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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
1ª Vara Federal de Nova Iguaçu

Rua Oscar Soares, 2, 3° andar - Bairro: Centro - CEP: 26220-410 - Fone: (21)3218-5243 -
www.jfrj.jus.br - Email: 01vf-ig@jfrj.jus.br

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5009273-
22.2019.4.02.5120/RJ

AUTOR: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RÉU: MAX RODRIGUES LEMOS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação civil pública por improbidade
administrativa proposta pela FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE em face de MAX RODRIGUES LEMOS, objetivando a
condenação do réu às sanções previstas no art. 12, inciso II da Lei nº
8.429/92, assim especificadas:

a) o ressarcimento do dano ao erário, no montante de R$
3.112.147,67 (atualização e juros apenas até 23/08/2019, nos termos de
planilha constante da TCE, nos moldes fixados pelo Tribunal de Contas
da União), a ser atualizado mediante correção monetária e aplicação de
juros de mora a contar do evento danoso, qual seja, a liberação de cada
parcela cuja a legítima utilização não foi comprovada;

b) o pagamento de multa civil correspondente a duas vezes
o valor do dano (art. 12, II, da Lei nº 8.429/92), atingindo o montante de
R$ 6.224.295,34 (valor posicionado até 23.08.2019), a ser atualizado
mediante correção monetária e aplicação de juros de mora a contar do
evento danoso;

c) perda da função pública;

d) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos;

e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Requer, cautelarmente, a decretação da indisponibilidade
dos bens do acusado.
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Narra que realizou repasses ao Município de
Queimados/RJ, em razão do Convênio nº 2998/2005, firmado entre a
Autarquia e aquele Município, tendo como objeto a execução de
Sistema de Esgotamento Sanitário, prevendo a implantação de ligações
domiciliares em uma Rede de Tratamento de Esgoto - ETE.

Alega que o convênio teve vigência de 30/12/2005 a
29/03/2014, orçado originalmente no valor total de R$ 1.211.000,00 (um
milhão duzentos e onze mil reais), incumbindo à Autora arcar com o
montante de R$ 1.100.000,00 (um milhão cem mil reais) e, ao
Município, contrapartida no valor de de R$ 111.000,00 (cento e onze mil
reais).

Afirma que o montante que cabia à Autora foi
integralmente repassado por meio de quatro ordens bancárias
depositadas entre 2006 e 2013.

Aduz que, após o encerramento de vigência do convênio,
recebeu decisão do TCU determinando a averiguação de irregularidades
na execução dos recursos do convênio, vez que, em auditoria realizada
por aquele tribunal, constatou-se que a obra concluída estava inoperante,
apresentando a Estação de Tratamento sinais de vandalismo e
intempéries da natureza, com avanço do mato em suas instalações.

Ressalta que o TCU determinou à Autora que ultimasse
tratativas para colocar em funcionamento o sistema de esgoto sanitário
custeado pelo Convênio em testilha, dentre outros pontos. Desse modo,
a Autora realizou inspeção in loco no Município em 24/06/2016,
concluindo que a ETE implantada não estava recebendo o esgoto das
ligações domiciliares, conforme previsto no convênio. Tal esgoto estava,
em verdade, sendo despejado sem tratamento em um afluente.

Instado a esclarecer a questão, o Município, sob a gestão
do Réu, Prefeito à época dos fatos, informou que vândalos teriam
subtraído equipamentos e danificado a rede que direciona os esgotos
para a ETE, “levando-a ao colapso”. Solicitou, então, a concessão de
prazo de 120 dias para a conclusão dos serviços necessários à colocação
da ETE em plena operação.

Concedido prazo para total conclusão do projeto, até
02/08/2016, e escoado o referido prazo, foi o Município intimado para
apresentar a conclusão ou devolver os recursos dentro do prazo de 45
dias. Novo pedido de prorrogação foi feito pelo Município, em outubro
de 2016, sendo atendido pela Autora, que fixou o prazo final para
demonstração da solução das irregularidades em 11/02/2017.

