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           República adiante firmada,O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , p or meio de s ua procurador a da
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vem, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tomar ciência do despacho acostado sob o Id. 12038836, bem como

emendar a petição inicial a fim de informar o valor do dano ao erário/enriquecimento ilícito de cada réu, nos termos que passa a

expor.

No despacho de Id. 12038836, este MM. Juízo se manifestou da seguinte forma:

      […] Trata-se de ação civil de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF contra LUIZ

 AROLDO REZENDE DE LIMA , brasileiro, solteiro, ex-Superintendente Regional do INCRA em Pernambuco (SR-03), portador

  do RG nº 3.262.765 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 527.227.834-87; ZILDOMAR LOPES DA SILVA , brasileiro, solteiro,

ex-Chefe do Serviço de Infraestrutura e Desenvolvimento do INCRA em Pernambuco (SR-03), portador do RG nº 4.842.560

  SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 890.892.514-72; ERICK FERNANDO DA SILVA , brasileiro, administrador da empresa

ROTTA CERTA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., portador do RG nº 3.975.219 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº

  886.586.354-49; MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA , brasileira, casada, sócia-administradora da empresa ROTTA CERTA

 ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, portadora do RG n° 2.461.584 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 886.585.894-04;

 MIGUEL FURTADO DA SILVA NETO , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 482.096 SSP/PE, inscrito no

  CPF sob o nº 018.819.904-78; EVERALDO CACIANO DO REGO , brasileiro, casado, contador aposentado, portador do RG nº

  1.163.084 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 099.910.264-87; e VALDEMIRO DA COSTA SILVA , brasileiro, divorciado,

engenheiro civil, portador do RG n° 3.754.474 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 695.503.794-34, objetivando, em sede de liminar,

seja decretada a indisponibilidade dos bens dos réus, em valor apto a assegurar o efetivo ressarcimento aos cofres públicos e o

pagamento das multas previstas na Lei 8.429/92, perfazendo o total de R$ 4.423.957,02 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e três

mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

Ocorre, porém, que, segundo a própria narrativa do MPF, os réus tiveram diferentes participações quanto aos fatos que lhe são

imputados, de modo que a sua responsabilidade no ressarcimento ao erário não é uniforme.

Assim, intime-se o MPF para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de informar o valor do dano ao

  erário/enriquecimento ilícito relativo a cada réu, individualmente , e indicar o valor máximo da possível multa civil a ser aplicada,

 também de forma individualizada, quanto a cada demandado. […]

Vieram os autos ao MPF.

Inicialmente, calha esclarecer que, no que se refere aos demandados   Luiz Aroldo Rezende de Lima ,

          Zildomar Lopes da Silva , Valdemiro da Costa Silva , E rick Fernando da Silva , Maria do Carmo Alves da Silva , Miguel

     Furtado da Silva Neto e Everaldo Caciano do Rego , é imputado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII,

     da Lei nº 8.429/92 – dano ao erário decorrente da dispensa indevida de licitação ( Dispensa nº 07/2013-INCRA ) .

    O prejuízo aos cofres públicos decorrente do ato ímprobo previsto no art. 10, VIII, da LIA consiste , nos

            termos da inicial de improbidade administrativa , n o montante total despendido nas obras decorrentes da licitação objeto da

 fraude: R$ 1.474.652,34 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro

  centavos), acrescido de duas vezes o referido montante, nos termos do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, totalizando R$ 4.423.957,02

 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) .

    P or sua vez, a inicial de improbidade também imputa aos demandados Erick Fernando da Silva e

    Valdemiro da Costa Silva a prática do ato de improbidade previsto no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92 – enriquecimento ilícito em

razão do recebimento de vantagem indevida.

   Nesse ponto, o quantum objeto de impugnação decorrente da prática do ato ímprobo previsto no art. 9º, I, da

     LIA, consiste no valor repassado a título de “propina” (depoimento de Valdomiro da Costa Silva às fls. 308/311 do IPL), qual

    seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , acrescido de três vezes o montante do aludido acréscimo patrimonial, totalizando o valor de
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 R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , nos termos do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92.

    Outrossim, destaque-se que, nos termos da legislação pátria (arts. 5º e 12, I e II da Lei nº 8.429/92 c/c arts.

 927 e 942 do Código Civil) e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, os demandados que concorrem para a prática de

  ato de improbidade administrativa respondem pelo ressarcimento integral e solidário do prejuízo ao erário e/ou do

enriquecimento auferido ilicitamente.

      A esse respeito, vem a calhar recente s julgado s do Superior Tribunal de Justiça, cujo s conteúdos enfatizam

    que, em aç ões de improbidade administrativa, a medida cautelar de indisponibilidade de bens não deve incidir pro rata sobre o

   patrimônio de cada réu. Dito de outra forma, o STJ decidiu, em diversos precedentes , que a constrição deve incidir

 integralmente sobre o patri mônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá, se for o caso,

 delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o ressarcimento . Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE

DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A

INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

 (…) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, “ nos casos de improbidade administrativa,

a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de

 responsabilidade de cada agente para o ressarcimento . Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma, DJe 10/02/2012. 3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos

antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª

Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

14/10/2015.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

PRIMEIRA TURMA, DJe 04/12/2015).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. OMISSÃO CARACTERIZADA.

SUPRIMENTO. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência do STJ pacificou

orientação no sentido de que a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da

individualização dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem

 como sobre bens de família. 2. A responsabilidade dos réus na ação de improbidade é solidária, pelo menos até o final da

instrução probatória, momento em que seria possível especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada

 pessoa envolvida nos atos que causaram prejuízo ao erário . 3. No caso, considerando-se a fase processual em que foi decretada

 a medida (postulatória), bem como a cautelaridade que lhe é inerente, não se demonstra viável explicitar a quota parte a ser

ressarcida por cada réu, sendo razoável a decisão do magistrado de primeira instância que limitou o bloqueio de bens aos

 valores das contratações supostamente irregulares que o embargante esteve envolvido . Dessarte, os aclaratórios devem ser

acolhidos apenas para integralizar o julgado com a fundamentação ora trazida.4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos

infringentes. (EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em

22/09/2015, DJe 14/10/2015)

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE

DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO.1. O

Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a

decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam

necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens

  impenhoráveis. 2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um

dos réus da Ação de Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro Hamilton

Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010). Com efeito, no referido acórdão, o STJ defendeu a compatibilidade entre a

solidariedade passiva e as obrigações divisíveis para determinar que a constrição incidisse sobre cada patrimônio na medida da

responsabilidade de cada agente. 3. Contudo, tal procedimento apenas pode se dar em casos em que a responsabilidade de cada um

 dos agentes é clara e indubitavelmente determinada, o que não ocorre no caso dos autos.4. O entendimento dominante neste

Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá

3/5



 delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento . Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira

Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015

Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro

 Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à

  obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória . 5. No caso, não foi ainda apurado o grau de

participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação

da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP,

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,

Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.(…)8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido.(REsp

1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017).

