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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIALMA 

 

 

 

 

       

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, pelo Promotor de Justiça 

que esta subscreve, com arrimo nos artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, da 

Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, no artigo 25, inciso IV, alínea “a”, 

da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e art. 46, inciso VI, letra “a”, da Lei 

Complementar Estadual n.º 25, de 06 de julho de 1998, nas disposições contidas nas Leis 

7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), vem, respeitosamente, à ilustre  

presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR em desfavor de: 

 

CÁSSIA SILVIA CAIXETA DOURADO, Prefeita do Município de Santa 

Isabel, nascida em 25/11/1970, titular do CPF 57428972191 e RG 2075984 

SSP GO, filha de Maria José Caixeta e José Acácio da Silva, podendo ser 

encontrada na Prefeitura do Município de Santa Isabel (Av. Antônio 

Francisco da Silva, s/n, Centro, Santa Isabel/GO, CEP 76320-000) ou na 

Rua Benedito da Silva Antunes, 112, Centro, Ceres. 

 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO VITORIA LTDA, sociedade 

empresária entrada pelos sócios Luiz Mario Borges Campos e Tayrine 

Alves Leão Campos, titular do CNPJ 19.051.817/0001-17, com nome 

fantasia de Fusi Ferro, localizada na Avenida Bernardo Sayão, Quadra 

Industrial, Lote 06, Centro, Ceres/GO. 

 

 
 

1) Dos fatos 
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O Contrato Administrativo de nº 20/2020 foi celebrado por dispensa de licitação 

entre o Município de Santa Isabel e a sociedade empresária Indústria e comércio de fero 

e aço vitória Ltda e possui como objeto o fornecimento de serralheria e prestação de 

serviço especializado de montagem de estrutura de grades nas instalações físicas do 

Ginásio de Esportes do Município de Santa Isabel. O contrato possui valor de R$17.000,00 

(dezessete mil reais). 

Com o propósito de investigar a hipótese de superfaturamento, essa 

Promotoria de Justiça buscou o orçamento do mesmo serviço perante outras empresas, 

ocasião em que se constatou que os valores do objeto do Contrato Administrativo de nº 

20/2020 foram superfaturados, assim vejamos o trecho da Certidão elaborada pelo Oficial 

de Promotoria de Justiça: 

 

Na esteira de melhor explanar esses argumentos, segue uma planilha 

comparativa dos preços dos serviços contratados: 

 

Ante o exposto, infere-se que o Contrato Administrativo nº 20/2020 foi 

instrumento de prática de ato de improbidade administrativa. 

 

2) Da configuração dos Atos de Improbidade Administrativa  
 

A análise detida dos autos atesta o cometimento de atos de improbidade 

Empresa

Indústria e 

comércio de 

fero e aço 

vitória Ltda 

CIFENSA e 

Serralheria 

Rialfer

Serralheria e 

Vidraçaria Alves

Valor cobrado/orçado 17.000,00R$  6.086,76R$   4.920,00R$         

http://www.mpgo.mp.br/


 

Promotoria de 

 Justiça de Rialma 

 
 

 

Rua 41 esquina com Rua 42, Setor Rialma II – CEP 76310-000 -Fone: (62) 3397-1066. 
www.mpgo.mp.br 

Wessel Teles de Oliveira 
Promotor de Justiça  

Página 3 de 15. 

administrativa pelos requeridos, resultando em graves prejuízos ao erário e lesão a 

princípios da Administração Pública. Tal conclusão pode ser extraída da instrução 

promovida nos autos da Notícia de Fato 202000410656. Desse modo, as condutas 

ímprobas praticadas pelos réus atraem a incidência das disposições normativas 

insculpidas no inciso V, do art. 10, e no caput do artigo 11, todos da Lei 8.429/92 

 

2.1) Do dano ao erário 

 

Ante os fatos narrados, estão os réus incursos na prática do ato de 

improbidade administrativa tipificado no inciso V, do art. 10, da Lei 8.429/92, in verbis: 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje a perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 

haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 

notadamente:  

 (...)  