Não obstante, afirma que, após o decurso do prazo
derradeiro, o Município não demonstrou a conclusão do projeto,
tampouco apresentou qualquer manifestação, ensejando a instauração de
processo de Tomada de Contas Especial. Neste, por sua vez, concluiu-se
que a obra não alcançava os objetivos do convênio, o que ocasionou sua
integral reprovação.
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Sustenta que, a partir de cada repasse cuja utilização
correta não foi comprovada, o prejuízo causado aos cofres públicos
atinge a quantia de R$ 3.112.147,67 (três milhões cento e doze mil cento
e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Ressalta que a
conclusão da TCE no sentido de imputar ao réu a responsabilidade pela
devolução dos recursos repassados foi acatada pelo Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União, que, através do
Certificado de Auditoria nº 1232/2018, certificou a fase interna da TCE.

Conclui que, assim agindo, o Réu incorreu em ato de
improbidade administrativa, capitulado no artigo 10, incisos IX e XI, e
no artigo 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92.

Atribui à causa o valor de R$ 3.112.147,67 (três
milhões cento e doze mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e sete
centavos). A inicial veio instruída com documentos (Evento 01).

É o que cabia relatar. Passo a decidir o requerimento
de decretação da indisponibilidade dos bens do acusado.

O artigo 37, da Constituição Federal de 1988, mais
precisamente em seu parágrafo 4° ,  estabelece 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 foma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível."

Por sua vez, o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 permite que,
ante a representação da Administração Pública, o Ministério Público
requeira em Juízo a medida excepcional de indisponibilidade de bens.
Conquanto nos termos do parágrafo único do referido dispositivo conste
que “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”, o Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº
1.311.013, fixou entendimento de que a indisponibilidade de bens deve
afetar o patrimônio do agente indicado como ímprobo de modo
suficiente a garantir não somente o integral ressarcimento do eventual
prejuízo ao erário, como também o valor de possível multa civil como
sanção autônoma, competindo, no mais, ao Réu demonstrar que esta
cautelar afetou de forma demasiada seu patrimônio de maneira a
comprometer seu mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
indisponibilidade de bens do réu, em ação de improbidade, prescinde da
demonstração do periculum in mora. Segundo o entendimento da Corte,
havendo imputação de conduta lesiva ao erário, a medida cautelar
prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92 não depende da comprovação de
que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
sob pena de ineficácia da decretação da indisponibilidade dos bens do
acusado. Observa-se que o recurso sujeitou-se ao regime de recursos
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repetitivos previsto no artigo 543-C do antigo CPC. O julgamento
ocorreu em 26 de fevereiro de 2014, assim dispondo a ementa do
acórdão:

"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 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
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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 1.366.721, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, j. 26/02/2014, sob o rito dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC/73)".

Não obstante, tal entendimento não conduz à conclusão de
que a indisponibilidade de bens será cabível em toda e qualquer ação de
improbidade, permanecendo o ônus do requerente em demonstrar a
presença dos demais requisitos para concessão da medida.

Consoante se extrai do julgado do STJ colacionado acima,
a decretação da indisponibilidade de bens do acusado de improbidade
exige o cumprimento do requisito do fumus boni iuris, consubstanciado
pela presença de fortes indícios de responsabilidade ou da prática de ato
de improbidade. Por sua vez, o perigo seria presumido, como forma de
garantir a recuperação do patrimônio público, bastando , portanto, a
existência de fortes indícios acerca da prática de atos de improbidade
administrativa para justificar a liminar tornando indisponíveis os bens
do réu. 

