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DECISÃO

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela liminar de 

decretação de indisponibilidade de bens em que se objetiva a condenação dos réus, por atos ímprobos consistentes em 

aplicação irregular de recursos do Piso de Atenção Básica – PAB nos anos de 2005 e 2006 bem como a ocorrência de 

sobrepreço das obras de construção de 25 unidades habitacionais para controle da doença de chagas na zona rural do 

Município de Macaúbas/BA, pretendendo a subsunção de tais condutas nas hipóteses previstas nos arts. 10, incisos I, 

IX, XI e XII e art. 11 caput da Lei nº 8.429/92.

 Em  síntese,  sustenta  o  parquet,  lastreado  no  Relatório  de  Demandas  Especiais  da  CGU  nº 

00190.002819/2013-72, acostado ao Inquérito Civil Público nº 1.14.009.000055/2013-11, que o Município Macaúbas/BA 

recebeu nos anos de 2005 e 2006 recursos do Piso de Atenção Básica – PAB destinados ao financiamento de ações de 

atenção básica à saúde e de programas como Saúde da Família – SF, Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Saúde 

Bucal – SB dentre outros.

Contudo,  constatou-se  que  tais  recursos  foram  destinados  indevidamente  ao  pagamento  de 

empréstimo sob a modalidade CDC – Crédito Direto ao Consumidor dos servidores Municipais, em desacordo, portanto, 

com o que estabelece a legislação de regência.

Ato contínuo, verificou-se um sobrepreço de cerca de 64% no valor da obra decorrente do convênio 

de nº 185/2003 (Licitação TP A09/0407), a partir da análise do memorial descritivo da obra e do projeto básico que são 

idênticos ao do convênio nº 985/2000 – firmado pela mesma empresa com o município – sem, contudo, explicitar o que 

ensejou tal acréscimo. 

Diante disso, o MPF requereu a indisponibilidade de bens dos requeridos, em consonância com o 

art. 7º, parágrafo único e art. 16 da Lei nº 8.429/92.

Com a inicial vieram 18 anexos pertinentes ao ICP nº 1.14.009.000055/2013-11.

Brevemente relatado, passo a decidir.

É cediço que as medidas tendentes à obtenção de uma tutela antecipada (seja ela de natureza 

cautelar  ou satisfativa),  em regra,  exigem, para a sua  concessão,  a  apresentação de  elementos que evidenciem, 

cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo1.

1 1 Conforme unificação estabelecida como regra pelo CPC/2015, em seu art. 300.
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No entanto,  na hipótese de ação civil  pública por atos de improbidade administrativa,  fugindo à 

regra supracitada, o legislador ordinário, com amparo na CRFB (art. 37, § 4º), não exigiu a comprovação concreta do 

perigo ou risco de dano2.

Nesses casos, entende-se que o  perigo ou risco de dano  é presumido, sendo desnecessária a 

prova de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo. É, então, uma espécie de tutela de 
evidência,  para  a  qual  basta  a  comprovação  da  probabilidade  do  direito  invocado,  consistente  na  existência  de 

fundados indícios de responsabilidade dos réus acerca dos atos ímprobos imputados.

Tal raciocínio é extraído das previsões contidas nos arts. 7º e 16, ambos da Lei n. 8.429/92, que 

assim dispõem:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar  

enriquecimento ilícito, caberá à 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.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará 

ao  Ministério  Público  ou  à  procuradoria  do  órgão  para  que  requeira  ao  juízo  

competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha  

enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. (destaques apostos)

Neste contexto, formou-se o entendimento já consolidado pelo STJ3 no sentido de que a decretação 

de  indisponibilidade  dos  bens  não  está  condicionada à  comprovação  de  dilapidação efetiva  ou  iminente  de 
patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial, bastando a demonstração da existência de 
fundados indícios de responsabilidade,  a fim de que, havendo condenação,  o  resultado útil  do processo esteja 

assegurado. Posição contrária tornaria difícil, e muitas vezes inócua, a efetivação da medida cautelar em foco. Por isso, 

afirma-se que, na ação de improbidade, o perigo ou risco de dano é considerado implícito.

