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2.5. Dos atos de improbidade administrativa praticados pela ré 

2.5.1. Atos que importaram enriquecimento ilícito (art. 9º da 
Lei nº 8.429/92)            

É cediço que os atos de improbidade que causam o enriquecimento 
ilícito dos réus só são admitidos na forma dolosa.            

Nessa linha, não foi revelado nos autos atos desta natureza 
praticados pela ré. 

2.5.2. Atos que causaram prejuízo ao erário (art. 10 da Lei nº 
8.429/92)            

No deslinde do mérito, foram analisados e confirmados atos que 
provocaram prejuízo aos cofres públicos estaduais, praticados na forma culposa 
pela ré (ação/omissão), notadamente envolvendo o Contrato DETRAN X 
FUNDAE (Nº 09/2007).            

Vale observar que, considerando o acervo probatório - examinado 
na fundamentação -, existem elementos nos autos que comprovam a existência 
de culpa da demandada (imprudência e negligência) pelos eventos danosos. 

Dessarte, tendo em conta que os atos nocivos ao patrimônio 
público (art. 10 da LIA) caracterizam-se tanto nas condutas dolosas 
quanto culposas, conforme já mencionado, é imperativo reconhecer que e ré 
YEDA concorreu substancialmente para tais atos e deve, portanto, ser 
responsabilizada. 

2.5.3. Atos que violaram os princípios da Administração 
Pública (art. 11 da Lei 8.429/92) 

Assim como na hipótese de enriquecimento ilícito (item 2.5.1), os 
atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública 
também só são admitidos na forma dolosa. 



Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não foi revelado nos 
autos atos desta natureza praticados pela ré.           

2.6. Da aplicação das penas 

Assentado que as condutas dos réus configuram atos de 
improbidade previstos na Lei n° 8.429/92, a eles devem ser aplicadas as 
respectivas penalidades. In verbis: 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade 
sujeito às seguintes cominações: 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de 
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 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 dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano 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; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente 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 três anos. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente. 

Tratando de ação de improbidade, esclarece Teori Albino Zavascki 
(Processo Coletivo, Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, 4ª 
ed., São Paulo, RT, p. 94): 

"O ponto de referência, aqui, já não é o de preservar ou recompor o patrimônio 
público ou os atos da administração (objetivo primordial da ação civil pública 
e da ação popular), mas sim, fundamentalmente, o de punir os responsáveis por 



atos de improbidade. Foi, pois, com esse objetivo que, regulamentando o 
dispositivo da Constituição, surgiu a Lei nº 8.429, de 02.06.1992. Segundo a 
ementa, é Lei que "dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências". Entre as "outras providências", há regras de natureza 
processual disciplinando a ação judicial para a imposição das referidas 
sanções. É a ação de improbidade administrativa. Trata-se, portanto, de ação 
com caráter eminentemente repressivo, destinada, mais que a tutelar direitos, 
aplicar penalidades".            

Importa destacar que a aplicação das penalidades previstas no 
artigo 12 deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
sendo mensurada com base na extensão do dano causado pelo agente (se o caso), 
de forma que seja suficiente a reprimir e prevenir a prática de atos similares, não 
sendo imperiosa a aplicação cumulativa de todas as sanções previstas na Lei. 

Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONCESSÃO 
FRAUDULENTA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. VIOLAÇÃO AO 
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 12 DA LEI 8.429/92. PERDA DE 
FUNÇÃO PÚBLICA.SANÇÃO QUE TAMBÉM ABRANGE O AGENTE 
DETENTOR DE CARGO PÚBLICO, EMPREGO PÚBLICO OU MANDATO 
ELETIVO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS. PRESCINDIBILIDADE. 

(...) 

4. Reconhecida a ocorrência de fato que tipifica improbidade administrativa, 
cumpre ao juiz aplicar a correspondente sanção. Para tal efeito, não está 
obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas no art. 12 da Lei 
8.429/92, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las 
segundo a natureza, a gravidade e as conseqüências da infração, 
individualizando-as, se for o caso, de acordo com os princípios do direito 
penal. Precedentes. 

5. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos em 
parte. 

(STJ, REsp 926.772/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 11/05/2009) 

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS 
RODOVIÁRIOS FEDERAIS. EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA LIBERAÇÃO 
DE MERCADORIAS DESCAMINHADAS. INFRAÇÃO AO ART. 9, V E X, DA 
LEI N. 8.429/92. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INTERESSE PROCESSUAL E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 8.429/92. 



INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SANÇÕES APLICÁVEIS. 
PROPORCIONALIDADE. (...) 8. Havendo o reconhecimento de ato de 
improbidade administrativa, não é imperativa a aplicação cumulativa de todas 
as sanções previstas no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.429/92. A aplicação das 
reprimendas legais deve ser temperada pelo princípio da proporcionalidade 
(necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), com a 
individualização da pena, prevista expressamente no parágrafo único do art. 12 
da Lei de Improbidade Administrativa. 9. Deve haver uma relação de 
pertinência entre a natureza do ilícito praticado e a aplicação das sanções. À 
luz do princípio da proporcionalidade, a sanção aplicada, em matéria de 
improbidade administrativa, deve ser idônea ao fim de coibir/reprimir condutas 
atentatórias à moralidade administrativa, o que significa que deve haver um 
nexo de causalidade apto a demonstrar a sua efetiva adequação e necessidade. 
(...) 

(TRF4, AC 2003.70.02.010312-0, Quarta Turma, Relator Valdemar Capeletti, 
D.E. 18/05/2009) 

Sobre os princípios regentes das sanções legais para a improbidade 
e da aplicação da pena, o insigne Teori Albino Zavascki (in Processo Coletivo, 
Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, 4ª edição, p. 99 e 
115), ensina ainda que: 

"Por isso, embora não se possa traçar uma absoluta unidade de regime 
jurídico, não há dúvida que alguns princípios são comuns a qualquer sistema 
sancionatório, seja nos ilícitos penais, seja nos administrativos, entre eles o da 
legalidade, o da tipicidade, o da responsabilidade subjetiva, o do non bis in 
idem, o da presunção de inocência e o da individualização da pena, aqui 
enfatizados pela importância que têm para a adequada compreensão da Lei de 
Improbidade Administrativa. 

(...) 

Questiona-se a respeito da obrigatoriedade ou não de aplicação cumulativa das 
penas, quando mais de uma é teoricamente cabível. Há os que entendem que ao 
juiz não cabe, em hipótese alguma, deixar de aplicar "em bloco" todas as 
sanções que a lei prevê. Todavia, essa doutrina pode conduzir a grandes 
injustiças e até a situações absurdas. Não se justifica, por exemplo, que 
qualquer ato de improbidade, por menos grave que seja, deva necessariamente 
acarretar a perda do cargo público ou do mandato eletivo e a suspensão dos 
direitos políticos, penas essas cuja gravidade importaria uma brutal 
desproporção com o ilícito cometido e as suas conseqüências. Têm razão, 
assim, os que recomendam, amparados também em precedentes da 
jurisprudência, um juízo flexível, baseado no princípio da proporcionalidade, 
apto a conter os excessos eventualmente decorrentes da aplicação da pena". 

Impende sinalar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, que "as penas do art. 12 da Lei 8.429/1992 não são necessariamente 



cumulativas. Desse fato decorre a imprescindibilidade de fundamentação da 
escolha das sanções aplicadas, levando-se em conta fatores como: a 
reprovabilidade da conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da 
Ação Civil Pública dos danos causados, a posição hierárquica do agente, o 
objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens 
jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.). Precedentes do 
STJ (Resp 765212, DE 23/06/2010)". 

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em conta 
a extensão do dano e a participação da ré, bem como o princípio da 
proporcionalidade, mormente considerando que a conduta está abrangida pelas 
disposições do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, passo à aplicação das penas, 
considerando os atos ímprobos constatados nos autos. 