Nessa linha, segue a jurisprudência do TRF da 2ª Região,
conforme se depreende do julgado proferido em agravo de instrumento
nº 201102010077461, de relatoria da Desembargadora Federal Nizete
Lobato Carmo, Sexta Turma Especializada, publicação em 26/03/2013,
no qual restou decidido que “a indisponibilidade cautelar dispensa a
individualização dos bens atingidos, pode alcançar os adquiridos antes
ou depois dos atos ímprobos e ser decretada até antes do ajuizamento
da ACP, fundada em juízo de mera plausibilidade e nomeadamente na
sentença, em cognição exauriente. O periculum in mora que legitima a
indisponibilidade dos bens é presumido e dispensa a comprovação de
que os réus estão dilapidando o patrimônio ou tenham tal intenção.
Exegese do art. 37, §4º, da Constituição , e do art. 7º , da Lei nº
8.429/1192”.

Logo, registre-se que a pretensão de indisponibilidade ou
reserva de bens tem por finalidade, tão somente, retirar o poder da livre
disposição dos bens de titularidade do réu da ação de improbidade, com
o fim de garantir futuro ressarcimento integral do dano, conforme os
termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92, inclusive levando
em consideração o valor de possível multa civil como sanção autônoma.
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A seu turno, resta pacificada, no âmbito do STJ, a
possibilidade de deferimento da medida acautelatória de
indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, nos
autos da ação principal, sem audiência da parte adversa e, portanto,
antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 460279/MS, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. 07/10/2014; REsp 1197444/RJ, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27/08/2013.

Logo, inexiste óbice a que a medida venha a ser requerida
pela própria pessoa jurídica interessada ou lesada (artigo 17, Lei nº
8.429/92),  no bojo da ação principal, para que seja decretada
anteriormente à notificação do acusado, como é o caso dos autos.

No caso em análise, há fortes indícios da prática de atos
de improbidade perpetrados pelo réu, consoante se extrai da
documentação carreada à inicial.

Extrai-se da documentação carreada à petição inicial
(Evento 01, Processo Administrativo 02) que a Funasa, ora Autora, e o
Município de Queimados firmaram o Convênio nº 2998/05, tendo por
objeto Sistema de Esgotamento Sanitário. Restou pactuado o repasse,
pela Autarquia, da quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil
reais), mediante contrapartida do Município no valor de R$ 111.111,12
(cento e onze mil cento e onze reais e doze centavos), com vigência
prevista de 30/12/2005 a 30/12/2006. De acordo com a Cláusula
Terceira do instrumento do convênio, a prestação de contas deveria ser
realizada em até 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência.

A vigência do referido convênio foi prorrogada
sucessivamente, encerrando-se em 29/03/2014 (Evento 01, Processo
Administrativo 03 a 06).

A Superintendência Estadual da Funasa no Rio de Janeiro
emitiu parecer financeiro, favorável à aprovação das contas do
convênio, em 27/08/2014 (Evento 01, Processo Administrativo 10).

Contudo, o TCU detectou irregularidades na execução do
convênio, uma vez que a Estação de Tratamento de Esgoto e Módulo de
Ampliação objeto do acordo para repasse de verbas continha
irregularidades, constatadas em Visita Técnica (Evento 01, Processo
Administrativo 11).

A Prefeitura Municipal de Queimados, através do
Secretário Municipal de Obras, informou à Superintendência Estadual
da Funasa, em 28/07/2015, que a Estação de Tratamento de Esgoto
havia sido "drasticamente danificada" e "saqueada pela ação de
vândalos, que subtraíram para si vários equipamentos", afetando o
funcionamento da ETE. Informou a municipalidade que já havia
adotado providências e, portanto, as áreas depredadas estavam
devidamente reparadas, com novas instalações elétricas. Ainda,
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informou que havia providenciado a reposição dos equipamentos
furtados e que aguardava a entrega dos bens para realizar as devidas
instalações (Evento 01, Processo Administrativo 11).

