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Seção Judiciária do Distrito Federal 
20ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1012743-15.2018.4.01.3400
CLASSE: AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (64)
AUTOR: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
RÉU: ATILA MAIA DA ROCHA, ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, CLAYLTON FERREIRA ARAGAO, DILNEY NUNES,
GILSON NUNES DA SILVA, HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS NUNES, LAZARA ALVES PINTO, MARCELO
BEZERRA CRIVELLA, ROTA NACIONAL COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA - EPP, SHIRLEY DE FARIA
SOARES DE CARVALHO

 

 

 

 

D E C I S Ã O 

 

 

Cuida-se de Ação Civil Pública, com pedido de medida de urgência, que trafega pelos
ritos especiais das Leis n  7.347/1985 e 8.429/1992, ajuizada pelo os MINISTÉRIO PÚBLICO

 em face de FEDERAL ÁTILA MAIA DA ROCHA, ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, CLAYTON
FERREIRA ARAGÃO, DILNEY NUNES, GILSON NUNES DA SILVA, HENRIQUE ANTÔNIO
DOS SANTOS NUNES, LÁZARA ALVES PINTO, MARCELO BEZERRA CRIVELLA, ROTA
NACIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA – EPP E SHIRLEY DE FARIAS

, objetivando, , que seja decretada a indisponibilidade dos bens dosSOARES DE CARVALHO in limine
réus, até o limite de R$ 3.156.277,60 (três milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e sete
reais e sessenta centavos), através do (a) bloqueio eletrônico de contas e ativos financeiros (BACENJUD),
(b) bloqueio de veículos automotores (RENAJUD), (c) pesquisa mediante o sistema INFOJUD, a fim de
obter informações acerca das últimas declarações anuais de imposto de renda – IRPF dos demandados,
com o escopo de localizar possíveis bens por eles declarados, (d) seja oficiada a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, em caso de deferimento da medida e, por fim, (e) cadastramento da medida de
indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens do Conselho Nacional de
Justiça.

 

Aduz o Ministério Público Federal, nesse início, que, para garantir o pleno
ressarcimento do erário, é imprescindível a decretação da indisponibilidade dos bens em nome dos réus, a
fim de evitar que sejam dissipados, tornando ineficaz a futura tutela jurisdicional.

 

É, no essencial, o relatório.  e .Pondero decido

 

Razão assiste ao ; .Parquet explico
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Para fins de concessão de medida de urgência, faz-se necessário o preenchimento de
dois pressupostos:

(i) o perigo de ineficácia do provimento executório principal ( ), epericulum in mora
(ii) a relevância do direito afirmado ( ).fumus boni iuris

 

No que diz respeito à decretação da indisponibilidade dos bens e haveres financeiros dos
demandados,  que ela constitui medida excepcional que só pode ser concedida diante da presençaentendo
de circunstâncias anômalas, que indiquem a existência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil
reparação.

 

Percebe-se que a Carta Magna, em seu art. 37, § 4º, dispõe que “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

. Veja-se que seguindo a orientação constitucional do resguardo àprejuízo da ação penal cabível”
recomposição do Erário Público, a Lei nº 8.429/1992, estabelece a medida ora pleiteada, com a finalidade
de garantir, com tal providência, futura execução por quantia certa.

 

Assim, se o ajuizamento da ação de improbidade administrativa fundamentar-se em
enriquecimento indevido (Lei nº 8.429/1992, art. 9º) ou lesão ao Erário (Lei nº 8.429/1992, art. 10), o juiz
poderá decretar a indisponibilidade de bens – após a oitiva do demandado ou  cominaudita altera parte –
o objetivo de resguardar o resultado útil de futura execução por quantia certa, contanto que as alegações
formuladas pelo autor se revelem plausíveis ( ) e desde que exista fundado receio de que afumus boni iuris
satisfação da pretensão de direito material afirmada em juízo se encontra sob risco de frustração (o que
acontecerá se o réu cair em insolvência, contrair ou tentar contrair dívidas extraordinárias, pôr ou tentar
pôr seus bens em nome de terceiros, tiver a intenção de alienar bens seus, praticar atos que dificultem ou
impeçam a satisfação do crédito, etc.) ( ).periculum in mora

