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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, PARÁGRAFO
ÚNICO,  DA  LEI  8.429/1992.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  PARA  DECRETAÇÃO.
COMPROVAÇÃO  DE  DILAPIDAÇÃO  PATRIMONIAL.  DESNECESSIDADE.  LIMITAÇÃO  DA
CONSTRIÇÃO. ART. 833, IV e X DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 649, IV e X
DO CPC/1973). RECURSO NÃO PROVIDO.

1.  A análise  da  ilegitimidade,  do  cometimento  ou  não  do  ato  de  improbidade  imputado  aos
requeridos, ora agravantes, bem como outras dúvidas e pormenores que circundam os supostos
atos de improbidade, haverão de ser dirimidas por ocasião da instrução processual e posterior
prolação da sentença,  tendo em vista que a apreciação dessas matérias requer  o exame de
provas, o que não se mostra viável no presente momento processual,  sob pena, inclusive,  de
indevida supressão de instância.

2.  “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”  STJ.  (REsp  1.366.721/BA,
Primeira Seção, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

3.  Os indícios  da improbidade estão demonstrados,  além do valor  estimado relativamente ao
dano, em relação ao qual demonstrada a responsabilidade da parte requerida,  ora agravante.
Afigura-se inequívoca a necessidade de se assegurar o resultado útil da ação de improbidade.
Aplicação do art. 7º, ‘caput’ e parágrafo único, da Lei 8.429/92.

4. “O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor,
mas  razoáveis  elementos  configuradores  da  lesão.  [...]  Exige-se,  portanto,  não  uma  prova
definitiva da lesão, mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade
tenha trânsito e seja deferido” (Figueiredo, Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários à Lei
8.429/92. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 46).

5.  Este TRF da 1ª.  Região,  alinhado com a jurisprudência do STJ, tem decidido que para se
determinar o exame do pedido de indisponibilidade de bens, em face da presença de fundados
indícios  da  prática  de  atos  de  improbidade,  não  se  faz  necessária  a  prova  de  dilapidação
patrimonial ou de sua iminência.

Nº Lote: 2016149249 - 3_0 - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032312-05.2016.4.01.0000/MG - TR81803



PODER JUDICIÁRIO fls.2/2
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0032312-05.2016.4.01.0000/MG 

Processo Orig.: 0000354-78.2016.4.01.3822

6. Em consonância com o posicionamento jurisprudencial adotado por esta Corte, frise-se que a
constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, tais como salários e depósitos em
caderneta de poupança no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art.
833, IV e X do Novo Código de Processo Civil – antigo art. 649, IV e X do CPC/1973 –, sob pena
de inviabilizar a manutenção e o sustento da parte agravante e de sua família.  

7. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Decide a Turma, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Terceira Turma do TRF da 1ª Região – Brasília, 22 de novembro de 2016.

Desembargador Federal NEY BELLO
Relator
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