Não obstante, até 08/09/2016 não havia solução definitiva
para as irregularidades, motivo pelo qual a Funasa instaurou processo de
Tomada de Contas Especial. Novamente, houve requerimento de
prorrogação de prazo pela Prefeitura, o qual foi deferido, por 120 (cento
e vinte) dias, em 01/11/2016. (Evento 01, Processo Administrativo 12).

Expirada a última prorrogação de prazo em 11/02/2017,
sem resposta do Município, foi instaurado o processo de Tomada de
Contas Especial (Evento 01, Processo Administrativo 13 e 14), no qual
concluiu-se que:

4. Da análise do processo de Convênio, de n9 25100.044.110/2005-
07, onde foram retiradas cópias das peças para compor esta Tomada
de Contas Especial, Onde, verifica-Se na planilha abaixo a
responsabilidade do ex-prefeito, tendo em vista que O mesmo foi
nomeado Prefeito da Cidade de Queimados no período de 01.01.2009
a 31.12.2012 e 01.01.2013 até 31.12.2016, portanto coube-lhe a
responsabilidade. Portanto não há o que Se negar a responsabilidade
do Sr. IVIax Rodrigues Lemos, ex-prefeito da Cidade de Queimados,
nem ao menos aceitar que Os atrasos dos repasses pela Funasa não
tenha lhe dado tempo hábil para a conclusão do Objeto, visto que a
irregularidade em questão deu-Se durante O período de 2009 a 2016,
e O Sr. Max Rodrigues Lemos era a pessoa responsável pela gestão
dos recursos federais recebidos por meio do convênio n9 2998/05 e,
no entanto, não tomou as medidas para que tais recursos fossem
corretamente utilizados, Sendo, portanto, O responsável pelo prejuízo
apurados nesta tomada de contas especial.

(...)

5. Segundo consta do parecer financeiro do Setor de Prestação de
Contas do Serviço de Convênios na época, bem como o Relatório de
Visita Técnica do Engenheiro da Divisão de Engenharia de Saúde
Publica desta Fundação, que foi verificado na visita técnica do dia
15/09/2015, "que o grande volume do efluente que chega na ETE
não é proveniente de uso doméstico. Constatou-se também que o
esgoto que deveria está sendo encaminhado para o ETE foi
desviado para a Rede de Drenagem, e lançado In Natura no córrego
da região. A ETE estava operando com efluente praticamente
limpo, certamente oriundo do Lençol Freático. E também, colheu-se
informações de que uma grande quantidade de ligações
domiciliares que já estavam concluídas e ligadas nas Redes de
Esgoto foram danificadas e ligadas a Rede de Drenagem construída
pelo programa Bairro Novo. Foi solicitado pelo Engenheiro que
fosse feita a correção das irregularidades, mas o município não
corrigiu as discrepâncias apontadas”.

(...)

13. Diante do exposto e com base nos documentos anteriormente
citados, constantes deste processo, entende esta Tomadora de
Contas que o dano ao Erário apurado foi de RS R$ 2.880.320,19
(dois milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos vinte reais e
dezenove centavos até o dia 06.12.2017, conforme demonstrativo de
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débito, sob a responsabilidade do Senhor MAX RODRIGUES 
LEMOS, CPF xxxxxxxxxx-x, Ex-prefeito do Municipio de _zi É aew 
11. Queimados/RJ. Considerando a emissão do Memorando n9 OOZ/
TCE/CV-2998/2005, de 07 de dezembro de 2017, onde foi solicitado 
autorização para inscrição na conta "Diversos Responsáveis 
Apurados", no SIAFI, para que seja providenciado a inscrição de 
responsabilidade, mediante a Nota de Lançamento a ser informada 
posteriormente pelo Departamento de Administração da Presidência.