 

Nesse sentido, pode-se atestar que a indisponibilidade de bens é medida cautelar de
, que se estrutura sob a forma de constrição e se direciona à garantia de futurasegurança patrimonial

execução pecuniária (colaciono os seguintes julgados: TRF da 5ª Região, 4ª T., AC 
200183000181175-PE, rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, j. 17.04.2007, DJ 09.05.2007, p. 88; TRF da
4ª Região, 4ª T., AG 200604000262100-PR, rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha, j. 11.04.2007, D.E.
23.04.2007; TRF da 3ª Região, 3ª T., AG 199903000003158-SP, rel. Juíza Cecília Marcondes, j.
20.10.1999, DJ 24.11.1999, p. 353; TRF da 1ª Região, 4ª T., AG 200701000454851-RR, rel. Des. Fed.
Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, j. 26.02.2008, eDJF1 28.03.2008, p. 254; TRF da 1ª Região, 4ª T., AG

)200201000359692-BA, rel. Des. Fed. Carlos Olavo, j. 13.02.2006, DJ 10.03.2006, p. 24 .

 

No caso vertente,  que o pleito antecipatório deve ser acolhido, por vislumbrar nostenho
autos elementos concretos que evidenciam a verossimilhança da alegação e o risco de dano irreparável ou
de difícil reparação.
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Nessa análise preambular, típica das medidas de urgência, quanto à verossimilhança da
alegação,   indícios de irregularidades cometidas no âmbito do Contrato nº 6/2013, firmadopercebo fortes
entre o Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA e a empresa Rota Nacional Comércio Serviços e
Engenharia LTDA – EPP, cujo objeto consistia na prestação de serviços eventuais de
instalação/substituição de vidros, portas de vidro temperado, espelhados e acessórios, colocação de
película reflexiva e placas acrílicas para sinalização interna, como o fornecimento de materiais afetos à
sede do extinto Ministério.

 

Com efeito, consta, no Relatório Final da Comissão de Sindicância Investigativa nº
00350.004159/2014-37 (fls. 187/196 - ID nº 6457317), o seguinte:

 
“Este processo trata da apuração de responsabilidade em resposta às
recomendações da Controladoria Geral da União – CGU através do
Relatório de Auditoria nº 201406269 do exercício de2013 (fls. 02 a 11).
12. A auditoria analisou o processo nº 00350.005018/2012-70, que
formalizou a contratação da empresa Rota Nacional Comércio e
Manutenção de Equipamentos Eletrônicos LTDA – EPP, para o
fornecimento e instalação de vidros e acessórios conforme as necessidades
do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA.
13. Em análise ao Processo nº 00350.005018/2012-70 a CGU constatou que:
a) Ocorreu contratação de serviços sem necessidade demonstrada e com
superestimativa de quantidades. Nesse caso, o gestor aprovou o Termo de
Referência da contratação que não apresentava as reais necessidades do
Órgão, e posteriormente homologou a licitação, em que pesem as
fragilidades no planejamento.
b) Ocorreu contratação de serviços de fornecimento e instalação de vidros
com sobrepreço de R$ 411.595,00. Nesse caso, o gestor não adotou as
medidas necessárias para garantir que o preço estimado da contratação
estivesse em conformidade com os valores observados no mercado e com os
preços contratados com outros órgãos da administração pública, fato que
concorreu para o sobrepreço na contratação.
c) Ocorreu o ateste das notas do serviço de instalação de vidros em
quantitativos e especificação superiores ao efetivamente instalado,
resultando em pagamento indevido. Nesse caso, a Nota Fiscal foi atestada,
em que pese não ter ocorrido o recebimento completo dos bens e serviços
discriminados. O gestor autorizou o pagamento de serviços que foram
executados em quantitativo e qualidade inferiores ao contratado.
14. Após, foram emitidas as recomendações da CGU, conforme segue:
a) Apurar a responsabilidade de quem deu causa à realização e homologação
de certame licitatório sem o levantamento prévio das necessidades do MPA,
resultando na adoção de Termo de Referência de órgão federal com
quantitativos que não refletem a real necessidade do Ministério.
b) Apurar a responsabilidade pela realização de certame licitatório sem a
adequada análise dos custos previstos, ensejando o sobrepreço de R$
411.595,00 na contratação de empresa para a prestação de serviço de
instalação e substituição de vidros, espelhos, películas solares e afins.
c) Apurar a responsabilidade pelo ateste de Nota Fiscal e Pagamento de
itens sem a devida comprovação da prestação dos serviços”.
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Na oportunidade foram colhidos os depoimentos do réu Dilney Nunes, que apesar de ter
ocupado, à época, a função de fiscal substituto do contrato, atestou notas fiscais sem a comprovação de
que os serviços tivessem sido realizados, :verbis