2.6.1. Ressarcimento integral do dano       

A sanção de ressarcimento integral do prejuízo causado aos cofres 
públicos é medida que se impõe no presente caso. 

E a reparação do dano deve ser solidária entre todos os 
responsáveis (dolo/culpa), uma vez que todos os envolvidos concorreram para o 
vultoso prejuízo ao erário, cada um em sua esfera de atuação, sendo impossível 
quantificar a cota de participação e responsabilidade de cada agente. Nessa linha: 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL 
RESSARCIMENTO DO DANO. 

1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a 
responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria. (grifei) 

2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a 
cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela. 

3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for 
possível determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares 
obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, 
como não há, incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as 
obrigações divisíveis. 

2. Recurso especial improvido. 

(REsp 1119458/RO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010) 



O prejuízo total (Contratos DETRAN X FATEC e DETRAN X 
FUNDAE) está identificado e quantificado no tópico 2.3 da fundamentação 
(atualizado até maio/2014: R$ 90.625.575,96). 

No entanto, foi demonstrada, na sentença, a participação 
preponderante da ré na formalização ilegal do contrato nº 09/2007, celebrado 
entre DETRAN/RS e FUNDAE, ou seja, a demandada não teve envolvimento ou 
responsabilidade pelo o contrato DETRAN/FATEC, até porque assumiu o cargo 
de Governadora no ano de 2007, quando estava encerrando a primeira fase do 
esquema  (Contrato  DETRAN/FATEC) e iniciando a segunda fase 
(CONTRATO DETRAN/FUNDAE). 

Logo, à luz da proporcionalidade, a condenação deverá ter em 
conta, no caso da ré YEDA, somente o dano provocado pelo referido contrato 
entre DETRAN e FUNDAE, a ser devidamente apurado em liquidação de 
sentença. 

Assim sendo, todos os responsáveis pelo dano (dolo e/ou 
culpa), incluindo a ré do presente feito, o são solidariamente, porém, neste caso, 
fica limitado ao provocado pelo Contrato nº 09/2007 (DETRAN X FUNDAE). 

Por fim, cabe destacar que o montante do dano deverá ser 
calculado/atualizado em liquidação de sentença. 

2.6.2. Perda de bens ou valores 

Deixo de aplicar a pena, pois não há demonstração exata do 
acréscimo ilícito de bens ou valores ao patrimônio da ré. 

2.6.3. Perda da função pública/cassação da 
aposentadoria            

É certo que a perda da função pública (e a consequente cassação de 
eventual aposentadoria ocorrida no cargo/função ocupado) é uma pena que 
guarda, além de um caráter sancionador, um cunho eminentemente moralizador, 
visando extirpar da Administração Pública aquele que apresentou inidoneidade 
(ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, 
abarcando, aí, qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da 
condenação (STJ - REsp: 1297021 PR 2011/0292204-5, Relator: Ministra 
ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013). Na mesma linha de intelecção, o 
precedente a seguir, do TRF da 4ª Região (grifei): 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL - PETI. DESVIO DE PARTE DA VERBA PELO PREENCHIMENTO 
DE NOTAS FISCAIS PELA SERVIDORA, COM O USO DE IDENTIDADES 



EXTRAVIADAS DE TERCEIROS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA 
DA FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE, AINDA QUE O CARGO 
OCUPADO ATUALMENTE SEJA DIVERSO. Apelação provida. (TRF4, AC 
5001778-46.2012.404.7211, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 02/05/2014) 

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho 
como justificado aplicar esta sanção à ré, especialmente pela desídia 
demonstrada no exercício do cargo de maior hierarquia do Poder Executivo 
Estadual. 

Com efeito, reportando-me aos fundamentos lançados alhures, 
entendo que a conduta da ré demonstrou, em verdade, inaptidão para o exercício 
do cargo que lhe foi confiado pelos eleitores, uma vez que concentrou seus 
esforços na esfera política, a fim de garantir o apoio desejado, descuidando de 
seu dever institucional de zelar pelo patrimônio público, particularmente pela 
robustez do cofre da autarquia de trânsito que foi sistematicamente defraudado. 