Consoante se extrai do relatório da tomada de contas
(Evento 01, Processo Administrativo 15), o Município esteve sob a
gestão do Réu ,  Sr. Max Rodrigues Lemos, desde a 3ª prorrogação do
convênio (24/09/2008) até o seu termo final (29/03/2014). Com efeito, é
fato público e notório que o Réu exerceu dois mandatos consecutivos
como Prefeito do Município de Queimados, no período de 01/01/2009 a
31/12/2016.

Assim sendo, consta dos autos documentos demonstrando
fortes indícios de que o réu Sr. Max Rodrigues Lemos na qualidade de
autoridade máxima do Poder Executivo do Município de Queimados/RJ
à epoca dos fatos descumpriu com o dever de zelar
pela correta utilização da verba federal, pois não executou fielmente o
convênio realizando uma obra inutil e descumprindo todos os
compromissos assumidos.

Ressalte-se, ainda, embora a prorrogação de prazo e
as várias oportunidades concedidas com possibilidade de regularizar a
situação, o réu deixou de entregar o sistema de esgotamento, obra
extremamente importante para a população, e sequer apresentou uma
explicação para o descumprimento dos sucessivos prazos de
prorrogação concedidos para regularização da obra, o que demonstra,
em análise liminar,  violação aos princípios  da administração pública e
caracteriza ato de improbidade conforme previsão do artigo 10, incisos
IX e XI e do artigo 11, incisos II e VI,  ambos da Lei n° 8.429/92.

No caso, conforme alega a parte autora, o TCE imputou ao
réu a responsabilidade pela devolução dos recursos repassados,
conclusão essa acatada e certificada pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União através do Certificado de Auditoria n°
1232/2018.

Destarte, impõe-se o deferimento da medida de
indisponibilidade de bens pleiteada, como forma de se garantir que não
ocorra dilapidação patrimonial, o que inviabilizaria a execução de
eventuais penalidades pecuniárias que venham a ser aplicadas ao réu,
nos termos do art. 12, II da Lei nº 8.429/92, notadamente o
ressarcimento integral do dano.

Assevere-se que o deferimento de medidas cautelares de
constrição patrimonial deve ser proporcional à penalidade pecuniária
perseguida pela parte Autora, sob pena de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
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É de se ressaltar que a indisponibilidade de bens é medida
excepcional, uma vez que importa em constrição patrimonial antes da
formação do contraditório. Tal medida, como é cediço, visa a assegurar
o resultado útil do processo, e não antecipar a sanção pretendida pela
acusação. Deve, portanto, observância ao princípio da razoabilidade,
bem como aos princípios do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV -
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal) e da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória).

No caso em análise, a Funasa estimou o valor necessário
para o pagamento de eventual multa civil e ressarcimento integral do
dano no montante de R$ 9.336.443,01 (nove milhões trezentos e trinta
e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e um centavo),
correspondente ao valor atualizado do dano ao erário, orçado em R$
3.112.147,67 (três milhões cento e doze mil cento e quarenta e sete reais
e sessenta e sete centavos), acrescido de multa correspondente a duas
vezes esse valor.

No entanto, entendo que a indisponibiliade deve ser
limitada ao montante correspondente ao ressarcimento do dano ao
erário, no valor de R$ 3.112.147,67 (atualização e juros apenas até
23/08/2019), nos termos da planilha constante do TCE, nos moldes
fixados pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que a aplicação e
modulação da multa deve ser melhor analisada quando da prolação da
sentença. Ademais, observa-se que a parte autora fixou como valor da
causa justamente o montante relativo ao ressarcimento do dano, o que
reforça a limitação relativamente ao valor da indisponibilidade, ora
perpetrada.

Saliente-se que o valor estimado do dano corresponde ao
total dos valores repassados, devidamente atualizado e acrescido de
juros de mora, nos termos do demonstrativo elaborado nos autos da
Tomada de Contas Especial (Evento 01, Processo Administrativo 14).