 
“... Que na ausência do gestor titular do contrato me foi solicitado o ateste
da nota fiscal para fins de pagamento e me foi garantido que os bens e
serviços recebidos estavam em conformidade com a nota fiscal” (fl. 191).

 

Na referida Sindicância foi constatado, ainda, o seguinte: (i) que o Sr. Henrique Antônio
dos Santos Nunes, na qualidade de Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, aprovou
o Termo de Referência que não apresentava as reais necessidades do MPA, bem como “deu causa à
realização e homologação de certame licitatório sem o levantamento prévio das necessidades do MPA,
resultando na adoção de Termo de Referência de órgão Federal com quantitativos que não refletem a

”; (ii) que a Sra. Lázara Alves Pinto foi responsável pela realização dereal necessidade do Ministério
certame licitatório sem adequada análise dos custos previstos, ensejando sobrepreço de R$ 411.595,00 na
contratação da empresa; (iv) que a Sra. Shirley de Faria Soares de Carvalho e o Sr. Átila Maria da Rocha
autorizaram o pagamento sem a devida comprovação da prestação dos serviços.

 

De igual modo, ao que indicam os documentos carreados aos autos, o Sr. Adriano Silva
de Oliveira, fiscal titular do contrato, deixou de acompanhar a vistoria in loco realizada pela CGU, para
apontar onde se deram os serviços prestados.

 

Nessa linha de raciocínio, esclarece o :Parquet

 
“O sucesso do esquema fraudulento contou com a colaboração de todos os
requeridos, cada um na individualidade de sua conduta e em concerto com
os demais.
A atuação dos agentes centrava-se em dois núcleos distintos e harmônicos.
O primeiro núcleo era composto pelo alto escalão do referido Ministério,
sendo que nele atuava MARCELO BEZERRA CRIVELLA, na qualidade de
Ministro da Pesca e Aquicultura, ÁTILA MAIA DA ROCHA, na condição
de Secretário-Executivo do Ministério, HENRIQUE ANTÔNIO DOS
SANTOS NUNES, na condição de Coordenador Geral de Administração, e
SHIRLEY DE FARIA SOARES DE CARVALHO, na condição de
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração e ordenadora de
despesas, todos indicados para cargos comissionados pelo então Ministro da
Pesca e Aquicultura, MARCELO BEZERRA CRIVELA, que, ao assumir a
pasta, realizou mudanças em quase todos os cargos comissionados.
Ressalta-se, que todo o alto escalão tinha contato direto com o então
Ministro, ora requerido.
O segundo núcleo de agentes ímprobos conta com a participação de
servidores comissionados, também nomeados para atuar nas licitações
realizadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura durante o mandato do
Ex-Ministro MARCELO BEZERRA CRIVELLA.
Especificamente na licitação em apreço, identificou-se a participação de
CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO, o qual atuou como pregoeiro,
ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, na condição de fiscal titular do
Contrato nº 6/2013, DILNEY NUNES, na condição de fiscal substituto do
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contrato e Chefe do Serviço do Ministério da Pesca e LÁZARA ALVES
PINTO, na condição de Coordenadora de compras, material e patrimônio do
mencionado Ministério”.

