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DECISÃO LIMINAR
Nº de registro e-CVD 00014.2019.00043700.1.00176/00136

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, no caso, Acórdão do 

TCU,  na qual  a  exequente  requer  a  concessão de tutela  cautelar  de urgência  em 

caráter liminar consistente na decretação de bloqueio/indisponibilidade de bens do(s) 

executado(s) até o limite do débito, utilizando-se, para tal, dos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e CNIB.

DECIDO.

Pretende a exequente a decretação de indisponibilidade de bens 

de  propriedade  do(s)  executado(s)  suficientes  para  se  assegurar  a  eficácia  do 

processo executivo com a satisfação da dívida exequenda.

In  casu,  a  exequente  protocolou  ação  executiva  objetivando  a 

cobrança  de  débitos  relativos  a  condenação pecuniária  decorrente  de  acórdão  do 

Tribunal de Contas da União.

Frise-se  que,  a  concessão  de  medidas  com  caráter  urgente 

(medidas  cautelares,  antecipação  de  tutela),  via  de  regra, têm  como  requisito 

indispensável  para  sua  propositura  a  demonstração  do  fumus  boni  iuris  e  do 

periculum in mora.

É de se salientar,  todavia, que é desnecessária a  demonstração 

do periculum in mora, diante da presença de indícios suficientes da prática de ato de 

improbidade que acarreta dano ao erário, eis que o mesmo já estaria implícito no 

comando do art. 7º, da Lei nº 8.429/1992  (Lei de Improbidade Administrativa),  que 

assim dispõe:

Art. 7° 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.
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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.

Neste  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou 

entendimento,  inclusive  em recurso repetitivo,  de que diante de  fortes indícios da 

prática de atos de improbidade administrativa e uma vez comprovado o fumus boni 

iuris, o  periculum in  mora é  presumido,  afastando,  assim,  a   necessidade  de  sua 

demonstração. Nesse sentido:

RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  INDISPONIBILIDADE  DOS 
BENS.  DECRETAÇÃO.  REQUISITOS.  ART.  7º  DA  LEI  8.429/1992.  REVISÃO.  FATOS. 
NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
tem-se  alinhado  no  sentido  da  desnecessidade  de  prova  de  periculum in  mora 
concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência 
de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em 
fundados  indícios  da  prática  de  atos  de  improbidade.  Precedentes:  REsp 
1.203.133/MT,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  REsp  967.841/PA,  Rel.  Ministro  Mauro 
Campbell Marques, DJe 08.10.2010, REsp 1.135.548/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
DJe  22.06.2010;  REsp  1.115.452/MA,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  DJe 
20.04.2010. 2. O Tribunal de origem, porém, em nenhum momento manifestou-se 
sobre  a  plausibilidade  da  responsabilidade  imputada  ao  recorrido.  (RESP 
201000754046, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/02/2011.(G.N.)

***
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO 
DO  PROCEDIMENTO  PREVISTO  NO  ART.  543-C DO CPC.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO 
PROMOVIDO.  DECRETAÇÃO.  REQUISITOS.  EXEGESE  DO  ART.  7º  DA  LEI  N. 
8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA 
PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1.  Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal 
contra  o  ora  recorrido,  em  virtude  de  imputação  de  atos  de  improbidade 
administrativa (Lei n. 8.429/1992). 
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o 
juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando 
presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause 
dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, 
ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão 
Nunes  Maia  Filho,  Relator  para  acórdão  Ministro  Mauro  Campbell  Marques  (DJe 
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21/9/2012),  reafirmou  o  entendimento  consagrado  em  diversos  precedentes 
(Recurso  Especial  1.256.232/MG,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma, 
julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo 
Regimental  no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental 
no  Agravo  no  Recurso  Especial  20.853/SP,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves, 
Primeira  Turma,  julgado  em  21/6/2012,  DJe  29/6/2012;  e  Recurso  Especial 
1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, 
DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se 
que  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, segundo a qual 'os atos de 
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública,  a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,  na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum 
in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente 
da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo 
entendimento  segundo  o  qual,  em  casos  de  indisponibilidade  patrimonial  por 
imputação  de  conduta  ímproba  lesiva  ao  erário,  esse  requisito  é  implícito  ao 
comando  normativo  do  art. 7º da  Lei  n. 8.429/92.  Assim,  a Lei  de  Improbidade 
Administrativa,  diante  dos  velozes  tráfegos,  ocultamento  ou  dilapidação 
patrimoniais,  possibilitados  por  instrumentos  tecnológicos  de  comunicação  de 
dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do 
enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma 
afastando  o  requisito  da  demonstração  do  periculum in  mora  (art. 823 do CPC), 
este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal 
requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do 
público,  da  coletividade,  bem  assim  do  acréscimo  patrimonial  ilegalmente 
auferido". 
4.  Note-se  que  a  compreensão  acima  foi  confirmada  pela  referida  Seção,  por 
ocasião  do  julgamento  do  Agravo  Regimental  nos  Embargos  de  Divergência  no 
Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto,  a medida cautelar em exame, 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  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.
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6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que 
determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 
8/2008/STJ. (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)