    D e outra banda, no tocante à decretação de indisponibilidade de bens a alcançar a multa civil como sanção

      autônoma, este MPF reforça que referido entendimento também possui guarida na pacífica jurisprudência do STJ, inclusive em

       decisões recent es e posteriores à publicação inicial da nova lei de abuso de autoridade 1 . S enão vejamos a decisão da 2ª

Turma do STJ no AIAIRESP nº 1751201, julgado em 19/09/2019 e publicado em 25/09/2019:

EMEN: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO VALOR DE

POSSÍVEL MULTA CIVIL, COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão

publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem deu provimento a Agravo de

Instrumento, interposto pelo ora agravante, contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade

 administrativa, havia decretado a indisponibilidade dos bens dos réus. III. No caso, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que (a) “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” (STJ,

 REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2012); e (b)

“ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a

decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena

pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de

 improbidade que impliquem tão-somente violação a princípios da Administração Pública” (STJ, AgInt no REsp

1.500.624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/06/2018). IV. Agravo interno improvido.

(AIAIRESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1751201 2018.01.55694-2,

  ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/09/2019 DTPB)

        N esse sentido, com vistas a individualizar o montante do dano ao erário e do enriquecimento ilícito de cada

    demandado , o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pela decretação de indisponibilidade de bens e valores dos

 demandados nos termos da tabela a seguir detalhada:

 

 

Demandado

Valor impugnado –

dano ao erário

(art. 12, II)

Multa civil – dano ao

erário

(art. 12, II)

Valor impugnado –

enriquecimento ilícito

(art. 12, I)

Multa civil –

enriquecimento

ilícito

(art. 12, I)

Valor total impugnado

relativo a cada

demandado

Aroldo Rezende de Lima   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 - - R$ 4.423.957,02

Zildomar Lopes da Silva   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 - - R$ 4.423.957,02
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Miguel Furtado da Silva Neto   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 - - R$ 4.423.957,02

Everaldo Caciano do Rego   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 - - R$ 4.423.957,02

Maria do Carmo Alves da Silva   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 - - R$ 4.423.957,02

Valdemiro da Costa Silva   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$ 4.443.957,02

 E rick Fernando da Silva   R $ 1.474.652,34 R$ 2.949.304,68 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$ 4.443.957,02

 Ademais, este MPF destaca que, em caso de eventual indisponibilidade de bens e valores cujos bloqueios

     somados superem o montante a título de prejuízo ao erário e sua respectiva multa civil – R$ 4.423.957,02 (quatro milhões,

  quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) 2 para cada réu, este órgão ministerial

 pugna, desde logo, pela redução do bloqueio até atingir referido montante .

Atente-se, outrossim, para o fato de que a solidariedade da dívida deve recair exclusivamente na quantia

relativa ao dano ao Erário, a saber: R$ 1.474.652,34 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois

reais e trinta e quatro centavos), não atingido a multa civil, tendo em vista o princípio da pessoalidade da pena. Ademais, o

montante relativo ao enriquecimento ilícito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é devido solidária e exclusivamente pelos

demandados Valdemiro da Costa Silva e Erick Fernando da Silva, considerando não terem incorrido os outros demandado no art.

 9 c/c art. 12,I, ambos da LIA.

Por fim, acaso esse Juízo não endosse os ditames legais e jurisprudenciais de solidariedade no pagamento

dos danos ao Erário,

Termos em que pede e espera deferimento.

  Recife , data de assinatura eletrônica.

 Assinado Eletronicament e

 SILVIA REGINA PONTES LOPE S

   Procurador a da Repúblic a

1 O Presidente da República sancionou e publicou a Lei nº 13.868/19 em 05 de setembro de 2019.

 No caso dos demandados  e  , especificamente, que superem o montante de R$ 4.443.957,02 (quatro milhões,2 Valdemiro da Costa Silva Erick Fernando da Silva

quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), soma dos valores impugnados a títulos de prejuízo ao erário e enriquecimento

ilícito.
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PROCESSO Nº 0818894-77.2019.4.05.8300 (AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉUS: LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA E OUTROS 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra Trata-se de ação civil de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF contra LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA, brasileiro, solteiro, ex-
Superintendente Regional do INCRA em Pernambuco (SR-03), portador do RG nº 3.262.765 SSP/PE, inscrito no CPF
sob o nº 527.227.834-87; ZILDOMAR LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, ex-Chefe do Serviço de Infraestrutura e
Desenvolvimento do INCRA em Pernambuco (SR-03), portador do RG nº 4.842.560 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº
890.892.514-72; ERICK FERNANDO DA SILVA, brasileiro, administrador da empresa ROTTA CERTA
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., portador do RG nº 3.975.219 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 886.586.354-
49; MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA, brasileira, casada, sócia-administradora da empresa ROTTA CERTA
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, portadora do RG n° 2.461.584 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº
886.585.894-04; MIGUEL FURTADO DA SILVA NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n°
482.096 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 018.819.904-78; EVERALDO CACIANO DO REGO, brasileiro, casado,
contador aposentado, portador do RG nº 1.163.084 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 099.910.264-87; e VALDEMIRO
DA COSTA SILVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG n° 3.754.474 SSP/PE, inscrito no CPF sob
o nº 695.503.794-34, cujo objeto é a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa previstos
no artigo 9º, caput e inciso I, bem como no artigo 10, caput e inciso VIII, ambos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de
1992, e cominação das sanções previstas no artigo 12, incisos I e II da referida lei.

 