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação 

de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

 

Do cotejo dos valores orçados para a prestação dos serviços objeto do 

Contrato Administrativo de nº 20/2020, é possível constatar a ocorrência de um dano erário 

de no mínimo R$10.913,24 (dez mil e novecentos e treze reais e vinte e quatro 

centavos) ao se eleger como parâmetro de medida do dano o valor indicado no orçamento 

das empresas CIFENSA e Serralheria Rialfer: 

 

Coligidas tais informações, é de se afirmar a presença de superfaturamento 

no objeto contratado. 

 

2.2) Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

administração pública  

 

O artigo 11 da Lei 8.429/92 aduz que constitui ato de improbidade 

Indústria e comércio de fero e aço 

vitória Ltda 17.000,00R$  

CIFENSA e Serralheria Rialfer 6.086,76R$    

Prejuízo ao erário 10.913,24R$       
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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. 

Ao contratar objetos superfaturados no bojo do Contrato Administrativo de nº 

20/2020, houve expressa violação aos Princípios da Administração Pública da legalidade, 

moralidade e economicidade. 

Como é cediço, as improbidades administrativas consistentes na prática de 

atos que atentam contra os princípios da Administração Pública não pressupõem dano ao 

erário e tampouco o enriquecimento ilícito do agente ímprobo (conforme ensinam a 

doutrina e a jurisprudência pacíficas). Basta, para caracterizar a conduta ilegal, a 

adequação da conduta ímproba à norma do artigo 11, da Lei 8.429/92, isto é, que se 

demonstre a ocorrência de lesão aos princípios da Administração Pública (como ficou 

suficientemente demonstrado no presente caso). 

Sanando eventuais dúvidas que possam remanescer, MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO ensina que: 

 

“(...) o que quis dizer o legislador, com a norma do artigo 

21, I, é que as sanções podem ser aplicadas mesmo que não 

ocorra dano ao patrimônio econômico. É exatamente o que 

ocorre ou pode ocorrer com os atos de improbidade previstos 

no artigo 11, por atentado aos princípios da Administração 

Pública. A autoridade pode, por exemplo, praticar ato 

visando a fim proibido em lei ou diverso daquele previsto 

na regra de competência (inciso I do art. 11); esse ato 

pode não resultar em qualquer prejuízo para o patrimônio 

público, mas ainda assim constituir ato de improbidade, 

porque fere o patrimônio moral da instituição, que abrange 

as ideias de honestidade, boa-fé, lealdade, 

imparcialidade.” 

 

Vejamos abaixo algumas ementas: 

 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE - 

EX-PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOB O 

REGIME EXCEPCIONAL TEMPORÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATOS 

TENDENTES À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE TODO O 

MANDATO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 

MORALIDADE. 1. Por óbice da Súmula 282/STF, não pode ser 

conhecido recurso especial sobre ponto que não foi objeto 

de prequestionamento pelo Tribunal a quo. 2. Para a 
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configuração do ato de improbidade não se exige que tenha 

havido dano ou prejuízo material, restando alcançados os 

danos imateriais. 3. O ato de improbidade é constatado de 

forma objetiva, independentemente de dolo ou de culpa e é 

punido em outra esfera, diferentemente da via penal, da 

via civil ou da via administrativa. 4. Diante das Leis de 

Improbidade e de Responsabilidade Fiscal, inexiste espaço 

para o administrador “desorganizado” e “despreparado”, não 

se podendo conceber que um Prefeito assuma a administração 

de um Município sem a observância das mais comezinhas 

regras de direito público. Ainda que se cogite não tenha o 

réu agido com má-fé, os fatos abstraídos configuram-se atos 

de improbidade e não meras irregularidades, por 

inobservância do princípio da legalidade. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e, no mérito, improvido. (STJ. 

Recurso Especial nº 708170/MG (2004/0171187-2). Rel. Min. 