A medida, contudo, fica condicionada ao trânsito em julgado desta 
decisão (L 8429/92, art. 20), e em caso de a demandada estar ocupando cargo 
público/aposentadoria pública. 

2.6.4. Suspensão dos direitos políticos    

A análise, neste aspecto, deve ser feita também considerando o 
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, como acima referido. Com 
efeito, a suspensão do exercício de um dos direitos fundamentais previstos 
constitucionalmente configura penalidade severa, havendo que se levar em conta, 
para sua aplicação, a extensão do dano e a repercussão deste no âmbito da 
instituição lesada. É entendimento sedimentado no STJ que a perda dos direitos 
políticos é “a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 
8.429/92, devendo ser considerada a gravidade do caso, e não a das funções do 
acusado” (REsp 1228749 / PR). 

Tendo isso em conta, tenho que a sanção, in casu, justifica-se 
plenamente, porquanto a gravidade da dano e a posição de comando ocupada 
pela ré autoriza a punição, pois contribuiu, ainda que culposamente, para o 
vultoso dano provocado aos cofres públicos. Assim sendo, fixo o prazo da 
suspensão dos direitos políticos da ré em 05 (cinco) anos (art. 12 da Lei nº 
8.429/92).       

Vale lembrar que a medida também está condicionada ao trânsito 
em julgado desta decisão (L 8429/92, art. 20). 

2.6.5. Multa civil 



Quanto à multa civil, tenho que a sanção possui efeito pedagógico e 
sua aplicabilidade deve ser específica à atuação de cada responsável pelos atos 
ímprobos. Logo, considerando a natureza da conduta ímproba praticada pela 
demandada, entendo que é razoável, no caso, a imposição da pena de multa civil 

A demandada, que ocupava o cargo de maior relevo dentro do 
Poder Executivo Estadual à época, possuía conhecimento das ilegalidades 
praticadas dentro da autarquia estadual de trânsito - ainda que não haja prova de 
que sabia dos detalhes do esquema criminoso entranhado na instituição. No 
entanto, permaneceu inerte, omissa, não adotando qualquer medida para 
interromper a prática ilícita e frear a “farra” com os recursos públicos que se 
prolongava no tempo, bem como contribuiu para a manutenção da fraude ao 
permitir a migração contratual da FATEC para a FUNDAE. Agiu, pois, de forma 
omissa e negligente, postura que permitiu a continuidade do desvio e apropriação 
ilícita de verbas públicas por parte dos agentes envolvidos no esquema.   

Contribuiu, ainda que culposamente, para o grande desfalque nas 
contas do DETRAN e, em consequência, para o desprestígio da autarquia de 
trânsito perante a opinião pública, sendo que sua posição de Governadora, à 
época, confere maior gravidade à conduta e aos resultados. 

Tendo isso em conta, bem como o alto valor do prejuízo causado 
ao erário, arbitro, em desfavor da ré, multa civil no montante correspondente 
a 2% (dois por cento) do valor total do dano decorrente do Contrato nº 
09/2007 (DETRAN X FUNDAE), a ser calculado/atualizado em liquidação 
de sentença.    

2.6.6. Proibição de contratar com o Poder Público 

Por fim, no que concerne à proibição de contratar com o Poder 
Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, creio que a pena deve ser imposta à demandada, uma vez que 
demonstrou inidoneidade para pactuar com o Estado de forma transparente e 
adequada, provocando grave prejuízo ao erário em benefício de interesses 
políticos escusos. 

Portanto, aplico a pena de 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(a) 
majoritário(a), pelo prazo de cinco anos, 

2.7. Juros e correção monetária 

Considerando o decidido pelo STF nas ADIs nºs 4.357/DF e 
4.425/DF e o posicionamento da Corte Regional (APELREEX 
2003.71.03.002657-4), deve ser afastado o índice previsto na Lei nº 11.960/09 



(remuneração pela caderneta de poupança), retornando-se à indexação 
comumente utilizada na Justiça Federal. 