1.1. Asseverou o Ministério Público Federal, em suma, como fundamento de sua pretensão: a) no exercício financeiro
de 2013, ter o réu Luiz Aroldo Rezende de Lima, na qualidade de então Superintendente Regional do INCRA/SR-03,
juntamente com o Chefe do Serviço de Infraestrutura e Desenvolvimento da referida autarquia, Zildomar Lopes da
Silva, dispensado indevidamente licitação,  deixando de observar as formalidades previstas em Lei, "porquanto
assinaram, ratificaram e homologaram processo de dispensa - Dispensa de Licitação n° 07/2013 do INCRA em
Pernambuco - sem que fosse realizada efetiva pesquisa de preços e tendo simulado a competitividade do aludido
processo (fls. 205/220 do IPL nº 0917/2013)"; b) em 11/12/2012, ter Zildomar Lopes da Silva solicitado a abertura de
processo emergencial de contratação de empresa para realizar a limpeza e recuperação das barragens dos
Assentamentos Santa Rita 02, São Boa Ventura 02 e Normandia, justificando a imprescindibilidade de contratação de
forma célere em razão das estiagens prolongadas que teriam assolado a região, com fundamento nos Decretos
Estaduais n°(s) 38.556, de 24/08/2012; e 38.798, de 01/11/2012 (fls. 194/197 do IPL nº 0917/2013), tendo, na mesma
data, o réu Luiz Aroldo Rezende de Lima autorizado abertura do referido processo; c) em 17/12/2012, ter o réu
Valdemiro da Costa Silva, engenheiro civil cedido ao INCRA pelo Estado de Pernambuco (fls. 279/280 do IPL nº
0917/2013), encaminhado para apreciação o projeto básico para limpeza e recuperação das barragens, bem como os
respectivos orçamentos, tendo a sua aprovação sido realizada no mesmo dia por Zildomar Lopes e as respectivas
ordens de serviço assinadas por Luiz Aroldo; d) sete  meses após a solicitação de abertura do processo para
contratação emergencial, com a efetiva disponibilização do crédito orçamentário, ter sido dado seguimento à
contratação direta, tendo o INCRA supostamente convidado diversas empresas para apresentar proposta no dia
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17/07/2013, contudo, apenas 04 (quatro) empresas (Rotta Certa Engenharia e Saneamento Ltda. ME; Sempra
Construção Ltda. EPP; Conserv Comercial e Engenharia Ltda.; e Expresso Construções Ltda. EPP) teriam
apresentado a documentação de habilitação e 03 (três) delas (SEMPRA, ROTTA e CONSERV) enviado propostas de
preços, possuindo 2 (duas) dessas empresas - ROTTA e CONSERV - o mesmo contador, o também demandado Everaldo
Caciano do Rego; e) ter a Comissão de Licitação, composta pelos servidores Felipe Tavares Freire, Eduardo Elísio de
Vasconcelos Dizeu e Marcelo Alexandre Cunha de Oliveira, inabilitado as empresas CONSERV e EXPRESSO (fls.
202/203 do IPL nº 0917/2013), sem terem acesso às propostas apresentadas; f) em seguida, ao alvedrio das normas
legais (arts. 44 e s da Lei nº 8.666/93), ter o julgamento da proposta da empresa ROTTA sido realizado pelo próprio
Gabinete do Superintendente do INCRA e sua assessoria; g) ter o demandado Erick Fernando da Silva, administrador
da empresa Rotta Certa Engenharia e Saneamento Ltda., associado a Everaldo Caciano do Rego, contador das
empresas ROTTA e CONSERV, forjado uma concorrência entre as empresas mencionadas com o fim de justificar a
contratação da ROTTA pelo INCRA, tendo, inclusive, os representantes legais da SEMPRA, Ednum Almeida Ribeiro e
da CONSERV, Luiz Carlos Gomes Barbosa, afirmado não terem participado de tal processo licitatório; i) haver
indícios de falsidade nas propostas apresentadas pelas empresas, destacando-se ter a proposta apresentada pela
ROTTA como responsável técnico o demandado Miguel Furtado da Silva Neto, o qual, todavia, admitiu em seu
interrogatório não haver formulado os projetos técnicos, os quais teriam sido elaborados por Valdemiro da Costa
Silva, restando evidenciado terem os próprios funcionários do INCRA fornecido à empresa ROTTA os projetos para
participação no processo licitatório e consequente execução do contrato; j) ter a ré Maria do Carmo Alves da Silva,
sócia-administradora da ROTTA CERTA e genitora de Erick Fernando da Silva, assinado o contrato com o INCRA
tendo como testemunhas os réus Everaldo e Miguel; l) além disso, posteriormente, ter a demandada Maria do Carmo
realizado um saque de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta da empresa, demonstrando sua efetiva participação
no esquema capitaneado por Erick (fl. 341 do IPL nº 0917/2013); m) não obstante os Decretos Estaduais nº
38.556/2012 e 38.798/2012 e a reconhecida estiagem que assolava a região, não haver urgência, no caso, que
autorizasse a dispensa do procedimento licitatório, vez que a obra objetivava aumentar a capacidade armazenamento
dos reservatórios, sendo imperioso, para tanto, o retorno das chuvas, conforme disposto no Laudo n° 1118/2018-
SETEC/SR/PF/PE (fls. 441/457 do IPL nº 0917/2013); n) ademais, o tempo transcorrido entre abertura do processo de
dispensa e o convite supostamente enviado às empresas demonstrar não haver efetiva urgência na execução da obra,
evidenciando-se ter ocorrido a dispensa da licitação para direcionar a contratação da empresa Rotta Certa Engenharia
e Saneamento Ltda. Me; o) ser a situação agravada, no caso concreto, em decorrência do pagamento de propina ao
funcionário do INCRA, o réu Valdemiro da Costa Silva, feito pelo demandado Erick Fernando da Silva, no ano de
2013, na qualidade real administrador e proprietário da empresa Rotta Certa Engenharia e Saneamento Ltda. Me; p)
ter o caráter fraudulento da dispensa indevida possibilitado a contratação da empresa ROTTA sem nenhuma
competitividade, além de culminar na posterior paralisação das obras, situação constatada por equipe policial,
gerando prejuízo no valor de R$ 1.474.652,34 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e
dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao valor despendido nas obras decorrentes da licitação objeto da
fraude, sendo os réus solidariamente responsáveis pelo ressarcimento do prejuízo; q) haver o então Superintendente
Regional do INCRA/SR-03, Luiz Aroldo Rezende de Lima, juntamente com o Chefe do Serviço de Infraestrutura e
Desenvolvimento da citada autarquia, Zildomar Lopes da Silva, e o engenheiro Valdemiro da Costa Silva praticado o
ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.426/92; bem como terem os réus Erick
Fernando da Silva e Maria do Carmo Alves da Silva, representantes da empresa ROTTA CERTA, Miguel Furtado da
Silva Neto, responsável técnico da empresa ROTTA CERTA no processo de Dispensa n° 07/2013, e Everaldo Caciano
do Rego, contador da mencionada empresa, incorrido na mesma tipificação, porquanto concorreram e se beneficiaram
da prática do ato de improbidade; e, por fim, r) terem os réus Erick Fernando da Silva e Valdemiro da Costa Silva ser
penalizados pela prática do ato ímprobo previsto no art. 9º, caput, inc. I, da LIA. 

 

Requereu liminarmente a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus em valor apto a assegurar o efetivo
ressarcimento aos cofres públicos e o pagamento das multas previstas na Lei 8.429/92, perfazendo o total de R$
4.423.957,02 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

 

1.2. Determinou-se, inicialmente, a intimação do MPF para emendar a inicial fim de informar o valor do dano ao
erário/enriquecimento ilícito relativo a cada réu, individualmente, e indicar o valor máximo da possível multa civil a

20/10/2020 15:36
Página 2 de 15



ser aplicada, também de forma individualizada, quanto a cada demandado (ID nº 4058300.12038836). 