Eliana Calmon. Decisão Unânime, DJ 19.12.2005). 

 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DESPESAS DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

IRREGULARIDADE. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 

ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. 

DESNECESSIDADE.  

 

(...). 1. A lesão a princípios administrativos contida no 

art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na 

conduta do agente nem prova da lesão ao erário público. 

Basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa 

para restar configurado o ato de improbidade. Precedente 

da Turma. 2. (..). 3. Segundo o art. 11 da Lei 8.429/92, 

constitui ato de improbidade que atenta contra os 

princípios da Administração Pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, 

notadamente a prática de ato que visa fim proibido em lei 

ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de 

competência (inciso I), (...). (STJ. Recurso Especial nº 

880662/MG (2006/0170488-9). Rel. Min. Castro Meira. 

Decisão Unânime, DJ 01.03.2007). 

 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS 

ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 1. A lesão a 

princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 

8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem 

prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude 

ou imoralidade administrativa para restar configurado o 

ato de improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, e 
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somente neste caso, o inciso III, do art. 12 da Lei nº 

8.429/92 autoriza seja o agente público condenado a 

ressarcir o erário. 2. Se não houver lesão, ou se esta não 

restar demonstrada, o agente poderá ser condenado às demais 

sanções previstas no dispositivo como a perda da função 

pública, a suspensão dos direitos políticos, a 

impossibilidade de contratar com a administração pública 

por determinado período de tempo, dentre outras. (...). 

(STJ. Recurso Especial nº 650674/MG (2004/0029558-5). 

Decisão Unânime, DJ 01.08.2006). 

 

Ensina o professor HUGO NIGRO MAZZILLI: 

 

“O administrador público não está lidando com bens seus, e 

sim com bens coligidos com muito sacrifício pela 

coletividade, dos quais ele espontaneamente pediu para 

cuidar, e ainda é remunerado para isso. Assim o 

administrador não tem o direito de ser negligente com 

recursos públicos; pode até sê-lo em sua vida privada, 

nunca com recursos da coletividade. Ele concorreu a um 

cargo público ou foi eleito ou nomeado para ele; ao tomar 

posse, imediatamente assumiu um dever jurídico, mais do 

que meramente moral, um dever que tem sanção: assumiu o 

dever de não ser negligente, de não ser desidioso, de não 

ser imprudente com os recursos da coletividade, que ele 

escolheu gerir. Se ele é imprudente, desidioso ou 

negligente, ele é desonesto – assim o considera o art. 11 

da Lei de Improbidade Administrativa. (...) um 

administrador honesto é zeloso – isso faz parte da 

definição do administrador. Ser honesto é pressuposto de 

quem exerça cargo público; não é qualidade.” 

 

Logo, conclui-se que houve a prática de ato de improbidade administrativa que 

violou os Princípio da Administração Pública da legalidade, moralidade e economicidade, 

fazendo incidir o texto normativo previsto no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92. 

 

03) Da legitimidade passiva 
 

Nos termos da Lei 8.429/92, sujeitam-se às sanções nela previstas os agentes 

públicos, servidores ou não, bem como os particulares que de qualquer forma induzam ou 

concorram para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta. 

O artigo 2° do diploma legal supracitado conceitua agente público nos 
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seguintes termos, in verbis: 

Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo 

aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 

mencionadas no artigo anterior. (grifo nosso) 

Como gestor máximo da Poder Executivo do Município de Santa Isabel e 

responsável final pela contratação, está a requerida CÁSSIA SILVIA CAIXETA 

DOURADO, então Prefeita do Município de Santa Isabel  no período de 2017 a 2020. Sua 

responsabilidade surge evidente pois, como presentante do Município de Santa Isabel, 

deveria ter zelado pela coisa pública, abstendo-se de firmar contratações ilegais e que 

viessem a causar prejuízo para a administração pública. Por exercer tão relevante função 

pública, é certo que tem responsabilidade pessoal (civil, penal e administrativa) pelos atos 

que pratica no desempenho do mandato e em razão dele. Não há, assim, inconsequência 

jurídico-política. Toda sua atividade administrativa desenvolve-se sob a égide da lei e 

subordina-se a diversos controles. 

