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DECISÃO  

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

pelo Município de Olinda Nova do Maranhão em desfavor de Edson Barros Costa Júnior,
alegando em síntese a inconformidade da aplicação de recursos repassados através da Portaria
nº 545/2018-SES/MA, Processo Administrativo nº 47953/2018/SES, em virtude da ausência do
Relatório de Gestão, e documentos exigidos por Lei, que seria de responsabilidade do requerido. 

Requereu liminarmente a decretação de indisponibilidade de  bens do requerido, até
o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devidamente atualizado 

Eis o breve relatório. Passo a decidir o pedido de liminar.  
Prima facie, há de se ressaltar que a medida liminar somente deve se concedida se

preenchido os requisitos estabelecidos no art. 300  do CPC:  
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
 
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.
 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
 

Diante dos requisitos estabelecidos necessários para a concessão de liminar,
determinados no referido artigo, passa-se a analisar os pedidos do requerente. 

Para a concessão de liminar é necessário um conjunto probatório mínimo que
possibilite verificar o direito da parte requerente, e não somente isso, também se faz necessário
demonstrar o dano que a não concessão da liminar pode causar, ou ainda, o possível prejuízo ao
resultado útil do processo. 
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Em análise dos autos, verifico que não se encontram presentes os elementos
necessários à concessão da medida liminar pleiteada. 

A indisponibilidade de bens é medida cabível no ordenamento jurídico brasileiro,
inclusive em sede de liminar, com previsão expressa no art. 07 da lei n. 8.429/92, vejamos: 

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. 
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. 

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto a extensão da
aplicação do artigo 7º para os atos de improbidade administrativa que violem os princípios da
administração pública (AgRg no REsp 1311013/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012). 

Não obstante, para que haja  a decretação de indisponibilidade de bens do
demandado em ação civil por ato de improbidade administrativa faz-se necessária a presença de
fortes indícios da prática do ato ímprobo.  E no caso dos autos os elementos trazidos pelo
demandante são insuficientes, em uma análise sumária, para demonstrar a necessidade da
indisponibilidade do bens do requerido inaudita alter pars. 

O pedido do autor está calcado no ofício (id 44315469) enviado pela Secretário de
Saúde do Estado – SES/MA, para o requerido, com cópia para a atual gestora do Município, com
o fim de devolver valores repassados por aquela. 

No entanto, somente a apresentação do oficio como meio de prova a fundamentar o
pleito de indisponibilidade de bens do requerido mostra-se insuficiente. A parte autora não
acostou aos autos o procedimento administrativo de que decorre o ofício acostado aos autos e
citado no corpo do próprio documento. 

Ademais, entendo que o narrado pelo autor na sua petição inicial, necessita de uma
instrução probatória para esclarecimentos e uma melhor análise da situação fática.  

Outrossim, não consta que  teria  transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias concedido
pela SES.  

Assim, em uma análise inicial, entendo que ausente elementos necessários para a
decretação liminar da indisponibilidade dos bens do requerido, em virtude da insuficiência dos
indícios necessários para sua concessão.  

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO VERIFICAÇÃO, NESTE MOMENTO
- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1 - O
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.366.721/BA,
submetido ao rito do art. 543-C, CPC, firmou o entendimento no sentido de que o
perigo de dano para a decretação da cautelar de indisponibilidade de bens em
ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa é presumido,
não estando condicionado à comprovação de que o requerido esteja dilapidando
seu patrimônio ou na iminência de tal atitude, bastando a existência de indícios da
prática de atos de improbidade administrativa. 2 - Em outras palavras, a decretação
de indisponibilidade de bens do demandado em ação civil por ato de improbidade
administrativa está jungida à presença de fortes indícios da prática do ato ímprobo
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que cause dano ao erário, estando o perigo de dano implícito no art. 7º da LIA. 3 -
O ato de improbidade, a ensejar a aplicação da Lei 8.429/92, não pode ser
identif icado apenas como aquele que deixa de cumprir algum ditame
legal/constitucional, sendo imprescindível a atuação transgressora dos deveres de
retidão, da boa-fé, da boa-administração e de lealdade ao interesse público, vale
dizer, a improbidade administrativa é a injuridicidade qualificada pelo elemento
subjetivo do agente. 4 - No caso, nesse momento inicial da demanda, não restaram
evidenciados fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa por
parte do ora recorrido, razão pela qual o indeferimento do pedido de
ind isponib i l idade de bens é medida que se impõe. (TJ-MG -  AI :
10000190517219001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento:
26/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019) 
 

Nesse sentido, faz-se necessário o transcurso do processo, a produção de provas e
a realização do contraditório para uma decisão definitiva de mérito sobre o caso. Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR postulado na presente demanda judicial. 
 

Notifique-se o Requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, §7º
da lei 8429/95.
 

Após, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
 

Intimem-se as partes para que tomem ciência desta Decisão.
 

Ciência ao Ministério Público. 
 

A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO.  
 Intimem-se.  Cumpra-se.  
   

 
 

Olinda Nova do Maranhão, data da assinatura. 
  
   

HUGGO ALVES ALBARELLI FERREIRA
 

Juiz de Direito Titular da Comarca de Olinda Nova do Maranhão
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