Assim, requer a autarquia a indisponibilidade de todos os
bens do Réu que deve ser limitada ao valor suficiente para assegurar o
ressarcimento do dano, mediante a adoção das seguintes medidas:

(a) Constrição de valores contidos em todas as contas
bancárias do requerido, por meio do sistema eletrônico
Bacenjud 2.0;

(b) Expedição de ofícios ao Detran, à Comissão de
Valores Mobiliários, à Junta Comercial do Estado e à
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, para
que esse último repasse a ordem de indisponibilidade a
todos os Cartórios de Registro de Imóveis do país;



22/10/2019 Evento 4 - DESPADEC1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511570137976492293350993560837&evento=5115702… 10/13

(c) Encaminhamento de ofícios diretamente aos
Cartórios de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ
e Queimados/RJ, bem como a utilização da Central
Nacional de Indisponibilidade, instituída pelo Conselho
Nacional de Justiça por meio do Provimento nº
39/2014;

(d) Expedição de Ofício ao 9º Ofício de Registro de
Imóveis de Jacarepaguá/RJ, determinando o bloqueio
de bens em nome do Réu, considerando a informação
obtida pela autarquia Autora de que o acusado é
proprietário do imóvel matriculado sob o nº 291.452 e
possivelmente de outros imóveis, registrados junto ao
referido cartório. Observa-se que, conforme se
depreende da consulta de bens  declarados à Justiça
Eleitoral colacionada no corpo da petição inicial, há
dois imóveis de titularidade do Réu no bairro de
Jacarepaguá, sendo que apenas um deles teve seu valor
declarado, no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais);

(e) Constrição do veículo registrado junto ao Detran-
RJ Toyota Hilux SW4, placa LTK-1515, Renavam
504747983, com valor aproximado de R$ 139.370,00
(cento e trinta e nove mil trezentos e setenta reais).
Quanto a este bem, requer a alienação antecipada, para
fins de evitar desvalorização;

(f) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro, determinando o bloqueio de cotas em
sociedades registradas em nome do Réu, uma vez que
este declarou à Justiça Eleitoral possuir cotas de
sociedade empresária localizada no Rio de Janeiro.

Acrescente-se que o patrimônio declarado pelo Réu à
Justiça Eleitoral atinge o valor de R$ 861.023,80 (oitocentos e sessenta
e um mil vinte e três reais e oitenta centavos). A referida declaração
inclui os bens expressamente indicados no requerimento de decretação
de indisponibilidade, além de outros (Evento 01, Petição Inicial 01).

Constata-se, portanto, que não há indícios de que o
deferimento simultâneo de todas as medidas de indisponibilidade de
bens requeridas pela Autora resultaria em constrição de valores em
montante excessivamente superior ao valor estimado de eventual
condenação ao ressarcimento do dano, o que representaria descompasso
com a finalidade da medida.

Destarte, afigura-se  razoável o deferimento simultâneo
das medidas de constrição patrimonial requeridas na inicial, sem
prejuízo da imediata liberação de bens e valores que excedam o
montante necessário para assegurar a futura execução de eventual
sentença de procedência da ação de improbidade.
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Observa-se, contudo, que a utilização dos
sistema Renajud para constrição de veículos é o meio adequado para
efetivação da medida, tornando desnecessária a expedição de ofício para
o Detran-RJ.

Cabe acrescentar que o cadastramento de ordem de
indisponibilidade de veículos no sistema Renajud atinge todo e qualquer
bem dessa natureza de titularidade do acusado, incluindo aquele
indicado expressamente no requerimento de decretação de
indisponibilidade de bens, constante da declaração de bens do acusado à
Justiça Eleitoral.

Assim, havendo requerimento de indisponibilização de
todos os veículos do Réu, este abarca o requerimento específico de
constrição do veículo indicado no item "e" supra.