Em consonância com este posicionamento:

(...) É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de  

medida  cautelar  preparatória  ou  incidental,  antes  do  recebimento  da  Ação  Civil  

Pública,  para  a  decretação  de  indisponibilidade  (art.  7o,  da  Lei  8429/92)  e  de  

seqüestro de bens,  incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro  

beneficiado pelo  ato  de improbidade (art.  16 da Lei  8.429/92),  porquanto  medidas  

2 Assim como o fez, recentemente, nas hipóteses de tutela de evidência elencadas no Título III do CPC/2015 (art. 311).
3 Precedentes do STJ inclusive em Recursos derivados da 'Operação Arca de Noé' (REsp 1205119/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell  
Marques, Dje 28.10.2010; REsp 1203133/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28.10.2010; REsp 1161631/PR, Rel. Ministro Humberto  
Martins, Segunda Turma, DJe 24.8.2010; REsp 1177290/MT, Segunda Turma, Relator  Ministro  Herman Benjamin, Dje 1.7.2010;  REsp 1177128/MT,  
Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Dje 16.9.2010; REsp 1134638/MT, Segunda Turma, Relator Ministra Eliana Calmon, Dje 23.11.2009  
[...]" (STJ, Primeira Seção, REsp 1319515/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/09/2012).
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assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao 

erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade.  

Precedentes  do  STJ:  REsp  821.720/DF,  DJ  30.11.2007;  REsp  206222/SP,  DJ  

13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001. (REsp 929.483/BA, 1a Turma, Relator 

Ministro Luiz Fux, DJe de 17/12/2008.)

(...) De acordo com o disposto no art. 7º da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade dos  

bens  é  cabível  quando  o  julgador  entender  presentes  fortes  indícios  de  

responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando  

o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida  

no art. 37, § 4º, da Constituição.” (AgRg nos EREsp 1315092 / RJ - Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe de 07/06/2013)

Diante de tudo isso, passo a verificar a  probabilidade do direito  invocado, à luz das alegações 

aduzidas  na  inicial  e  documentos  probatórios  que  instruem  a  demanda.  E,  ao  fazê-lo,  ao  menos  em  um  juízo 

perfunctório, entendo caracterizada a necessária demonstração da existência de fundados indícios de responsabilidade 

acerca dos atos ímprobos imputados.

A prova documental colacionada aos autos, especialmente o Relatório da Fiscalização da CGU nº 

00190.002819/2013-72,  acostado  ao  Inquérito  Civil  Público  nº  1.14.009.000055/2013-11  (Anexos),  evidencia  o 

pagamento com recursos do PAB de vários empréstimos bancários na modalidade CDC de servidores municipais, bem 

como a prática de sobrepreço do convênio de nº 185/2003 pertinente a execução de obras de melhorias habitacionais 

para o controle da Doença de Chagas que incorreu em um acréscimo de 64% do valor sem a devida justificativa. 

Com efeito,  depreende-se  da  documentação  acostada  às  fls.  1886/1898  e  fls.  3076/3088  dos 

anexos, em especial as notas de empenho extratos bancários do Município, que nos anos de 2005 e 2006 parte dos 

recursos creditados na conta vinculada ao PAB foram indevidamente empregados no pagamento de empréstimos na 

modalidade CDC, em total desacordo com a legislação de regência da aludida verba pública, perfazendo o montante 

atualizado até a data da propositura da ação de R$ 64.855,53.

De outro lado, verifico a partir da documentação acostada a partir da fl. 815 (anexos III a V) que o 

Município firmou dois convênios (nº 985/2000 e nº 185/2003) com a segunda demandada cujo objeto era a execução de 

obras de melhorias habitacionais para o controle da Doença de Chagas tendo sido apresentado naquelas oportunidades 

os mesmo memoriais descritivos e projeto básico da obra. Contudo, sem qualquer justificativa o preço apresentado no 

segundo convênio (n] 185/2003) foi majorado em cerca de 64% por unidade habitacional contratada, o que ensejou 

elevação de preço no importe de R$ 65.961,25.

