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Oficio Circular n°^Ô/2014-SEC
Goiânia, i)o de Ao#>M. de 2014.

Processo n° 4820274/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o teor da decisão da 7a Vara Federal de Goiás, proferida na ação civil

pública por ato de improbidade administrativa n° 29199-24.2013.4.01.3500, em que foi

decretada a indisponibilidade dos bens de Wilmar Sebastião de Paula e solicita a não

homologação de acordosou transações quegerem a redução patrimonialdo demandado

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2618/2014, do

ato judicial de fs. 4/9 e do Parecer n° 314/2104-3°JA, para conhecimento próprio e de seus

pares.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria, item publicações).

ofcirl21/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA E^NÇO/teRREIRA PERILO
Corregedora-Qen 1dalustiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (621 3213-1581
correasec@tjgo.jus.br
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PROCESSO N°:

DEMANDANTE:

DEMANDADO:

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO:

29199-24.2013.4.01.3500

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO
WILMAR SEBASTIÃO DE PAULA
BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO

DECISÃO

Trata-se de ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Wilmar Sebastião de Paula

com o intuito de condená-lo nas penalidadesprevistas no art. 12, III, da lei n° 8.429/1992, em

virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

Em sua petição de fls. 02/15, a autarquia federal aduz o seguinte: a) por força do

programa Caminho da Escola, o demandado, Prefeito do Município de Heitoraí(GO), recebeu

recursos para a aquisição de veículo automotor para o transporte escolar; b) por meio do

Relatório TCE n° 143/2013 - DIREC/COTCE/CGCAP/DIFNI/FNDE, verificou-se que o

demandado foi omisso na prestação de contas dos recursos recebidos; c) tal conduta acarretou

prejuízo ao erário no montante de R$ 292.791,33 (duzentos e noventa e dois mil setecentos e

noventa e um reais e trinta e três centavos); e, d) os atos praticados pelo demandado se

enquadram na hipótese do artigo 11 da lei n°8.429/1992, uma vez que houve nítida violação

aos princípios da legalidade e da moralidade que devem reger a atividade administrativa.

Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do

demandado (fl. 17).

Devidamente intimada, a União informou não possuir interesse em ingressar no feito (fl.

20-verso).

Devidamente notificado, o demandado apresentou manifestação de fls. 22/32, ocasião

em que aduziu a improcedência das acusações que lhes são imputadas.

Réplica às fls. 115/116.

Foi proferida decisão que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal

(G. 125). Oparquet federal informou que atuará como litisconsorte ativo (fl. 128-verso).

Rua 19, 244, 2o andar, Centro, Goiânia (GO)
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Vieram os autos conclusos. Decido.

Quanto ao mérito, da análise da documentação acostada aos autos e das alegações das

partes, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade da presente ação civil pública

por improbidade administrativa com relação ao demandado Wilmar Sebastião de Paula.

(•^ Foi juntado, em anexo aos autos deste processo, o Relatório TCE n° 143/2013 -

DIREC/COTCE/CGCAP/DIFNI/FNDE quanto à aplicação de recursos do programa Caminho

da Escola no Município de Heitoraí (GO). Neste relatório foi concluída a omissão do gestor

municipal no dever legal de prestar contas do Convênio n° 700947/2010, o que acarretou dano

ao erário no montante de R$ 292.791,33 (duzentos e noventa e dois mil setecentos e noventa e

um reais e trinta e três centavos). Tal conduta se enquadra, em tese, à hipótese normativa

veiculada pelo art. 11 da lei n° 8.429/1992.

Ressalte-se que o momento processual do recebimento da inicial não é o próprio para

que se esgotem as questões de mérito da ação. O juiz deve examinar os fatos e fundamentar

sua decisão a partir de exames sumários e preliminares e da probabilidade de existência de ato

de improbidade.

No presente caso, visto a existência de indícios da prática da conduta ímproba por parte

do demandado, torna-se necessária a apuração dos fatos narrados na esferajudicial.

Diante do exposto, recebo a petição inicial quanto ao demandado Wilmar Sebastião

de Paula.

Recebida a petição inicial, passo ao exame do pleito liminar de bloqueio de bens.

De acordo com Alexandre Freitas Câmara1, a medida cautelar é o provimento judicial

capaz de assegurar a efetividade de uma futura atuação jurisdicional. Para a concessão desta

modalidade de tutela, torna-se necessária a conjugação de dois requisitos: a) fumus honi iuris;

e, b) periculum in mora.