Nesse diapasão, insta esclarecer a responsabilidade da Município de Santa 

Isabel quanto aos fatos ora tratados. Com efeito, as atividades do Poder Executivo são de 

responsabilidade do Prefeito, direta ou indiretamente, seja pelo desempenho de suas 

funções, seja pelo dever de direção dos demais servidores públicos municipais.  

Vale lembrar, que tanto o agente público como o particular estão sujeitos à Lei 

8.429/92: 

Art. 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 

ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) 

do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 

desta Lei. 

(...) 

Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta 

Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 

sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
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mencionadas no artigo anterior. 

Art. 3º. As disposições desta Lei são aplicáveis, no que 

couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 

ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele 

se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 

Assim, em face da expressa e clara disposição de lei, a requerida sociedade 

empresária Indústria e comercio de ferro e aço vitória Ltda possui legitimidade passiva 

para ocupar o polo passivo da presente demanda. 

 

4) Dos pedidos 

 

4.1) Dos pedidos cautelares; 

 

Da análise do arcabouço probatório trazido com esta exordial, isto é, em sede 

de cognição não exauriente, vislumbra-se presentes os pressupostos que rendem azo ao 

deferimento da medida cautelar de indisponibilidade patrimonial. 

Para a concessão da cautelar de indisponibilidade patrimonial, basta existir a 

plausibilidade de êxito na demanda, tendo em mira que o perigo da demora é presumido 

por lei. No caso em foco, o Ministério Público trouxe elementos probatórios contundentes 

da prática de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário e redundou 

na violação dos princípios basilares do regime jurídico administrativo. 

Para assegurar o resultado prático do processo é imprescindível a decretação 

da indisponibilidade de bens, eis que o arcabouço probatório carreado aos autos revela a 

prática de ato de improbidade que causou grave lesão material e imaterial ao erário do 

Município. 

Consoante preconiza o artigo 5º da Lei de Improbidade, “ocorrendo lesão ao 

patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiros, 

dar-se-á o integral ressarcimento do dano”. 

Em seguida, preceitua o artigo 7º, caput, do mesmo diploma legal, que 

“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”. O 

parágrafo único do artigo 7º, por sua vez, reza que a indisponibilidade “recairá sobre bens 

que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 
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resultante do enriquecimento ilícito”. 

No caso concreto, as provas carreadas aos autos indicam claramente que 

houve superfaturamento do contrato administrativo acarretando prejuízo ao erário e 

ofensa aos princípios da Administração Pública. 

Segundo Miguel Slhessarenko Júnior, membro do Ministério Público do Mato 

Grosso, “sempre que ocorrer lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito deverá 

ser requerida a indisponibilidade de bens do agente ímprobo, objetivando o integral 

ressarcimento dos danos (Indisponibilidade de bens em ação civil pública de improbidade 

administrativa. Artigo extraído do site www.mp.mt.gov.br, no dia 08/05/06). 

Urge consignar que o requisito do perigo da demora decorre do fato do agente 

ter causado dano ao erário, pois o preceito normativo plasmado no art. 7º da Lei de 

Improbidade determina que a indisponibilidade dos bens ocorrerá quando se apresentar 

lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa, do agente ou de 

terceiros, devendo recair a indisponibilidade sobre bens que assegurem o integral 

ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento 

ilícito. 

Destarte, em razão da redação legal, é lícito dizer que o perigo da demora é 

presumido pelo legislador, está ínsito no art. 7º, pois decorre simplesmente do ato que 

lesou o erário. 

Nesse diapasão é a orientação pretoriana consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

EMENTA: (...)5. No que se refere à indisponibilidade de 

bens do recorrido, importante pontuar que a origem manteve 

o indeferimento inicial do pedido ao entendimento de que 

não havia prova de dilapidação patrimonial, bem como pela 

não-especificação dos bens sobre os quais recairia a medida 

cautelar (fl. 163, e-STJ). Esta conclusão merece reversão. 