 

1.3. Ao se manifestar, o MPF asseverou, novamente, imputar aos demandados Luiz Aroldo Rezende de Lima, Zildomar
Lopes da Silva, Valdemiro da Costa Silva, Erick Fernando da Silva, Maria do Carmo Alves da Silva, Miguel Furtado da
Silva Neto e Everaldo Caciano do Rego, a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei
nº 8.429/92, indicando como prejuízo aos cofres públicos o montante total despendido nas obras decorrentes da
licitação objeto da fraude -  R$ 1.474.652,34 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e
dois reais e trinta e quatro centavos) - acrescido de duas vezes o referido montante, nos termos do art. 12, II, da Lei nº
8.429/92, totalizando R$ 4.423.957,02 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e sete
reais e dois centavos). Por outro lado, quanto aos réus Erick Fernando da Silva e Valdemiro da Costa Silva, imputar,
ainda, a prática do ato de improbidade previsto no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92, asseverando o MPF que "o quantum
objeto de impugnação decorrente da prática do ato ímprobo previsto no art. 9º, I, da LIA" consiste no valor repassado a
título de "propina", qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de três vezes o montante do aludido acréscimo
patrimonial, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, os quais
devem ser acrescidos dos valores anteriormente indicados.

 

Requereu, assim, fosse determinado o bloqueio de R$ 1.474.652,34 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao prejuízo ao Erário, de cada um dos réus, por
se tratar de responsabilidade solidária, "não atingindo a multa civil, tendo em vista o princípio da pessoalidade da
pena". Por fim, asseverou que "o montante relativo ao enriquecimento ilícito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é
devido solidária e exclusivamente pelos demandados Valdemiro da Costa Silva e Erick Fernando da Silva,
considerando não terem incorrido os outros demandados no art. 9 c/c art. 12, I, ambos da LIA" (ID nº
4058300.12225188).

 

1.4. Em complementação à manifestação anterior, o MPF requereu, subsidiariamente, "a divisão pro rata do valor de
R$ 1.474.652,34 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro
centavos) entre todos os demandados, bem como do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exclusivamente entre os
demandados Valdemiro da Costa Silva e Erick Fernando da Silva" (ID nº 4058300.12267224).

 

Vieram os autos conclusos.  

 

2. Ressalte-se que a medida liminar de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º, da Lei nº 8.429/92, tem por escopo
garantir a eficácia de eventual sentença favorável ao demandante, resguardando e assegurando o ressarcimento, com a
recomposição do patrimônio público, bem como o pagamento de eventual multa pelo réu. 

 

Em outras palavras: a tutela cautelar tem por objetivo a preservação dos bens do(s) réu(s) e a proteção do patrimônio
público, assegurando, assim, uma possível obrigação pecuniária a ser determinada ao final da lide, devendo-se
destacar, ainda, o entendimento do STJ segundo o qual a medida de indisponibilidade não é restrita somente às
hipóteses dos arts. 9º e 10 da Lei n. 8.4291992, mas também àquelas do art. 11, visando, ainda, assegurar o pagamento
de eventual multa civil a ser aplicada ao réu. Nesse sentido: AgInt no AREsp 704.416/GO, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 06/08/2018; AgRg no REsp 1.311.013RO, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04122012, DJe 13122012; REsp 957.766PR, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09032010, DJe 23032010.
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Como requisitos básicos para a concessão da medida, tem-se a probabilidade ou possibilidade da existência do direito
invocado, ou seja, a fumaça do bom direito, bem como a existência de perigo de demora (sendo este último presumido,
conforme entendimento sedimentado pelo STJ, em recurso repetitivo, consoante se explicitará adiante).  

 

2.1. Ao compulsar detidamente a documentação acostada à inicial, verifica-se, nessa análise prefacial, típica de uma
cognição sumária, ter o MPF demonstrado de forma plausível a possível prática pelos réus de ato ímprobo, referente à
dispensa indevida de licitação (Dispensa nº 07/2013-INCRA), demonstrando, assim, a probabilidade do direito
alegado. 

 

2.1.1. Através da análise do Processo administrativo n° 54140.001122/2012-90, referente à Dispensa de Licitação n°
07/2013 realizada pelo INCRA (SR-03), para contratação em caráter emergencial de empresa especializada em
engenharia para execução obras e serviços de recuperação de barragens e limpeza de aguadas dos assentamentos
intitulados Santa Rita 2, São Boa Ventura 2 e Normandia (os autos do processo administrativo em questão estão
contidos no IP nº 917/2013), constatou-se os seguintes fatos:

 

Em 11/12/2012, ter o réu Zildomar Lopes da Silva, então Chefe do Serviço de Infraestrutura da Divisão de
Desenvolvimento (DD) da SR03 - INCRA, solicitado formalmente a abertura do processo para contratação
emergencial mediante Dispensa de Licitação, em função das estiagens prolongadas que assolam o Nordeste do Brasil,
e com base nos Decretos estaduais n° 38.556, de 24/08/2012, e 38.798 de 01/11/2012. Na mesma data, o réu Luiz
Aroldo Rezende Lima, então Superintendente Regional do INCRA, autorizou a abertura do referido processo

 

Em 17/12/2012, o réu Valdemiro da Costa Silva, Engenheiro Civil cedido pelo Estado de Pernambuco ao INCRA,
encaminhou o Projeto Básico em questão para conhecimento e apreciação, assim como os respectivos orçamentos
contendo os quantitativos e preços dos serviços. 

 

Na mesma data (17/12/2012), Luiz Aroldo Rezende Lima assinou as Ordens de Serviços n° 088/ 089/ 090/ 091/ 092/
093/ 094/ 095/ 096/ 097, após aprovação do projeto e do respectivo orçamento por Zildomar Lopes da Silva.

 

Em seguida, foi elaborado por Valdemiro da Costa Silva, em conjunto com a divisão de Desenvolvimento e Assessoria
de Gabinete, Plano de Trabalho e Minuta de Contrato para a Contratação emergencial.

 

Contudo, não obstante a alegada situação emergencial (para fins de justificar a dispensa da licitação), APENAS em
17/07/2013, isto é, mais de 7 (sete) meses após a formalização da dispensa, houve a disponibilização de crédito
orçamentário de forma parcial, dando-se continuidade ao processo de contratação direta, através do envio de ofícios a
diversas empresas para participarem do processo de contratação.

 

Verifica-se terem apenas as empresas SEMPRA, ROTTA, CONSERV e EXPRESSO enviado as documentações de
habilitação e apenas as empresas SEMPRA, ROTTA e CONSERV enviaram as respectivas propostas de preços. 

 

Em seguida, houve o julgamento das documentações de habilitações pela COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS E
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA composta por Felipe Tavares Freire, Eduardo Elísio de Vasconcelos Dizeu e Marcelo
Alexandre Cunha de Oliveira, servidores do INCRA, restando inabilitadas as empresas CONSERV e EXPRESSO. 

 

Por fim, SEM a participação da referida comissão de licitação, foi atribuída como vencedora a empresa ROTTA por
apresentar valor global menor.