2.7.1. Atualização do dano 

Na atualização do valor do prejuízo ao erário, em conformidade 
com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, deverá incidir a 
taxa SELIC (devedor não enquadrado como Fazenda Pública), abrangendo 
correção monetária e juros.            

A atualização deverá correr do evento danoso. Nessa linha: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO 
ANTES DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE REITERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418/STJ. PENA DE 
RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS 
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E 
54/STJ. 1. O recurso especial interposto antes da publicação da decisão 
proferida nos embargos declaratórios, ainda que tenham sido opostos pela 
parte contrária, deve ser oportunamente ratificado pela parte recorrente, sob 
pena de ser considerado extemporâneo, conforme o teor da Súmula 418/STJ. 2. 
Resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, 
a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do 
dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do 
Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o 
devedor em mora, desde que o praticou") e da Súmula 54/STJ ("Os juros 
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 
extracontratual"). 3. É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que a 
correção monetária desde o evento danoso sobre a quantia fixada na 
condenação, nos termos da Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária 
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". 4. Agravo em 
recurso especial não provido. 5. Recursos especiais do MPE/PR e do Estado do 
Paraná providos. 

(REsp 1336977/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013; grifei)            

Contudo, no caso, o valor do dano a ser atualizado deverá estar 
limitado ao decorrente do Contrato DETRAN/FUNDAE, conforme expendido 
supra. 

2.7.2. Atualização da pena de multa            

A multa civil está fixada em percentual sobre o valor do dano, que 
será calculado e atualizado em futura liquidação de sentença (2.7.1). Portanto, 
para o cálculo da multa, bastará a simples aplicação do percentual fixado sobre o 
valor do dano atualizado. 



Ressalte-se, por fim, que os valores a serem apurados (dano e 
multa) deverão ser destinados ao DETRAN/RS, nos termos do art. 18 da 
LIA. 

2.8. Da tutela de evidência     

Na dicção da nova legislação processual, a tutela provisória pode 
estar fundada na urgência ou na evidência (art. 294 do CPC/2015). 

A tutela provisória de evidência, conforme a própria denominação 
sugere, poderá ser concedida quando for evidente, manifesto, o direito 
vindicado pela parte autora. E, tendo em conta sua natureza provisória, o juiz 
determinará as medidas que julgar adequadas para sua efetivação (art. 297 do 
CPC/2015). 

A tutela de evidência será concedida, independentemente da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 
quando presentes as seguintes hipóteses (art. 311 do CPC/2015): 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 
vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de 
entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 
dúvida razoável. (grifei) 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 
liminarmente. 

Logo, cumpre reiterar que não há falar-se em necessidade de 
comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a 
concessão da tutela de evidência, ao contrário do que ocorre com a tutela de 
urgência (art. 300 do CPC), sendo esta a grande diferença entre as duas espécies 
de tutela provisória disciplinadas no diploma processual civil vigente. 

2.8.1. Do manifesto direito 

Neste momento, em sede de cognição exauriente, resta plenamente 
comprovada a prática de atos ímprobos culposos pela demandada, conforme 



exaustivamente demonstrado nesta fundamentação (item 2.4), enquadrando-se, 
pois, no art. 10 da LIA: 

- Art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92 (grifei): 

"Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

  I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei; 

 II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

(...) 

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que 
diz respeito à conservação do patrimônio público; 

(...) 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente; 

Existem provas robustas, portanto, de afronta ao disposto no artigo 
10 da Lei n. 8.429/92, aptas a respaldar a tutela de evidência postulada. 