6. É que é pacífico nesta Corte Superior entendimento 

segundo o qual o periculum in mora em casos de 

indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta 

ímproba lesiva ao erário é implícito ao comando normativo 

do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o 

deferimento desta medida acautelatória à verificação da 

verossimilhança das alegações formuladas na inicial. 

Precedentes.1STJ, Segunda Turma, REsp. n.º 967.841/PA, Rel. 

Min, Mauro Campbell Marques, DJ de 08/10/2010. 

 

EMENTA: (…) Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso 
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de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na 

consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito 

ou dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito 

no próprio comando legal. Precedentes do STJ. (...)2STJ, 

Segunda Turma, REsp. n.º 1.177.290/MT, Rel. Min. Herman 

Benjamim, DJ de 01/07/2010. 

 

EMENTA: (…) 2. O requisito cautelar do periculum in mora 

está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida 

de bloqueio de bens, uma vez que visa a 'assegurar o 

integral ressarcimento do dano'. 3. A demonstração, em tese, 

do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, 

caracteriza o fumus boni iuris. STJ, Segunda Turma, REsp. 

n.º 1.098.824/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 23/06/2009. 

 

São exatamente esses os requisitos necessários para se decretar a 

indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, ou seja, que exista a plausibilidade do 

direito alegado com a demonstração da gravidade da conduta (fumus boni iuris) e que o 

ato de improbidade tenha causado lesão ao patrimônio público. 

O princípio da precaução, oriundo do Princípio 15 da Declaração do Rio de 

1992 (ECO 92), Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, consagra que a 

ausência de certeza científica sobre o dano ambiental não desonera o Estado de adotar 

políticas públicas de proteção ambiental. Este mandado de otimização irradiou carga 

normativa sobre toda a ordem jurídica, extrapolando os limites do Direito Ambiental, para 

influenciar o Direito Administrativo e o Direito Processual Civil. 

Em Direito Administrativo, o princípio da precaução exige que o administrador, 

mesmo à mingua de elementos suficientes para avaliar a extensão do problema, atue de 

forma a preservar o direito fundamental à boa administração.  

No processo civil, sobretudo em demandas que digam respeito à tutela difusa 

de proteção do patrimônio público, a cláusula da precaução milita em favor do erário, da 

coisa pública, ou seja, a ausência de certeza sobre a correta extensão do dano aos cofres 

públicos não impede o juiz de adotar medidas cautelares de minimização dos prejuízos, 

com o escopo de assegurar um eventual ressarcimento. 

Por derradeiro, impende registrar que o Brasil assumiu na órbita internacional 

o compromisso de combater eficazmente os atos de corrupção, através da Convenção de 

Mérida de 2003, Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. Da indigitada 

convenção, vale destacar os seguintes dispositivos: 
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Artigo 34. Consequência dos atos de corrupção. Com a devida 

consideração aos direitos adquiridos de boa-fé por 

terceiros, cada Estado Parte, em conformidade com os 

princípios fundamentais de sua legislação interna, adotará 

medidas para eliminar as consequências dos atos de 

corrupção. Neste contexto, os Estados Partes poderão 

considerar a corrupção um fator pertinente em procedimentos 

jurídicos encaminhados a anular ou deixar sem efeito um 

contrato ou a revogar uma concessão ou outro instrumento 

semelhante, o adotar qualquer outra medida de correção. 

 

Artigo 35. Indenização por danos e prejuízos. Cada Estado 

Parte adotará as medidas que sejam necessárias, em 

conformidade com os princípios de sua legislação interna, 

para garantir que as entidades ou pessoas prejudicadas como 

consequência de um ato de corrupção tenham direito a 

iniciar uma ação legal contra os responsáveis desses danos 

e prejuízos a fim de obter indenização. 