 

De partida, já observa que, muito embora os réus Zildomar Lopes da Silva  e Luiz Aroldo Rezende Lima, na condição
de servidores do INCRA, tenham respectivamente formulado pedido de dispensa de licitação e autorizado a referida
dispensa, justificando o caráter emergencial em razão das estiagens prolongadas que assolaram o Nordeste do Brasil,
em 2012, e com base nos Decretos estaduais n° 38.556, de 24/08/2012, e 38.798 de 01/11/2012, a contratação direta,
após a dispensa do procedimento licitatório, somente veio a ocorrer mais de 7 (sete) meses depois, indicando que, a
rigor, NÃO seria caso de contratação emergencial (tanto assim que a contratação direta não ocorreu de forma
imediata ou em poucos meses e, sim, somente depois de mais de 7 meses).

 

2.1.2. Por outro lado, através da análise do IP nº 917/2013, verifica-se haver fortes indícios de ter a dispensa da
licitação sido realizada ao arrepio das normas pertinentes para direcionar a Administração (INCRA) a contratar a
empresa ROTTA CERTA, cujos proprietários são os réus Erick Fernando da Silva e Maria do Carmo Alves da Silva,
possuindo como contador com o demandando Everaldo Caciano do Rego.

 

Observa-se que teriam respondido ao ofício do INCRA para participação no processo de contratação direta apenas as
empresas SEMPRA, ROTTA CERTA, CONSERV e EXPRESSO, as quais teriam enviado as documentações de
habilitação, sendo que apenas as empresas SEMPRA, ROTTA e CONSERV teriam enviado as respectivas propostas
de preços.

 

Entretanto, 2 (duas) das 4 (quatro) empresas que indicaram interesse na contratação informaram (quais sejam: as
empresas CONSERV e SEMPRA) que, em verdade, tiveram a sua participação no processo foi fraudada.

 

Nesse ponto, tem-se que Luiz Carlos Gomes Barbosa, sócio gerente da CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA EPP, prestou depoimento à Polícia Federal, informando que sua empresa, em verdade, não participou do
procedimento de tomada de preços, afirmando, inclusive, ter havido a falsificação de sua assinatura, sendo vítima de
uma fraude para fins de simular uma concorrência.

 

Na ocasião, destacou que o réu Everaldo Caciano do Rego, por ter sido contador de sua empresa, possuía acesso a
toda a documentação da empresa CONSERV (contrato social, balanço, certidões etc), registrando, ainda, que
EVERALDO era sócio o réu Erick Fernando da Silva, o qual havia aberto uma empresa construtora, a ROTTA CERTA
ENGENHARIA (ID nº 4058300.11944393).

 

Por outro lado, também o sócio gerente da empresa SEMPRA CONSTRUÇÃO LTDA, sr. Ednum Almeida Ribeiro,
afirmou não se recordar de ter participado de qualquer licitação promovida pelo INCRA, registrando, ainda, a
falsidade de sua assinatura em documentos referente à empresa (Ofício de resposta ao INCRA e a Declaração de
Responsabilidade Técnica) utilizados na aludida concorrência (ID nº 4058300.11944508).
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Realizado exame grafotécnico, os laudos indicaram negativa de autenticidade, não podendo ser uma conclusão
categórica, "pois está sujeita às limitações em exames grafoscópicos feitos em cópias".

 

2.1.3. Ainda conforme as provas que acompanharam a inicial, extrai-se que, não obstante ter sido constituída uma
Comissão de Licitação, composta pelos servidores do INCRA Felipe Tavares Freire, Eduardo Elísio de Vasconcelos
Dizeu e Marcelo Alexandre Cunha de Oliveira, a referida comissão estranhamente APENAS procedeu ao exame da
documentação para fins de habilitação ou não das interessadas, não podendo examinar o projeto e tampouco as
propostas de preço apresentadas.

 

A respeito de tais fatos, observe-se o depoimento prestado por Eduardo Elísio de Vasconcelos Dizeu, servidor do
INCRA, que foi designado para integrar a Comissão de Licitação (ID nº 4058300.11944398):

 

"que o declarante se recorda de ter participado da Comissão de Licitação referente à dispensa de licitação 07/2013,
cujo objeto era a limpeza e recuperação de três barragens em assentamentos da jurisdição da SR-03, que foi
nomeado para a referida Comissão de Licitação mediante ordem de serviço que dispunha que o declarante e demais
membros da Comissão de Licitação realizariam a análise técnica geral do processo de dispensa, ou seja,
participariam da habilitação e análise de propostas; que, no entanto, o declarante se sentiu surpreso por ter apenas
participação na fase de habilitação, juntamente com os demais membros da referida Comissão; que a parte
da apresentação, análise e julgamento das propostas foi toda realizada fora das vistas da Comissão de
Licitação, acreditando que tenha sido no gabinete do então Superintendente Regional LUIZ AROLDO; que
o referido fato fez com que a Comissão de Licitação ao apresentar o parecer dos trabalhos realizados deixou
claro que somente fizeram a análise da capacidade técnica das empresas participantes da licitação; que outra
coisa que deixou o declarante preocupado na época foi o fato de ter sido apresentado um projeto básico por
engenheiro cedido pelo Governo do Estado, considerando que o setor de obras do INCRA, naquela época,
não tinha condições de apresentar o projeto dentro do prazo, na medida que somente dispunha do declarante
e de outra engenheira com capacitação para tanto; que o que causou preocupação ao declarante foi o fato de
o projeto básico não ter sido sequer analisado pela Comissão de Licitação, a qual somente recebeu a
documentação de habilitação das empresas interessadas, sem ter acesso a qualquer outra informação". (sem
destaques no original)

 

Registre-se, por oportuno, que o teor de tais declarações foi confirmado pelos demais integrantes da Comissão de
Licitação em seus respectivos depoimentos, indicando apenas terem podido participar APENAS da fase de
habilitação, sem poder analisar as propostas apresentadas pelas empresas interessadas ou ter acesso ao projeto
básico formulado pelo réu Valdemiro da Costa Silva, servidor estadual cedido ao INCRA.

 

2.1.4. Ademais, há indícios que o projeto apresentado pela empresa ROTTA CERTA teria sido elaborado por Valdemiro
da Costa Silva, tendo o réu Miguel Furtado da Silva Neto sido contratado pelo também réu Erick Fernando da Silva
para assinar o aludido projeto, vez que o responsável por sua elaboração (Valdemiro) não poderia assiná-lo.

 

O réu Miguel Furtado da Silva Neto, seu interrogatório à Polícia Federal (ID nº 4058300.11944509), afirmou ter
tomado conhecimento, através de Erilson Costa Lira, engenheiro agrônomo do INCRA, que a empresa ROTTA CERTA
estava em vias de contratar uma obra como INCRA e precisaria de um engenheiro civil para assumir a
responsabilidade técnica da obra, sendo apresentado ao réu ERICK, gerente da referida empresa.
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Declarou que ao conhecer o aludido réu, o processo de dispensa de licitação já estava em vias de finalização,
necessitando a empresa ROTTA apenas de um responsável técnico para efetivar a contratação, tendo fechado "um
contrato com ERICK, onde receberia em torno de 09 salários mínimos mensais, o que significava, naquela época,
pagamentos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" para ser o responsável técnico da empresa, constando, inclusive, como
testemunha no contrato firmado entre a ROTTA CERTA e o INCRA.