Por fim, está consolidado em nossa jurisprudência que 
a "indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de 
dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez 
que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 e milita 
em favor da sociedade". Nessa linha: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA 
CAUTELAR DE ARRESTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  PERICULUM IN MORA. 
POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO PARCIAL DA QUANTIA CONSTRITA. 1. É 
impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela 
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de 
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde 
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual 



abuso, má-fé ou fraude. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.366.721/BA, 
sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), a Primeira 
Seção do STJ consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade 
de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui 
tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou 
efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in 
mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 e milita em favor da 
sociedade. 3. Havendo fortes indícios de fraude contra o Poder Público, e, 
ainda, de provável impossibilidade de ressarcimento do dano causado ao 
Erário, deve ser mantida a indisponibilidade de bens decretada. (TRF4, AG 
5029574-04.2018.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE 
ALMEIDA, juntado aos autos em 26/02/2019) 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO 
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.  1. 
Conforme entendimento consolidado pela Primeira Seção do STJ, em 
julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos 
repetitivos, o decreto de indisponibilidade dos bens em Ação Civil Pública por 
ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a 
comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado 
passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 
8.429/1992. (TRF4, AG 5036051-43.2018.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, 
Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 30/01/2019) 

2.8.2. Da indisponibilidade de bens 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, § 4º, prevê que os 
atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, além da suspensão dos direitos políticos e da perda da 
função pública, conforme previsão legal. 

Havendo evidências da prática, pela parte ré, de improbidade 
administrativa, tipificada no art. 10 da Lei 8.429/92, têm-se, portanto, como 
possíveis penalidades, dentre outras, o ressarcimento integral do dano e multa 
civil de até 2 (duas) vezes o valor do dano. 

Sobre a matéria, dispõe o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 
8.429/1992: 

'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'. 

Na hipótese vertente, conforme amplamente abordado nesta 
fundamentação (tópico 2.4), existem provas robustas de lesão ao Erário. Resta, 
portanto, cabível a decretação da indisponibilidade dos bens da ré até o limite 
que assegure o ressarcimento do dano causado. O dano ao erário foi apurado em 
maio/2014 (tópico 2.3), totalizando o montante de R$ 90.625.575,96 (noventa 
milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e 
noventa e seis centavos). 

Contudo, no caso, o dano fica limitado àquele decorrente do 
Contrato entre DETRAN e FUNDAE, que ainda precisa ser calculado. 

Vale reforçar, por oportuno, que a medida independe da 
comprovação de origem ilícita dos bens ou a existência de indícios veementes de 
dilapidação do patrimônio por parte do(s) réu(s). A indisponibilidade de bens 
prevista no art. 7º da Lei n. 8.429/92 e no art. 37, § 4º da Constituição Federal, 
pressupõe, sim, a existência de indícios de que o ato de improbidade tenha 
causado lesão ao patrimônio público ou o enriquecimento ilícito, no claro intuito 
de assegurar a futura execução forçada da sentença condenatória que vier a ser 
proferida, garantindo assim a efetividade do processo e o ressarcimento ao 
Erário. 

De fato, na medida em que exsurge a obrigação de ressarcimento 
integral do dano, e, ainda, de pagamento de multa, todo o patrimônio do(s) 
responsável(is) fica vinculado ao seu cumprimento, devendo estar indisponível 
ao(s) réu(s), se fortes os indícios de seu comportamento ímprobo, enquanto 
perdurar o processo. 

Nesse sentido, a orientação do E. TRF da 4ª Região: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N 8.429/1992. 
MULTA CIVIL. PRECEDENTES. 1. A Lei de Improbidade Administrativa 
estabelece a hipótese de ser decretada a indisponibilidade de bens do acusado 
de prática de atos ímprobos, a fim de assegurar a efetividade de eventual 
sentença condenatória de ressarcimento ao erário. 2. A constrição patrimonial 
deve contemplar a possível extensão do dano causado ao erário, amparando-
se em fortes indícios da prática de atos de improbidade, ainda que não seja 
demonstrada a intenção do acusado de dilapidar o seu patrimônio. 3. No que 
se refere à indisponibilidade de bens contemplar, também, o valor máximo da 
multa civil, é necessário observar aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade da multa aplicada, cabendo, portanto, ao Julgador fazer a 
análise do contexto dos autos.   (TRF4, AG 5000851-09.2017.404.0000, 



QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado 
aos autos em 20/04/2017; grifei) 

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIENTE 
PERDA DE OBJETO. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de 
que (1) em se tratando de improbidade administrativa, a decretação 
de indisponibilidade de bens do réu reclama a demonstração de fumus boni 
iuris (tutela de evidência), sendo presumível o risco de dano, a dispensar a 
prova da existência de indícios de ato de dilapidação patrimonial, e (2) a 
constrição judicial deve ser suficiente para garantir eventual reparação ao 
erário, acrescido de possível multa civil, ressalvados os bens impenhoráveis. A 
despeito disso, não mais persiste a utilidade da tutela "cautelar" pleiteada pelo 
órgão ministerial, porquanto já é possível - na instância a quo - a prática de 
ato executório tendente à satisfação do crédito exequendo. Com efeito, a ação 
originária já foi sentenciada e encontra-se em fase de cumprimento de sentença 
(definitivo), estando na iminência de ser penhorado o único bem do réu que foi 
localizado, após consultadas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 
INFOJUD. (TRF4, AG 5008523-44.2012.404.0000, QUARTA TURMA, 
Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 
16/03/2017; grifei) 

Na mesma linha, registram-se precedentes do E. STJ, v.g.: 

RECURSO   ESPECIAL.   IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.  INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL 
RESSARCIMENTO DO DANO. 
RECURSO  ESPECIAL  DA  UNIÃO  1.  O Superior Tribunal de Justiça, ao 
interpretar  o  art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida  de 
 caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de  bens,  incluído  o 
 bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam 
necessários ao integral ressarcimento do dano,  levando-se em conta, ainda, o 
potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis. (...) 
2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a  1/30 
 do  
(REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017; grifei) 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO 
AGRAVO EM RECURSO   ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
 ART.  7º  DA  LEI 8.429/92.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.  VALOR  DO 
 DANO  AO ERÁRIO, ACRESCIDO  DO  VALOR DE POSSÍVEL MULTA 
CIVIL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM 
 CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 
83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
I.   Agravo   interno,  interposto  em  29/07/2016,  contra  decisão monocrática, 



publicada em 28/06/2016. 
II.  Na  origem,  trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério 
Público estadual, em face de decisão que, em sede de ação civil  pública  por 
 ato  de improbidade administrativa, proposta em desfavor  do ora agravante e 
outros, indeferiu o pedido de ampliação da   indisponibilidade  dos  bens,  para 
 alcançar  também  o  valor correspondente à multa civil. 
III.  Com  efeito, "o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art.  7º  da 
 Lei  nº  8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter  assecuratório, 
 a  decretação de indisponibilidade de bens, ainda  que  adquiridos 
 anteriormente  à  prática  do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre 
quantos bens se façam necessários ao integral  ressarcimento  do  dano, 
 levando-se  em  conta,  ainda, o potencial  valor  de  multa  civil" (STJ, AgRg 
no REsp 1.260.737/RJ, Rel.  Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, DJe de 25/11/2014). No mesmo  sentido:  STJ,  MC 24.205/RS, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA  TURMA,  DJe de 
19/04/2016; REsp 1.313.093/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.299.936/RJ, 
 Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 
de 23/04/2013. 
(...) 
(AgInt no AREsp 913.481/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei) 
  

Certamente, todavia, a constrição não pode ir além do necessário ao 
cumprimento das obrigações em epígrafe referidas, ou seja, ressarcimento do 
dano e  pagamento da multa. 

No caso, o valor a ser fixado como parâmetro para a 
indisponibilidade dos bens ainda precisa ser calculado (dano decorrente do 
Contrato DETRAN/FUNDAE), prejudicando, pois, o deferimento da 
medida postulada (indisponibilidade de bens), neste momento. 