 

Quanto ao requerido Clayton Ferreira de Aragão , pelo menos nesta fase, que oentendo
mesmo tinha por obrigação receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos referentes às
licitações, a teor do que dispõe a lei, sendo que, em princípio, seria possível a constatação do sobrepreço.

 

O requerido Marcelo Bezerra Crivella (atual prefeito da municipalidade do Rio de
Janeiro) exercia, à época, o cargo de Ministro do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA e autorizou a
contratação oriunda do Pregão Eletrônico nº 23/212. Ademais, o requerido era chefe direto de Átila Maia
da Rocha e de Henrique Antônio dos Santos Nunes, sendo que há notícia de que este atuaria como seu 

. no esquema fraudulentolonga manus

 

Diante da notícia de sobrepreço, a medida também deverá recais sobre a empresa Rota
Nacional Comércio Serviços e Engenharia e seu sócio-administrador Gilson Nunes da Silva, na media em
ambos foram beneficiados pelo suposto esquema fraudulento.  

 

São , portanto, os  da  administrativa pelosclaros indícios prática de atos de improbidade
demandados ÁTILA MAIA DA ROCHA, ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, CLAYTON FERREIRA
ARAGÃO, DILNEY NUNES, GILSON NUNES DA SILVA, HENRIQUE ANTÔNIO DOS SANTOS
NUNES, LÁZARA ALVES PINTO, MARCELO BEZERRA CRIVELLA, ROTA NACIONAL
COMÉRCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA – EPP E SHIRLEY DE FARIAS SOARES DE
CARVALHO.

 

Quanto ao requisito do   que ele resta igualmentepericulum in mora, observo
caracterizado, pois, não sendo indisponibilizados os bens dos réus neste momento, com conhecimento da
ação de improbidade administrativa, poderá ocorrer alienação dos referidos bens, gerando grave prejuízo
aos cofres públicos pela impossibilidade de ressarcimento ao erário caso haja determinação.

 

Aliás, quanto ao ,  ao entendimento da jurisprudência pacíficapericulum in mora filio-me
de nossa Corte da Cidadania, segundo o qual, para se decretar a indisponibilidade de bens em ação civil
pública por ato de improbidade administrativa não se faz necessária à presença deste requisito, o qual
estaria implícito no comando do art. 7º da Lei n. 8.429/92:

 
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
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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 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  (art. 823 do CPC),periculum in mora
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)
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Diante disso, e considerando-se a importância da indisponibilidade dos bens dos
requeridos na efetividade da prestação jurisdicional quando do deslinde da causa,  ser razoável aentendo
concessão da medida.

 

Assim,  a de medida de urgência formulada na petição inicial para:DEFIRO

 

1) decretar a indisponibilidade dos bens e haveres financeiros dos demandados, até o
valor correspondente ao montante objeto da ação, R$ 3.156.277,60 (três milhões, cento e cinqüenta e seis
mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos, nos termos do art. 7º da Lei n.º 8.429/1992; e

 

Em razão do que restou decidido, DETERMINO:

 
a) o bloqueio, por meio do sistema BACENJUD, de todos os valores creditados em
contas bancárias, cadernetas de poupança, fundos de investimento ou quaisquer outras
aplicações financeiras cujo titular seja um dos requeridos, até o montante de R$
3.156.277,60 (três milhões, cento e cinqüenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e
sessenta centavos);
 
b) a expedição de ofício às Corregedorias de Justiça do Rio de Janeiro e do Distrito
Federal para que sejam comunicados todos os órgãos de registro imobiliário desse
Estado e do DF;
 
c) a realização de constrição no sistema RENAJUD, dando ciência às partes da
decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos.
 
d) a realização de constrição no sistema CNIB-CNJ.
 

Cumpridas todas as diligências, notifiquem-se os réus para, querendo, apresentarem
defesa prévia, no prazo legal.

 
Intimem-se. Cumpra-se.
 
À Secretaria para expedientes necessários.
 
Brasília/DF, data da movimentação.

 

(assinado eletronicamente) 

RENATO C. BORELLI 

Juiz Federal - 20ª Vara / SJDF 
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