tributária” cuja justificativa e comprovação 

é controversa – ID 1074242, PÁG.25. 

O requerido também, supostamente, gastou a quantia R$ 187.843,30 (cento e oitenta e 

sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos) para contratação de serviços gráficos 

também cuja veracidade é controversa – ID 1074244, PÁG.13 E 14. 

Portanto, verifica-se que a inicial descreve possíveis atos de improbidade praticado pelo 

requerido, estando amparado em inquérito civil público, havendo indícios de enriquecimento ilícito 

e lesão ao erário. 

  

III – CONCLUSÃO 

  

1. Ante o exposto, nos termos da fundamentação e por tudo o que consta dos autos, 

recebo a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 17, 

§ 9º, da Lei n. 8.429/1992, para discussão e análise. 

2. Cite-se o requerido para apresentação de contestação, na forma legal. 

3. Intime-se o Parquet para ciência desta decisão. 

   

   Publiquem.  Cumpram. 

 Belo Horizonte, data e hora do sistema. 

    ELTON PUPO NOGUEIRA 
   Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais
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