 

Confirmou, ainda, NÃO ter sido autor dos projetos acostados no processo de dispensa de licitação, os quais haviam
subsidiado a proposta da ROTTA CERTA, declarando terem sido elaborados pelo réu Valdemiro da Costa Silva, o
qual, "por ser servidor do Estado de Pernambuco, não poderia assinar tal projeto pela empresa ROTTA CERTA".

 

Há, portanto, fortes indícios de terem os próprios funcionários do INCRA, mediante a elaboração do projeto pelo réu
Valdemiro, fornecido à empresa ROTTA, os projetos para contratação com o INCRA, antes mesmo da contratação do
engenheiro responsável pela empresa, direcionando indevidamente a contratação da empresa ROTTA CERTA, cujos
sócios são os réus Erick Fernando da Silva e Maria do Carmo Alves da Silva.

 

Quanto a ré Maria do Carmo Alves da Silva, embora tenha declarado, em seu depoimento, agir somente para atender
as orientações de seu filho, o réu Erick Fernando da Silva, a investigação policial apontou a existência de um saque de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta da empresa realizado pela demandada, indicando sua participação no
esquema capitaneado por Erick. 

 

Ademais, o réu Miguel Furtado da Silva Neto, em seu interrogatório, noticiou ainda que "ERICK era muito bom de
conversa e foi postergando os pagamentos para o inquirido, sendo que, ao final da obra, o inquirido acabou sem
receber a metade do que foi ajustado (...) que tem conhecimento que ERICK deixou também de pagar a sua secretária,
bem como o engenheiro que formulou os projetos, VALDEMIRO DA COSTA SILVA, não cumprindo assim com seus
compromissos".

 

Por outro lado, em seu depoimento, o próprio réu Valdemiro da Costa Silva, ao ser perguntado se ERICK,
administrador da empresa ROTTA CERTA, havia lhe feito algum pagamento, respondeu "que sim, acreditando que
recebeu uns R$ 5.000,00 (cinco mil reais)", justificando o pagamento "por ter se envolvido nesses projetos, por sua
dedicação relativa ao INCRA", acrescentando que o pagamento foi feito em espécie, não tendo realizado o depósito
dos valores recebidos em conta bancária" (ID nº 4058300.11944526).

 

Há, portanto, indícios que o réu Valdemiro da Costa Silva, embora estivesse atuando como servidor cedido ao INCRA,
elaborou o projeto técnico apresentado pela empresa ROTTA CERTA, sob a promessa de receber remuneração para
tanto do réu Erick Fernando da Silva, confirmando, inclusive, o recebimento em espécie de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

 

2.1.5. Em síntese, nessa análise preliminar, tem-se a seguinte situação:

 

a)    A dispensa de licitação, providenciada pelos réus Zildomar Lopes da Silva e Luiz Aroldo Rezende Lima,
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teria ocorrido de forma indevida, não havendo efetivamente situação emergencial a justifica-la (tanto assim que a
contratação direta apenas ocorreu mais de 7 meses depois).

b)    Ademais, há ainda indícios de indevido direcionamento da contratação direta para privilegiar a empresa
ROTTA CERTA, tendo sido permitido à Comissão licitante apenas analisar a documentação referente às empresas
supostamente interessadas, sem acesso as respectivas propostas de preço. Por outro lado, o julgamento das
propostas não foi feito pela Comissão, e sim, pelo réu Luiz Aroldo Rezende Lima, então Superintendente do
INCRA.

c)     Constata-se que Erick Fernando da Silva teria "bom trânsito no INCRA", associando-se a Everaldo Caciano
do Rego, contador da empresa ROTTA CERTA e da empresa CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
EPP (possuindo, portanto, acesso à documentação da última, como registrou o sócio administrador da
CONSERV), para obter a documentação necessária para forjar uma competição entre as empresas em questão,
fazendo que, ao final, a empresa ROTTA CERTA obtivesse a contratação com o INCRA.

d)    A documentação em questão englobou, inclusive, documentos falsificados, como aponta os depoimentos dos
representantes das empresas CONSERV e SEMPRA. Realizado exame grafotécnico, os laudos indicaram negativa
de autenticidade.

e)     O réu Valdemiro da Costa Silva, engenheiro civil e funcionário do Estado de Pernambuco cedido ao INCRA,
teria elaborado o projeto técnico apresentado pela empresa ROTTA CERTA, sob a promessa de receber
remuneração para tanto do réu Erick Fernando da Silva, o qual, por sua vez, contratou o réu Miguel Furtado da
Silva Neto apenas para assinar o referido projeto, o qual não poderia ser assinado pelo servidor.

f)      Observa-se que o contrato firmado entre a empresa ROTTA CERTA e o INCRA foi assinado por Maria do
Carmo Alves da Silva, tendo como testemunhas os réus Everaldo Caciano do Rego e Miguel Furtado da Silva
Neto, o qual, em seu depoimento, admitiu não ter elaborado o projeto da empresa ROTTA CERTA, aceitando ser
contratado como responsável técnico apenas para que a empresa pudesse contratar com o INCRA.

g)    Quanto a ré Maria do Carmo Alves da Silva, embora declarasse agir para atender as orientações de seu
filho, o réu Erick Fernando da Silva, a investigação policial apontou a existência de um saque de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) da conta da empresa realizado pela demandada, demonstrando sua efetiva participação no
esquema capitaneado por Erick. 

 

2.1.6. Nessa ordem de ideias, ante a dispensa indevida de licitação, conclui-se, a priori, pela existência de dano ao
Erário, correspondente ao total do valor dispensado com a contratação direta, havendo indícios suficientes da
ocorrência do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92 - dano ao erário decorrente da
dispensa indevida de licitação - , estando presente, portanto, a plausibilidade do direito.

 

Acerca deste ponto, é oportuno registrar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo
decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da
contratação pela Administração da melhor proposta. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1499706/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; REsp 1718916/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 620.062/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1750581/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019.

 

Ademais, a configuração da conduta do artigo 10 da LIA exige apenas a demonstração da culpa do agente, não sendo
necessária a comprovação de dolo (AgRg no REsp 1167958/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
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11/12/2017).

Nesse momento, prevalece, assim, também o entendimento do STJ no sentido que a constrição patrimonial deve
recair sobre o patrimônio de todos os réus. Tal posicionamento "se justifica na medida em que há solidariedade entre
os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos" (REsp n. 1.610.169BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 252017, DJe 1252017; REsp 1.637.831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
19/12/2016; AgRg no REsp 1.460.621. BA. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma, DJe 8//11/2016; Ag lnt no
AREsp 913.481/MT).