Quanto à constrição de bens imóveis, afigura-se cabível a
expedição de ofício para o cartório indicado na petição inicial,
considerando que há notícia do registro de bens imóveis de titularidade
do Réu junto ao referido ofício. Contudo, a indisponibilidade de bens
imóveis não indicados expressamente deve ser realizada por meio do
sistema CNIB, dispensada a comunicação ao Tribunal de Justiça, para
que este transmita a ordem para todos os cartórios de registro de
imóveis, nos termos do art. 2º do Provimento nº 39/2014 do CNJ.

Em relação ao requerimento de expedição de ofício à
CVM, cumpre esclarecer que, desde o ano de 2018, o sistema Bacenjud
passou a possibilitar o bloqueio de contas-correntes, de investimento, de
poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou
variável, fundos de investimento e todos os demais ativos sob
administração, custódia ou registro das instituições participantes do
sistema (art. 13 do Regulamento Bacenjud 2.0, aprovado em
12/12/2018).

Logo, a constrição de valores ou investimentos deve ser
concretizada por meio do referido sistema conveniado, sem necessidade
de expedição de ofício à CVM.

Ainda, quanto ao requerimento de venda antecipada do
veículo indicado para constrição, trata-se de medida que deverá ser
requerida e apreciada oportunamente, após a efetivação da constrição.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a medida
liminar pleiteada, decretando a indisponibilidade de bens do Réu, com a
finalidade de assegurar o ressarcimento integral do dano no valor de R$
3.112.147,67 (três milhões cento e doze mil cento e quarenta e sete reais
e sessenta e sete centavos)

À Secretaria, para adoção das seguintes providências:
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1) Proceda-se, através do sistema Bacenjud, ao bloqueio de
numerários de titularidade de Max Rodrigues Lemos, CPF nº 
xxx.xxx.xxx-xx, no valor de R$ 3.112.147,67 (três milhões cento e doze 
mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Em caso de 
bloqueio de valores superior ao indicado, providencie-se 
imediatamente o levantamento da quantia em excesso, nos termos 
do art. 854, §1º do CPC/2015;

2) Proceda-se, por meio do sistema Renajud, ao registro de
indisponibilidade (impedimento de transferência) de veículos de 
titularidade de Max Rodrigues Lemos, CPF nº xxx.xxx.xxx-
xx. Ressalte-se que a indisponibilidade determinada não deverá
alcançar veículos em cujos cadastros conste anotação de alienação
fiduciária, considerando o previsto no art. 7º-A do Decreto-Lei nº
911/69, devendo a Secretaria excluir eventuais veículos localizados
na consulta ao Sistema Renajud do alcance da indisponibilidade;

3) Proceda-se, por meio do sistema CNIB, ao registro de
indisponibilidade de bens imóveis de titularidade de Max Rodrigues 
Lemos, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 30 
(trinta) dias;

4) Oficie-se ao 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro/RJ, comunicando-o acerca da decretação da indisponibilidade do 
imóvel matriculado sob o nº 291.452, de titularidade de Max Rodrigues 
Lemos, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, assim como de qualquer outro bem 
imóvel registrado em nome deste junto ao referido cartório, 
determinando-se ao i. Oficial do Registro que adote as providências 
cabíveis para a concretização da medida, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias;

5) Oficie-se a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro, comunicando-a acerca da decretação da indisponibilidade de 
quaisquer cotas societárias registradas em nome de Max Rodrigues 
Lemos, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, determinando-se ao agente público 
responsável que adote as providências necessárias para a concretização 
da medida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo do imediato desbloqueio de eventuais
valores constritos  em excesso pelo sistema Bacenjud (item 1), sendo
positivas as demais diligências (ítens 2, 3, 4 e 5), venham os autos
imediatamente conclusos para liberação de eventual constrição em
excesso. 

Notifique-se o Réu para apresentação de defesa prévia (art.
17, § 7º da Lei nº 8.429/92).

Intime-se o MPF, na forma do art. 17, § 4º da Lei nº
8.429/92 c/c art. 178 do CPC/2015.

Intime-se a Funasa.
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