Lições de direito processual civil. Vol. III. 17a ed. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2011. p. 17.

Rua 19, 244, 2o andar, Centro, Goiânia (GO)
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Ofumus boni iuris é a plausibilidade do direito clamado pela parte, que servirá de lastro

para que o julgador possa realizar uma cognição sumária acerca da pretensão do demandante.

Por sua vez, opericulum in mora diz respeito ao risco que ademora regular da tramitação do
feito poderá acarretar ao resultado útil do processo.

No presente caso, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a

concessão da medida cautelar postulada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação na peça exordial.

Isto porque, das razões veiculadas nesta decisão, bem como dos documentos acostados

aos autos, em especial o Relatório TCE n° 143/2013

DIREC/COTCE/CGCAP/DIFNI/FNDE quanto àaplicação de recursos do programa Caminho

da Escola no Município de Heitoraí (GO), verifica-se a prática de ato de improbidade
administrativa previsto no art. 11 da lei n°8.429/1992.

Cabe ressaltar que o gestor público administra recursos alheios, ou seja, de toda a

municipalidade. E, por questões republicanas, aquele que gerencia o numerário do povo, tem

o dever de prestar contas para que a população possa saber se como o dinheiro público foi

gasto e se este foi bem gasto. Ao não demonstrar como utilizou tais verbas, o agente público

sonega dos contribuintes o direito de ter ciência de como são utilizados os recursos oriundos

dos tributos arrecadados e, por conseguinte, viola o princípio da publicidade, um dos pilares
da administração pública (art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil).

Diante deste quadro, torna-se premente a concessão de uma tutela de urgência no

sentido de evitar que, ante a franca possibilidade de dissipação do patrimônio do demandado

quanto ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo erário. Ademais, é de suma importância

que se resguarde a execução do julgado, no caso de constatação definitiva de dano ao

patrimônio público, para que todo o deslinde processual não seja em vão.

Além disto, de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a

indisponibilidade de bens é medida que, por força do art. 37, § 4°, da Constituição da

República Federativa do Brasil, decorre automaticamente do ato de improbidade. Daí que,

__^^\
Rua 19, 244, 2o andar, Centro, Goiânia (GO)
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para a decretação de tal medida, nos termos do art. 7o, parágrafo único, da lei n° 8.429/1992,

dispensa-se a demonstração do risco de dano (periculum in mora), que é presumido pela
norma, bastando ao demandante deixar evidenciada a relevância do direito {fumus boni iuris)
relativamente à configuração do ato de improbidade e à suaautoria. Neste sentido:

/*\ ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
V MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o DA LEI N° 8.429/92

TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM INMORA. EXCEPCIONAL
PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO

3. As medidas cautelares, em regra, como tutelas emergenciais, exigem, para asua concessão, o
cumprimento de dois requisitos: o fumus boni júris (plausibilidade do direito alegado) e o
periculum in mora (fundado receio deque a outra parte, antes dojulgamento da lide, cause ao
seu direito lesãograve oudedifícil reparação).
4. Nocasoda medida cautelar de indisponibilidade, prevista noart. 7o daLIA, não se vislumbra
uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez
que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seupatrimônio e, sim,
da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a
coletividade. Opróprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano. em vista da
redação imperativa daConstituição Federal (art. 37, §4°) e da própria Lei de Improbidade (art
7o).

^ 5. Areferida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em
evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo
em razão daperene reversibilidade doprovimentojudicial que a deferir.
6. Verifica-se no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade dos bens é
cabível quando ojulgador 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, §4°, 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 daaçãopenalcabível".
7. 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 lesivaao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da
Lei n. 8.429/92. Precedentes: (REsp 1315092/RJ, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rei. p/Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKl, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rei. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012; MC 9.675/RS. Rei. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 09/06/2011.

Rua 19, 244, 2oandar, Centro, Goiânia (GO)
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15. Recursoespecial nãoprovido.
(STJ, RESP 1319515/ES, Relator para o acórdão; Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
21.09.2012)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO INSERIDA NO ARTIGO 7" DA LIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Não se admite inovação de tese não devolvida, expressamente, norecurso especial. No caso,
os recorrentes não trouxeram o tema da "transgressão ao direito de propriedade",
inviabilizando o conhecimento do recurso. Além disso, não houve o devido prequestionamento,
incidindo as Súmulas 282/STF e 211/STJ

2. O periculum in mora que fundamenta a indisponibilidade de bens é presumido, sendo
dispensável prova concreta de dilapidação patrimonial.
3. Houve, na espécie, motivação suficiente para decretar a medida pleiteada, inexistindo
violação do artigo 458 do Código de ProcessoCivil.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 133243 /MT, Relator: Ministro CastroMeira, DJe 24.05.2012)

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação para decretar a indisponibilidade de bens de Wilmar Sebastião

de Paula, CPF n° 612.162.081-15, via bacenjud, até o limite de R$ 292.791,33 (duzentos e

noventa e dois mil setecentose noventa e um reais e trinta e três centavos), conforme o artigo

T da Lei 8.429/1992 combinado com o artigo 798 do Código de Processo Civil.

