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Processo 1043973-96.2018.8.26.0053 (apensado ao processo 1022237-85.2019.8.26.0053) - Ação Civil de Improbidade 
Administrativa - Enriquecimento ilícito - M.A.M. - - G.J.R.A.F. - - C.N.O. - - L.A.B.J. - - B.B.S.J. - - F.M.S. - - H.M.A.S.F. - O.D.C. 
- - M.G.R.D.C. - Vistos. 1 - Fls. 6942/6944: O pedido formulado pelo co-réu comporta acolhimento. Com efeito, embora não se 
trate de litisconsórcio passivo unitário, não se podendo cogitar, portanto, da extensão dos efeitos do V. Acórdão ao ora requerido, 
verifica-se que, de fato, não há indícios concretos de dilapidação de seu patrimônio que justifiquem a manutenção da medida 
anteriormente decretada. Isso porque os requisitos para concessão da ordem de indisponibilidade de bens foram alterados. O 
parágrafo 3º do artigo 16 da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/21, estabelece que: “O pedido de indisponibilidade de 
bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano 
irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos 
descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.” 
Não basta mais, portanto, a alegação genérica de perigo ao resultado útil do processo, sendo necessária a demonstração de 
fatos concretos que evidenciem que o investigado está tentando ocultar, desviar ou dilapidar seus bens com vista a frustrar 
eventual execução futura do suposto dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Assim, sem a devida demonstração 
da plausibilidade do pedido e do fundado receio (e não mera suposição), ante a demora natural da lide, de alienação, dilapidação 
ou oneração dos bens do investigado ou do acionado, é vedada a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de 
bens. Revendo posicionamento anterior, ressalto que a medida de decretação de indisponibilidade de bens possui natureza 
processual, de aplicação imediata, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Desse modo, as disposições de caráter 
processual da Lei n.º 14.230/21 podem ser aplicadas desde logo aos processos em julgamento. Neste sentido a doutrina 
de Fernando da Fonseca Gajardoni: “Nada impede, contudo, que as partes prejudicadas por indisponibilidades deferidas no 
regime revogado provoquem o Judiciário a reavaliar a cautela dantes deferida à luz do novo quadro legislativo. Não perante as 
instâncias recursais onde repousam agravos, recursos especiais, etc. (que avaliarão a regularidade da decisão proferida à luz da 
legislação revogada). Mas sim perante o próprio juízo que originalmente deferiu a medida. Considerando que a indisponibilidade 
é uma tutela provisória e, como tal, revogável e modificável a qualquer tempo nos termos do art. 296, 2ª parte, CPC (item 
9.5 supra), poderá o juiz, eventualmente rever a medida dantes deferida, por entender que o afrouxamento dos requisitos 
legais para sua concessão é evento novo que justifica a revogação da cautela.”(Comentários à Nova Lei de Improbidade 
Administrativa: Lei 8.429/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021. Fernando da Fonseca Gajardoni (et. al.), 5ª ed., São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 309.) Na mesma linha é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho 
Rezende Oliveira ao comentarem o artigo 16 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/21, no que toca ao direito 
intertemporal: “O art. 296, parágrafo único, do CPC, ao prever a possibilidade de revogação ou modificação da tutela provisória 
a qualquer momento, permite que, durante a constância do processo, a tutela provisória possa ser revogada ou modificada 
pelo próprio juízo que a concedeu. ... Entendo que essas circunstâncias supervenientes jurídicas aptas ao reexame podem ser 
uma novidade legislativa, devendo a tutela de urgência se adequar à lei vigente durante toda a extensão de sua existência. 
Tratando-se se de tutela continuada, que dura, pelo menos em regra, até ser confirmada ou revogada pela tutela definitiva, 
durante todo o tempo de vigência deve atender àquilo que a lei exige para sua concessão. Não parece, afinal, correto se apontar 
a existência de um direito adquirido da parte beneficiada pela tutela de urgência, até, em especial, por conta da provisoriedade 
da medida”. (Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021 comentada artigo por 
artigo. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 62/63). Confira-se, também, o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS OU 
VALORES. Decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos demandados em ação civil pública por ato de Improbidade 
administrativo. Inadmissibilidade. Alteração substancial da medida de indisponibilidade de bens, que passou a ser regida pelo 
artigo 16 da Lei nº 8.429, de 02/06/1992 com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21- Necessidade de demonstração, no 
caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Inexistência de indícios do efetivo perigo 
de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - Decisão agravada reformada Recurso provido”. (TJSP; Agravo de 
Instrumento 2155512-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Tanabi 
- 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022) “Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. 
Irresignação de corréu contra ordem de indisponibilidade de bens. Acolhimento. Viabilidade de aplicação imediata aos processos 
em curso das normas de natureza processual incorporadas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei n.º 8.429/1992 (LIA). Indícios de 
dilapidação patrimonial não caracterizados. Decreto de indisponibilidade que não é de subsistir. Precedente. Decisão reformada. 
Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2009365-15.2021.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; 
Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Pontal - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2022; Data de Registro: 
04/04/2022). Por fim, observo que, na eventual hipótese de condenação do ora requerido, o risco de ineficácia de futura execução 
é reduzido, tendo em vista que, determinado o bloqueio de ativos financeiros, o mesmo foi frutífero na ocasião. Destarte, ao 
menos nesse momento processual, em razão da ausência dos requisitos ensejadores da medida restritiva do patrimônio, impõe-
se a revogação da determinação de indisponibilidade de bens do réu, ressalvada eventual reapreciação da ordem na hipótese 
de surgimento de novos fatos. Decorrido o prazo para eventual interposição de recurso em face desta decisão, providencie-se 
o desbloqueio. 2 Fls. 6962/6967: Manifeste-se o Ministério Público. 3 Após, nova conclusão. Intimem-se. - ADV: ANDRÉ FILIPE 
KEND TANABE (OAB 351364/SP), WALKER RAMOS DE MOURA (OAB 36964/BA), LILIAN CHRISTINE REOLON (OAB 56004/
RS), PATRÍCIA LOPES DANNEBROCK ÁGUEDO (OAB 430210/SP), VINÍCIUS NOVO SOARES DE ARAÚJO (OAB 417650/
SP), LUCAS ALBUQUERQUE AGUIAR (OAB 407100/SP), ANA LUIZA LALUCE RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 386192/SP), 
HENRIQUE OLIVE ROCHA (OAB 189972/RJ), DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO (OAB 200793/SP), CAMILLO GIAMUNDO 
(OAB 305964/SP), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA (OAB 305583/SP), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 
81138/SP), FABIO DE OLIVEIRA MACHADO (OAB 253519/SP), GIUSEPPE GIAMUNDO NETO (OAB 234412/SP), TULLIO 
VICENTINI PAULINO (OAB 225150/SP), CARMINO DE LÉO NETO (OAB 209011/SP)
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RELAÇÃO Nº 0453/2022
Processo 1060543-94.2017.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível - Multas e demais Sanções - Maria do Carmo Pedroso 

da Cruz Locadora - Me - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN e outros - Ciência ao 
interessado da certidão expedida. - ADV: MARISA MITIYO NAKAYAMA LEON ANIBAL (OAB 279152/SP), JESSICA THAIS DE 
LIMA (OAB 391998/SP), PEDRO HENRIQUE VALDEVITE AGOSTINHO (OAB 391154/SP)
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