 

Assim, deve o Estado brasileiro, através do Poder Judiciário, adotar medidas 

eficazes para garantir o êxito do ressarcimento ao erário, com a decretação da 

indisponibilidade dos bens dos réus, autores dos atos ímprobos guerreados, tudo em 

homenagem ao princípio republicano, centro de gravidade da Constituição de 1988. 

Presentes, pois, os requisitos que autorizam a decretação liminar da 

indisponibilidade dos bens dos agentes ímprobos em questão. 

Insta ressaltar que o deferimento da cautelar de indisponibilidade não depende 

de prévia notificação dos requeridos, conforme entendimento judicial consagrado: TJMG: 

“(...) Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a decisão concessiva de 

liminar restritiva da disponibilidade de bem imóvel não se condiciona à prévia notificação 

do demandado, prevista no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92” (Agravo nº 1.0481.05.045140-

2/001, 3ª Câmara Cível do TJMG, Patrocínio, Rel. Maciel Pereira. j. 30.03.2006, unânime, 

publ. 26.04.2006). 

Importa salientar, ademais, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que 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.  

Ademais, segundo o STJ, no ato de improbidade administrativa do qual resulta 

prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria. Logo, a 
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indisponibilidade de bens pode alcançar o débito total em relação a cada um dos 

coobrigados. 

Precedentes. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.305.782 - MG (2010/0080008-0) 

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES AGRAVANTE : 

CONSTRUTORA ÉPURA LTDA ADVOGADO : LUCIANA GARCIA GOMES E 

OUTRO (S) AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. 

DECISÃO 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela 

Construtora Épura LTDA, inconformada com a decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, a qual negou seguimento ao recurso especial 

manejado em face de acórdão assim ementado (fl.32): AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NAS PENAS DO ARTIGO 

12 DA LEI N. 8.429/92 - EXECUÇÃO SOLIDARIEDADE - EXCESSO 

NÃO COMPROVADO. 

Há solidariedade passiva entre os réus da ação de 

improbidade, no que tange ao ressarcimento integral do dano, 

que decorre da própria lei de regência, haja vista o 

dispositivo por seus artigos 3º, 5º e 12, inciso I, 

destacando-se que se ambos os requeridos concorreram para 

o dano apurado, impõem-se a responsabilização em razão do 

prejuízo causado ao erário público, independentemente do 

ganho auferido pelos agentes. Não evidenciando a agravante 

o alegado excesso de execução, o desprovimento do recurso 

é medida de rigor, mostrando-se inviável a discussão de 

matérias, em sede de execução de sentença, já apreciadas e 

transitadas em julgado. 

Os embargos de declaração opostos às fls. 57/66 foram 

rejeitados. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 96/101. 

Alega a ora recorrente, nas razões do especial, que o 

aresto recorrido violou os arts. 3º e 12 da Lei n. 8.429/92, 

e arts. 258 e 265 do Código Civil, ao argumento de que 

houve excesso de execução por parte do Ministério Público 

pelo fato de impor solidariedade entre os executados. 

Sustenta que a solidariedade não se presume, mas resulta 

da lei ou da vontade das partes. É o relatório. Passo a 

decidir. 

Tendo sido preenchidos todos os requisitos de 

admissibilidade do agravo de instrumento, passo a análise 

do especial. 

O especial não merece prosperar, porquanto a jurisprudência 
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do Superior Tribunal de Justiça já apontou pelo caráter 

solidário da obrigação de reparar o dano, tanto que 

entendeu que, até a liquidação, devem permanecer bloqueados 

bens suficientes para dar cabo da execução em caso de 

procedência da ação. 

Sobre o ponto, vejam-se os julgados abaixo: 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 LIQÜIDAÇÃO. 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 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 tanto quantos bens 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. 