Conclui-se,  pois,  que em casos de  indisponibilidade patrimonial 

por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora 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.

Por  sua  vez,  o “fumus  boni  iuris”, exigido  legalmente  para  o 

deferimento da medida cautelar, consistente na lesão ao erário ou no enriquecimento 

ilícito,  se  vislumbra  pelo próprio  texto  constitucional,  que  atribuiu  às  decisões 

condenatórias do TCU que resultem na imputação de débito ou multa, o caráter de 

título executivo (CF, art. 71, §3°).

Há  de  se  ressaltar  ainda  que,  a  medida  cautelar  de 

indisponibilidade de bens, prevista na LIA, corroborado pelo entendimento firmado em 

sede de recurso repetitivo, citado, constitui uma hipótese de tutela de evidência, para 

a qual basta a comprovação da verossimilhança das alegações, sendo dispensado o 

requisito  do  perigo  da demora,  nos  termos  do  art.  311,  do  CPC/2015,  que  assim 

dispõe:

Art.  311.  A  tutela  da  evidência  será  concedida,  independentemente  da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I  -  ficar  caracterizado  o  abuso  do  direito  de  defesa  ou  o  manifesto  propósito 
protelatório da parte;
II  -  as  alegações de  fato  puderem ser  comprovadas apenas  documentalmente  e 
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa;
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IV  -  a  petição  inicial  for  instruída  com  prova  documental  suficiente  dos  fatos 
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No caso em tela não se trata de ação de improbidade, mas de 

execução  de  acórdão  do  TCU  em que  se  objetiva  o  ressarcimento  de  valores  ou 

aplicação de multa decorrente de ato ilícito omissivo ou comissivo  administrativo do 

gestor de recursos públicos ou de terceiros que tenham o dever de prestar contas. 

Assim, aplica-se analogicamente o entendimento previsto no LIA para as execuções 

desses acórdãos, quanto a presunção do periculum in mora.

Constato também presente o  fumus boni juris, uma vez que  já 

existe um titulo extrajudicial executável.

Por fim, registre-se que a indisponibilidade de bens não enseja 

perda ou privação de uso e gozo, impedindo apenas a sua alienação, tratando-se de 

provimento  acautelatório  com  vistas  a  garantir  a  reparação  do  dano  ao  final  do 

processo. Diante disso,  tendo em vista que, em situação diversa daquelas em que a 

constrição recai sobre bens que, de regra, não retiram do proprietário a prerrogativa 

de sua fruição direta ou, também, de se beneficiar de seus frutos, como, por exemplo, 

em  relação  a  imóveis,  a  penhora  de  numerário,  acarreta  efeito  análogo  ao  do 

pagamento à vista, entendo não ser cabível, no momento o deferimento do pleito em 

relação ao BACENJUD.

Diante do exposto,  CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR 

vindicada, para decretar a indisponibilidade dos bens do(s) requerido(s), utilizando-se, 

para tal, apenas dos sistemas RENAJUD e CNIB.

Assim, proceda a secretaria, em relação ao EXECUTADO:

1. Cadastro  da  ordem  de  indisponibilidade  de  bens  no  Sistema/convenio  CNIB 
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
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2. Bloqueio à transferência de veículos, através do RENAJUD, excluindo-se aqueles 
fabricados há mais de dez anos, pois estão presumidamente destituídos de valor 
econômico, considerando os termos da Instrução Normativa SRF n. 162/98, que 
prevê prazo de vida útil de 5 anos para estes bens, sendo razoável concluir que, 
a partir do dobro deste prazo, tenham perdido o valor econômico;

Cumpridas as diligências, CITEM-SE os executados, efetivando-se 

as eventuais penhoras e intimações referentes às diligências anteriores, nos termos 

dos arts. 799, I a IV e arts. 841 e 842 do CPC, quando for o caso.

São Luís – MA, 6 de março de 2019

(assinatura eletrônica)
CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO

JUIZ FEDERAL TITULAR
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