Ressalte-se que apesar do aludido convênio de nº 185/2003 ter sido firmado em gestão pretérita, 

parte de sua execução e pagamento fora efetivada na gestão do ora demandado na qual foi autorizado o pagamento à 

segunda demandada da importância de R$ 124.244,68. 
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Nesse giro, há indicativo de descumprimento das regras atinentes à Legislação sobre o Programa 

de  Atenção  Básica  à  Saúde  –  Piso  de  Atenção  Básica  bem  como  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos  Públicos,  

encontrando-se fundados indícios dos atos de improbidade administrativa que o autor imputa aos requeridos, quais 

sejam:  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma para a incorporação ao patrimônio particular  de pessoa física ou  

jurídica, de bens, rendas, verbas ou valore públicos, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em  

lei ou regulamento, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma  

para a sua aplicação irregular e permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente  atentando, 

inclusive, contra os princípios da administração pública, violando deveres de honestidade, moralidade, imparcialidade, 

legalidade e lealdade à Instituição Pública.

Por conseguinte, a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos é 

medida que se impõe, nos termos dos arts. 7º e 16, ambos da Lei n. 8.429/92.

Ressalte-se que a indisponibilidade de bens não implica perda ou privação de seu uso. Trata-se 

apenas de medida acautelatória anterior à apuração dos atos de improbidade, com o fito de evitar que o provável 

ímprobo deles se desfaça, dificultando ou impossibilitando a reparação do dano finalmente apurado em face de sua 

responsabilidade, se for essa a hipótese.

Quanto aos bens que podem ser objeto da indisponibilidade, é certo que nenhuma restrição existe, 

salvo os valores relativos a salários, proventos e rendas advindas do trabalho, na esteira de precedente do Tribunal 

Regional  Federal  da 1ª Região (AG 0058285-35.2011.4.01.0000/GO, Rel. Des. Fed. I'talo Fioravanti Sabo Mendes,  

Rel.Conv. Juíza Federal Rosimayre Gonçalves De Carvalho, Quarta Turma, e-DJF1 p.850 de 26/04/2013).

Ante o exposto, defiro o pedido liminar para, com fundamento nos arts. 7º e 16 da Lei nº 8.429/92, 

decretar a indisponibilidade dos bens do requerido AMELIO COSTA JUNIOR até o montante de R$ 144.372,12 
(cento e quarenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e doze centavos) – correspondentes à soma de R$ 

64.855,53  (sessenta  e quatro mil  oitocentos  e cinquenta e cinco reais  e  cinquenta  e três centavos)  pertinentes  à 

primeira  imputação pretendida  pelo  demandado mais  o  montante  de  79.516,59  (setenta  e  nove mil  quinhentos  e 

dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  correspondente a 64% do valor liberado à segunda demandada na 

gestão do primeiro réu (segunda imputação) – e do requerido AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÕES 
DE  SERVIÇOS  LTDA EPP –  ADEPRES  até  o  montante  de  R$  79.516,59  (setenta  e  nove  mil  quinhentos  e 
dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) – correspondente a 64% do valor liberado à segunda demandada na 

gestão do primeiro réu.

Para efetivação da decisão determino:

a)  O  bloqueio  das  contas  bancárias  relativas  a  quaisquer  espécies  de  aplicações  financeiras, 

através do sistema BacenJud;

b) A inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade à Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens (CNIB), instituída pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento CNJ nº 39/2014, para que 
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haja a circularização entre Cartórios de Registro de Imóveis, limitada ao valor supra mencionado;

c) O bloqueio, por meio do sistema RENAJUD, tornando indisponíveis os veículos automotores de 

propriedade dos requeridos, limitado o bloqueio à quantia supra mencionada.

Notifiquem-se os  requeridos,  conforme  previsão  do  art.  17,  §7º,  da  Lei  8.429/92,  para  que 

apresente manifestação preliminar, no prazo de 15 dias.

Após, dê-se ciência ao Município de Macaúbas/BA e ao Funasa dos termos da presente ação, para 

fins e efeitos do §3º do art. 17 da Lei nº 8.429/92.

Cumpra-se, com urgência. Ciência ao MPF.

Bom Jesus da Lapa/BA, 8 de novembro de 2016.

MANOELA DE ARAÚJO ROCHA
JUÍZA FEDERAL
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