 

O Ministério Público pugna pelo deferimento do pedido de indisponibilidade 

dos valores a serem ressarcidos ao erário no total de R$10.913,24 (dez mil e novecentos 
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e treze reais e vinte e quatro centavos), referente a diferença entre o valor pago pelo 

Município de Santa Isabel e o maior valor orçado para a prestação do mesmo serviço em 

diligências realizadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás. 

Tecidas estas considerações, requer o Ministério Público o deferimento da 

medida cautelar de indisponibilidade patrimonial, sem oitiva dos requeridos, ordenando o 

bloqueio de valores em contas e aplicações financeiras (através do BACENJUD), a 

anotação nos registros de imóveis (através da Corregedoria-Geral do TJGO e de 

requisição direta ao Cartório de registro de Imóveis de Mozarlândia), de veículos (através 

do RENAJUD) e de semoventes (através da AGRODEFESA – proibição de alienação e 

transporte) existentes em nome dos réus até os limites indicados, de modo a garantir o 

ressarcimento integral dos danos materiais e morais que causaram ao patrimônio público 

e assegurar o cumprimento das sanções pecuniárias decorrentes da improbidade, nos 

termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92. 

 

4.2) Dos pedidos definitivos 

 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS apresenta 

os seguintes pedidos e requerimentos: 

1 – Seja esta petição inicial autuada juntamente com os documentos que a 

acompanham, notificando-se os requeridos para a apresentação da 

manifestação prevista no artigo 17, § 7º, da Lei n.º 8.429/92, no prazo de 

quinze dias. 

 

2 – a comunicação pessoal dos atos processuais, nos termos do artigo 41, 

inciso IV, da Lei n.º 8.625/93. 

 

3 – após o oferecimento de tal manifestação, ou transcorrido o prazo legal sem 

sua apresentação, seja recebida esta petição inicial por este juízo de Direito, 

citando-se os réus para oferecimento de contestação sob pena de revelia, no 

prazo ordinário de quinze dias, conforme disposto no artigo 17, § 9º, da Lei n.º 

8.429/92. 

 

4 – seja o Município de Santa Isabel notificado, por intermédio de seu 
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representante legal, para tomar ciência do ajuizamento desta ação e para que, 

querendo, integre o polo ativo da mesma, conforme autorização do artigo 17, 

§ 3º, da Lei n.º 8.429/92. 

 

5 – a condenação dos réus pelos atos de improbidade administrativa 

praticados, aplicando-lhe as sanções previstas nos incisos II e III do art. 12 da 

Lei n.º 8.429/92 em relação a cada ato praticado, em regime de solidariedade 

passiva. 

 

6 – Requer, por fim, que seja determinada a tramitação prioritária da ação civil 

pública, fundada no princípio da máxima prioridade da tutela jurisdicional 

coletiva1, tendo em vista que a presente demanda tutela interesses públicos 

difusos e coletivos. 

 

Este Órgão Ministerial protesta pela produção de outras provas juridicamente 

admitidas – em especial a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal dos réus e a 

posterior juntada de documentos. 

 

Atribui-se o valor da causa, para efeitos fiscais, em montante de R$10.913,24 

(dez mil e novecentos e treze reais e vinte e quatro centavos). 

 

Rialma, 15 de dezembro de 2020. 

 

Wessel Teles de Oliveira 
Promotor de Justiça 

 

 

 

                                                 
1 “Portanto, sempre existirá interesse social na tutela jurisdicional coletiva, razão pela qual, valendo-se da 

regra interpretativa do sopesamento, conclui-se que os processos coletivos devem ser analisados com a 
máxima prioridade, até porque o interesse social prevalece sobre o individual. O princípio da máxima 
prioridade da tutela jurisdicional coletiva é consequência dessa supremacia do interesse social sobre 
o individual, e também decorre do artigo 5°, §1°, da CF, que determina a aplicabilidade imediata das 
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. O Poder Judiciário, assim como os 
operadores do direito, deve atuar para priorizar a tramitação e o julgamento do processo coletivo.” 

(GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA, na obra “Direito Processual Coletivo Brasileiro”, SP: Saraiva, 2003). 
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