  

ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de evidência 
(indisponibilidade de bens - item 2.8) requerida pelo autor e julgo 
parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ACP de 
improbidade administrativa para reconhecer a prática, pela ré YEDA RORATO 
CRUSIUS, de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 
8.429/92, nos termos da fundamentação, e condená-la, com base no art. 12 da 
Lei nº 8.429/92, (a) no ressarcimento do dano causado ao erário, limitado ao 
prejuízo decorrente do Contrato nº 09/2007, celebrado entre DETRAN/RS e 
FUNDAE (valor a ser apurado/atualizado em liquidação de sentença), 
solidariamente com os demais réus responsáveis; (b) na perda da 
função/aposentadoria pública caso ocupada à época do trânsito em julgado da 
sentença; (c) na suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) 



anos, e (d) no pagamento de multa civil, no valor correspondente a 2% (dois 
por cento) do valor total e atualizado do dano e (e) na proibição de contratar 
com o Poder Público, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Os valores relativos ao ressarcimento do dano e à multa civil serão 
atualizados, nos termos dos itens 2.7.1 e 2.7.2, e destinados ao DETRAN/RS, na 
forma do art. 18 da LIA. 

Sem condenação do autor em custas e honorários advocatícios no 
tocante à parte em que foi vencido (art. 18 da Lei nº 7.347/85). Na mesma 
linha, deixo de condenar a ré no pagamento das verbas sucumbenciais, em 
prestígio ao princípio da simetria. Eis os precedentes: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. MÁFIA DAS SANGUESSUGAS. CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. 1. A 
Corte Especial do STJ, em observância ao entendimento firmado no âmbito 
dos órgãos fracionários deste Tribunal, consolidou o entendimento no sentido 
de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários 
advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-
fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do 
art.18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).2. 
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1736894/ES, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/09/2018, DJe 10/09/2018; grifei) 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSS. BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS IRREGULARES. FRAUDE CONFIGURADA. 
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. s(...). 6. Não são devidos honorários 
advocatícios pelas rés vencidas, uma vez que o princípio da simetria justifica a 
extensão a eles do disposto nos arts. 17 e 18 da Lei n. 7.347/85.   (TRF4, AC 
5002919-19.2015.4.04.7010, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO 
D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 21/02/2018; grifei) 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BACENJUD. NÃO 
COMPROVAÇÃO DE VALORES UTILIZADOS EM PROVEITO DO 
CASAL. MEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. 
(...) 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com espeque 
nos princípios da isonomia e da simetria, não apenas o autor (arts. 17 e 18 da 
Lei n. 7.347/85), mas também os réus de ação civil pública não devem ser 
condenados ao pagamento de verba honorária, salvo litigância de má-
fé. (TRF4, AC 5002804-77.2015.4.04.7113, TERCEIRA TURMA, Relatora 
MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 24/11/2017; grifei) 



Havendo recurso de apelação desta sentença, intime-se a parte 
recorrida para oferecimento de contrarrazões, observado o disposto nos artigos 
1.009, § 2º e 1.010, § 2º, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, 
inclusive no que se refere à regularidade do preparo, nos termos do artigo 1.010, 
§ 3º, do mesmo diploma legal. 

Espécie sujeita à remessa necessária. 

Em razão do princípio da publicidade que rege as decisões 
judiciais, bem como o interesse público que norteia a matéria, determino 
a retirada parcial do sigilo da sentença, autorizando o acesso público a contar 
do item 2.5 - Dos Atos de Improbidade Administrativa praticados pela 
ré, mantido o sigilo em relação aos demais tópicos da sentença e eventos do 
processo. 

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. 

 

 
Documento eletrônico assinado por RAFAEL TADEU ROCHA DA SILVA, Juiz Federal Substituto 
na Titularidade Plena, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, 
mediante o preenchimento do código verificador 710007990904v150 e do código CRC ed846443. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RAFAEL TADEU ROCHA DA SILVA 
Data e Hora: 7/6/2019, às 15:23:17 
 


