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DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de JOSÉ DA SILVA CÂMARA, AURICÉLIO DOS
SANTOS TEIXEIRA, EMILSON DE BORBA CUNHA, VANESSA KALLIANY MACIEL
TEIXEIRA, VANESSA KALLIANY MACIEL TEIXEIRA-ME, NUZIA MARIA DOS
SANTOS TEIXEIRA SILVA, NUZIA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA SILVA-ME,
MARIA DO SOCORRO SANTOS TEIXEIRA, M. S. DOS SANTOS TEIXEIRA,
FRANCISCO TEIXEIRA NUNES, MS TEIXEIRA E CABRAL LTDA, imputando-lhes a
prática .de ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 9º, caput, I, XI e XII, 10,
caput, I, II, XI e XII e 11, caput, I e V, da Lei nº. 8.429/92.
Em seu petitório de fls. 02-55, o MINISTÉRIO PÚBLICO alega que o
requerido JOSÉ DA SILVA CÂMARA, no intuito de manter o apoio político, pagou
indiretamente à AURICÉLIO SANTOS TEIXEIRA, por meio de seus parentes e aliados
políticos, a quantia total de R$ 317.792,62 (trezentos e dezessete mil, setecentos e noventa e
dois reais e sessenta e dois centavos).
Segundo alegado pelo ente requerente, tais pagamentos teriam sido realizados
com supedâneo em processos licitatórios forjados e com sérios vícios materiais e formais,
criados, unicamente, com a finalidade de prestar véu de legalidade aos pagamentos que teriam
ocorrido entre os anos de 2005 a 2007.
Pede, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos demandados, bem como
o afastamento do sigilo fiscal e bancário dos demandados.
É breve relatório. Decido.
Em relação ao pedido de indisponibilidade de bens, temos que a Lei de
Improbidade traz sua previsão no art. 7º, parágrafo único, em especial, para os casos de
imputações que se adequam aos tipos previstos nos artigos 9º e 10º da Lei 8/.429/92, e em

volume de bens suficientes à garantia do ressarcimento do dano ao erário (art. 10) ou nos ainda
como garantia do perdimento dos bens advindos do enriquecimento ilícito (artigo 6º c/c art. 9º
da Lei de Improbidade).
No caso dos autos, reconhecendo os indícios suficientes de prática do ato de
improbidade (nos termos dos fundamentos já expostos acima na análise afirmativa do
recebimento), através dos vícios apontados e demonstrados por meio da documentação que
acompanha a inicial, demonstrando a falta de destinação específica para os objetos adquiridos,
bem como a ausência de nota fiscal e prévio empenho para a realização da despesa, a isto
somando-se que o risco de alienação das propriedades móveis e imóveis pelos requeridos – o
que inviabilizaria o ressarcimento ao erário e o pagamento de eventual multa a ser arbitrada por
este juízo –, é de se deferir o pedido de indisponibilidade de bens suficientes à garantia de
eventual juízo de procedência da demanda, limitado ao valor recebido por cada um dos
demandados, com exceção dos dois primeiros (JOSÉ DA SILVA CÂMARA e AURICÉLIO
DOS SANTOS TEIXEIRA) que devem responder pelo valor total do prejuízo.
Vale salientar que o STJ já assentou o entendimento de que não é nem mesmo
necessário demonstrar o risco de dano irreparável para que se possa decretar a
indisponibilidade dos bens nas ações de improbidade administrativa. A Corte entendeu que o
periculum in mora é presumido em lei, em razão da gravidade do ato e da necessidade de
garantir o ressarcimento do patrimônio público em caso de condenação, não sendo necessária
sequer a demonstração do risco de dano irreparável para se conceder a medida cautelar.
A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou o
entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste
em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente
dilapidar seu patrimônio e, sim,da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao
erário, o que atinge toda a coletividade".
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVA
DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que indeferiu o pedido de
indisponibilidade de bens, por entender necessária a demonstração de dilapidação
patrimonial ou de sua iminência.
2. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a
orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal
medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é
oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos
fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a
coletividade".
3. Decisão de origem que diverge da jurisprudência do STJ.
4. Recurso Especial provido para determinar que o pedido de indisponibilidade seja
examinado conforme a presença de fundados indícios da prática de atos de
improbidade, estando dispensada a prova de dilapidação patrimonial ou de sua
iminência.
(REsp 1308865/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em
11/06/2013,
DJe59500-000,
25/06/2013)
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
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DILAPIDAÇÃO
PATRIMONIAL.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ibama contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região que manteve decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de indisponibilidade de bens, por entender necessária a demonstração de
dilapidação patrimonial ou de sua iminência.
2. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de
que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de
dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em
"tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do
agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do
prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade".
3. No específico caso dos autos, a própria ementa do acórdão consigna a existência de
"fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa", de sorte que, nesse
panorama, não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando
dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da
presença do fumus boni iuris pela instância a quo é suficiente para autorizar a medida
constritiva.
4. Decisão de origem que diverge da jurisprudência do STJ.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1308512/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/06/2013, DJe 01/08/2013)

Quanto aos pedidos de afastamento dos sigilo bancário e fiscal dos demandados,
entendo que tal medida é ato que pode ser decretado a qualquer tempo e, considerando que trata
apenas de informações já existentes cujo conhecimento da presente demanda, por parte dos
requeridos, em nada contribuirá para a modificação do conteúdo dos dados a que se busca
acesso e, ainda, considerando que a concessão de medidas cautelares sem oitiva da parte
adversa é medida excepcional, entendo que tal pedido pode ser apreciado posteriormente, razão
pela qual, por ora, o indefiro.
Pelo acima exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de
medida de urgência requerido pelo MP para DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE
DE BENS DOS DEMANDADOS, no limite dos valores apontados às fls. 12/15, com
exceção dos demandados JOSÉ DA SILVA CÂMARA e AURICÉLIO DOS SANTOS
TEIXEIRA, que deverão responder pela totalidade do prejuízo apontado, com arrimo no
poder geral de cautela contido no art. 798 do CPC. Ainda, indefiro o pedido de quebra do sigilo
bancário e fiscal dos demandados, por entender que não se fazem presentes, no momento, os
requisitos necessários para sua decretação.
Oficie-se aos Cartórios de Registro Imobiliários das Comarcas de Guamaré/RN,
Macau/RN, Parnamirim/RN e Natal/RN; à Corregedoria Gera de Justiça; ao Departamento
Estadual de Trânsito; e ao Banco Central, via BacenJud.
Notifiquem-se os requeridos, na forma do art. 17 § 7º da LIA.
Cumpra-se.
Macau/RN, 13 de janeiro de 2014.
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