Em outras palavras: aludida responsabilidade solidária entre todos os réus da ação civil pública ocorre até, ao
menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente
para o ressarcimento. Assim, na fase em que se encontra o presente processo, não há como cindir o valor da
responsabilidade de cada um.

Por oportuno, traz-se à colação a ementa de recentes julgados do STJ:

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADO. ART. 300 DO CPC. TRIBUNAL A QUO QUE CONSIDEROU A EXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSÁRIO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.
7/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º,
10, 11 E 12 DA LEI N. 8.429/92.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão proferida pela Vara Federal
Única de Angra dos Reis/RJ, nos autos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal,
que decretou a indisponibilidade de bens imóveis, móveis e ativos financeiros das agravantes. Por unanimidade, a
6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao agravo e manteve a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. As ora agravantes interpuseram recurso especial, com fundamento
no art. 105, III, a, da Constituição Federal, no qual afirmaram afronta aos arts. 1.022, II e 300, ambos do CPC, e aos
arts. 5º, 7º, 10, 11 e 12, todos da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento no enunciado das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior
Tribunal de Justiça. Adveio a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso.

II - Agravo em recurso especial que não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do art. 253, parágrafo único,
I, do RISTJ. Julgamento do agravo conjuntamente com o recurso especial.

[...]

V - Inexiste violação do art. 5º da Lei n. 8.429/92. A responsabilidade entre todos os réus da ação civil pública é
solidária até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de
responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Assim, na fase em que se encontra o processo que
ensejou a interposição do presente recurso, não há como cindir o valor da responsabilidade de cada um. VI -
Alegação de violação dos arts. 7º, 10, 11 e 12 da Lei n# 8.429/92. Ausência de argumentos aptos a demonstrar de
que forma a violação ocorreu. Aplicabilidade da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Recurso que se
constituí de alegações genéricas.

VII - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
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(AREsp 1393562/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe
07/10/2019)

 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92 E ART.
1.005 DO CPC/2015. MULTA CIVIL. INSERÇÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NA INDISPONIBILIDADE
DE BENS. SOLIDARIEDADE. JURISPRUDÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento proposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de
bens em ação civil pública de ressarcimento de dano pela Vara da Fazenda Pública de Colorado/ PR. Sustenta-se,
em síntese, que não é possível o ingresso de ação de ressarcimento ao erário, pois é necessária a existência anterior
de uma ação de improbidade administrativa, em que deveria estar comprovada a prática de atos ímprobos. O
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir o valor
referente à indisponibilidade de bens, estendendo os efeitos dessa decisão aos demais réus. O Ministério Público
Estadual interpôs recurso especial, sustentando violação do art. 7º da Lei n. 8.429/92 e 1.005 do CPC/2015.

II - A indisponibilidade de bens compreende não apenas o necessário para ressarcir o erário, mas também o valor da
multa civil.

III - Esta Corte Superior entende que é solidária a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário até a
instrução final do feito, em que se irá delimitar a porção obrigacional de cada réu.

IV - Como a instrução do processo ainda não foi encerrada, os efeitos da decisão do Tribunal de origem atinentes à
redução do valor da indisponibilidade de bens se irradiam aos demais réus, ainda que estes não tenham interposto
recurso, frente ao art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1814284/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
25/09/2019) (sem destaques no original)

 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE EXPRESSO REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PODER GERAL DE CAUTELA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Isidro Moraes de Siqueira em desfavor de decisão
proferida pela 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, que decretou, liminarmente, a indisponibilidade de bens
dos réus. O recurso foi provido para determinar a liberação dos bens do agravante do ônus de indisponibilidade.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra o acórdão não foram providos.

II - A ausência de expresso requerimento não impede a decretação da indisponibilidade dos réus, desde que
presentes indícios da prática de ato de improbidade.

III - A responsabilidade dos réus por eventual ressarcimento de dano causado ao erário é solidária, ao menos
até a instrução final do feito. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.687.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/3/2018, e REsp n. 1.610.169/BA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017.

IV - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, e nesta parte dar-lhe
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provimento para restabelecer a decisão de primeiro grau.

(AREsp 1444299/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
07/10/2019) (sem destaques no original)

 

2.1.7. De igual modo, conforme acima se registrou (notadamente no item 2.1.4), há indícios suficientes da prática do
ato ímprobo previsto no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92 - enriquecimento ilícito em razão do recebimento de vantagem
indevida pelos réus Erick Fernando da Silva e Valdemiro da Costa Silva, vislumbrando-se, igualmente, a
probabilidade do direito neste ponto. 

 

2.2. Quanto ao "periculum in mora", evidencia-se no fato de que, desfazendo-se os réus de seus bens durante a
instrução do processo de Improbidade Administrativa, nenhuma garantia restará como segurança do resultado da ação
principal, tornando-se ineficaz a prestação jurisdicional. 

 

Consoante se destacou anteriormente, a medida de indisponibilidade de bens na ação de improbidade visa afastar o
risco de tornar-se ineficaz o resultado prático do processo, por eventual impossibilidade de reparação dos danos
causados ao patrimônio público.  

 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, representativo de controvérsia, firmou
entendimento no sentido de ser o "periculum in mora" presumido no que concerne à medida de decretação da
indisponibilidade dos bens em ação de improbidade administrativa. Por essa razão, para decretação da medida de
indisponibilidade não se faz necessário a demonstração dos atos de dilapidação patrimonial.

 

Confira-se a ementa do referido julgado: 

 

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 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
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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.

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) (sem destaques no original)

 

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a medida de indisponibilidade, por ser medida de caráter assecuratório,
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, incluindo-se o valor da multa
civil, excluindo-se os bens impenhoráveis (REsp 1.610.169/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
12/05/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1580151/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/10/2018, DJe 05/12/2018; REsp 1693921/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 16/11/2018). 

 

Especificamente sobre a inclusão do valor da multa civil, traz-se à colação a ementas de recentes julgados do STJ:

 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. INCLUSÃO DA MULTA CIVIL NA ORDEM. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
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I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por Nadir Assalin contra decisão proferida nos autos de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo que decretou a
indisponibilidade dos bens do agravante.

Sustenta, em síntese, que a ordem não pode abranger a multa civil, e o ressarcimento do dano ao erário já se
encontra garantido com a indisponibilidade de bens da outra ré, qual seja, a Gráfica Adonis Ltda.

II - Por unanimidade, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu
parcial provimento ao recurso para excluir a pretensão do valor da multa civil. Inconformado, o Ministério Público
do Estado de São Paulo interpôs recurso especial, no bojo do qual afirmou ofensa ao art. 7º Lei n. 8.429/1992, bem
como dissídio jurisprudencial

 III - É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento à luz do qual a medida de indisponibilidade,
"por ser medida de caráter assecuratório, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral
ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens
impenhoráveis" (REsp n. 1.610.169/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 12/5/2017).

IV - Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1823519/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe
18/11/2019) (sem destaques no original)

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DA MULTA CIVIL. POSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/92, tem decidido que, por ser
medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos
anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários
ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(Ag Int no REsp 1778024/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe 20/11/2019) (sem destaques no original)

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO DO
VALOR DE POSSÍVEL MULTA CIVIL, COMO SANÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem deu provimento a Agravo de Instrumento,
interposto pelo ora agravante, contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa, havia decretado a indisponibilidade dos bens dos réus.

III. No caso, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido
de que (a) "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,
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levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma" (STJ, REsp
1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
21/09/2012); e (b) "ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-
se plenamente possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser
cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua
imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a
princípios da Administração Pública" (STJ, AgInt no REsp 1.500.624/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/06/2018).

IV. Agravo interno improvido.

(Ag Int no Ag Int no REsp 1751201/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/09/2019, DJe 25/09/2019) (sem destaques no original)

 

Contudo, sem descuidar do fato de haver, no caso, fortes indícios de conduta ímproba praticada pelos demandados, a
qual respalda a indisponibilidade de bens pretendida pelo MPF, à luz da iterativa jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, tem-se que o entendimento da 5ª Vara Federal/PE é no sentido que o bloqueio de conta-salário,
desenha, com acentuada amplitude, malferimento ao princípio da razoabilidade, com respaldo, registre-se, em
precedentes do STJ (AgRg no REsp 1307137/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012 e AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 06/09/2012).

 

Assim, é entendimento deste juízo serem os requerimentos de bloqueio eletrônico de contas por meio do Bacen Jud
providência própria da execução do julgado por extrapolarem a mera finalidade de garantia e terem, para os réus,
característica quase que de constrição. Por essa razão, a indisponibilidade deverá recair tão-somente sobre os bens
imóveis e automóveis de sua propriedade, bem como sobre cotas sociais das sociedades empresárias que possuem
participação, excluindo-se os bens impenhoráveis (STJ, AgInt no REsp 1666533/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017; REsp 1.610.169BA, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 1252017; REsp 1.637.831SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe 19122016), assegurando-se, assim, a sua subsistência.

 

3. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para determinar a indisponibilidade dos bens imóveis e
automóveis dos demandados, bem como de cotas sociais das sociedades empresárias que possuem participação, até o
valor que assegure o efetivo ressarcimento aos cofres públicos apontado nestes autos - no importe de R$ 1.474.652,34
(um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos),  a fim de
assegurar a efetividade de uma eventual condenação na presente ação, observando-se, neste caso, tratar-se de
responsabilidade solidária entre os réus.

 

Do mesmo modo, ordeno o bloqueio dos referidos bens dos réus, no montante de R$ 2.949.304,68, a fim de assegurar a
efetividade de uma eventual condenação a título de multa civil.

Especificamente quanto aos réus quanto aos réus Erick Fernando da Silva e Valdemiro da Costa Silva, aos quais é
imputada, ainda, a prática do ato de improbidade previsto no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92, deverá ser bloqueado o
valor repassado a título de "propina", qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de três vezes o montante do
aludido acréscimo patrimonial, totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais devem ser acrescidos dos
valores anteriormente indicados.
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Atente-se a Secretaria, para o cumprimento da ordem, à tabela com especificação dos valores indicados na petição ID
nº 4058300.12225188.

 

Expeçam-se ofícios ao Departamento de Trânsito de Pernambuco, por meio do sistema RENAJUD, determinando a
indisponibilidade dos veículos que estejam em nome dos réus, devendo ser providenciada a expedição de ofícios à
Comissão de Valores Mobiliários e à Junta Comercial do Estado de Pernambuco para cumprimento da ordem de
indisponibilidade de cotas sociais das sociedades empresárias que o demandado possui participação, igualmente
indicada na inicial. 

 

Determino, outrossim, a expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para ser
averbada a indisponibilidade dos imóveis de propriedade do réu, até o montante acima, e, ainda, para que esse último
repasse a ordem de indisponibilidade a todos os Cartórios de Registro de Imóveis no Estado de Pernambuco, os quais,
por seu turno, deverão encaminhar a este juízo certidões positivas e/ou negativas de matrícula de imóveis registrados
em nome do réu.

 

De igual modo, determino a emissão de ordem de indisponibilidade pela via da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens - CNIB de todos os imóveis localizados dos demandados, até o montante do valor acima.

 

Notifiquem-se os réus para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem a sua manifestação escrita, nos termos do §7º,
do art. 17, da Lei nº 8.429/92.

 

Intime-se o INCRA, para, caso tenha interesse, integrar o polo ativo da presente demanda, conforme autoriza o artigo
17, § 3º, da LIA, c/c artigo 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65.

 

Publique-se. Intimem-se.

Processo: 0818894-77.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por:
NILCÉA MARIA BARBOSA MAGGI - Magistrado
Data e hora da assinatura: 25/11/2019 13:11:55
Identificador: 4058300.12792932

Para conferência da autenticidade do documento: 
https://pje.jfpe.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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PROCESSO Nº: 0818894-77.2019.4.05.8300 - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALAUTOR:
 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMATERCEIRO INTERESSADO:

AGRARIA - INCRA
 LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA e outrosRÉU:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)5ª VARA FEDERAL - PE

OFÍCIO

Recife, 26 de novembro de 2019.

Ao Exmo.

CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Recife - PE

.

Assunto: URGENTE - Indisponibilidade de bens

.

            Exmo. Corregedor,

            Sirvo-me do presente expediente para informar que foi determinada a indisponibilidade de bens de
propriedade dos réus   , CPF nº 527.227.834-87; LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA ZILDOMAR

 , CPF nº 890.892.514-72;  , CPF nºLOPES DA SILVA ERICK FERNANDO DA SILVA
886.586.354-49;  , CPF   nº 886.585.894-04; MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA MIGUEL

 , CPF nº 018.819.904-78;  , CPFFURTADO DA SILVA NETO EVERALDO CACIANO DO REGO
nº 099.910.264-87 e  , CPF nº 695.503.794-34, conforme decisãoVALDEMIRO DA COSTA SILVA
anexa.

                     Solicito a adoção das medidas necessárias para averbação da indisponibilidade de imóveis de
propriedade dos réus, até atingir os valores abaixo discriminados para cada réu:

LUIZ AROLDO REZENDE DE LIMA  R$      4.423.957,02

ZILDOMAR LOPES DA SILVA  R$      4.423.957,02

MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA  R$      4.423.957,02

MIGUEL FURTADO DA SILVA NETO  R$      4.423.957,02

EVERALDO CACIANO DO REGO  R$      4.423.957,02

VALDEMIRO DA COSTA SILVA  R$      4.443.957,02
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