Também determino: a) a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis das

comarcas de Goiânia (GO) e Heitoraí (GO) para que procedam à averbação nos respectivos

registros de imóveis porventura existentes em nome dos demandados e informe a este juízo,

que por força desta decisão judicial, estes se encontram indisponíveis; b) comunique-se ao

Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, via RENAJUD, para que relacione c bloqueie

todas as transferências de veículos no nome dos demandados, que por força desta decisão

judicial encontram-se indisponíveis; c) oficie-se a Capitania Fluvial de Brasília para que seja

lançada, nas embarcações de propriedade dos demandados, a indisponibilidade decretada

nesta decisão; d) a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e ao

Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região solicitando a estas cortes o obséquio de

informar aos magistrados a ela vinculados o teor desta decisão, com a finalidade de não

homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial dos demandados; d)

Rua 19, 244, 2o andar. Centro, Goiânia (GO)
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oficie-se a Agência Goiana de Defesa Agropecuária para que seja informada a

indisponibilidade decretada nesta decisão, bem como informe sobre a existência de

semoventes em nome dos demandados; e) oficie-se a Agência Nacional de Aviação Civil para

que seja lançada, nas aeronaves de propriedade dos demandados, a indisponibilidade

decretada nesta decisão; e, f) oficie-se a Comissão de Valores Mobiliários para que seja
lançada, nas ações e demais valores mobiliários de titularidade dos demandados, a
indisponibilidade decretada nesta decisão

Cite-se o réu para, querendo, apresente contestação, nos termos do art. 17, § 9o, da lei n°
8.429/1992.

Intimem-se.

Goiânia (GO), 22 de maio de 2014.

Bruno Tejx^ira dè Castro
Juiz Federal Substituto da 7a Varada Seção Judiciária de Goiás

Rua 19, 244, 2oandar, Centro, Goiânia (GO)
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PROCESSO: 4966741

NOME: Seção Judiciária do Estado de Goiás - 7a Vara Federal

ASSUNTO: Faz Comunicação

Origem: Goiânia

PARECER N°: 314/2014 - 3°JA-CGJ

rORREÜKIXWA

Fl. Üo

Ilustre Desa. Corregedora,

O Juiz Federal Substituto da 7a Vara Federal da Seção

Judiciária do Estado de Goiás, Dr. Bruno Teixeira de Castro, comunicou à

Presidência deste Tribunal de Justiça que foi decretada a indisponibilidade

dos bens de Vilmar Sebastião de Paula, nos autos da Ação de Improbidade

Administrativa, inscrita sob o n° 200603983639, oportunidade em que

solicitou seja informado aos magistrados vinculados a este Poder Judiciário

o teor da decisão em questão, com a finalidade de não homologarem

acordos ou transações que gerem a redução patrimonial do demandado.

Por meio do Despacho n° 2156/2014 (fl. 10), os autos

foram encaminhados a esta Corregedoria para as providências pertinentes.

É o relatório.

De plano, é preciso registrar que esta Corregedoria é

órgão de orientação, vigilância e fiscalização dos serviços forenses (art. 1o,

RICGJ), não detendo atribuição para imiscuir-se em matéria

jurisdicionalizada.

Nesse contexto, foi editado o Provimento n° 07/2007 -

SEC, onde restou estabelecido que a partir de 08 de junho de 2007

KFLRua 10,195, IPAndar- St. Oeste,Goiânia - GO- CEP74120-020, Telefone (62) 3216-2632, Fax(62) 3216-2677 - conegsec@tjgo.jus.br

Antônio Cézar Pereira Meneses
Em Substituição ao 3o Juiz Auxiliar da CGJ

1Art. 1o -ACorregedoria-Geral da Justiça do Estado deGoiás, a partir desta data, não recepcionará expedientes contendo
solicitação para comunicar aos Oficiais de Registro de Imóveis sobre a indisponibilidade de bem decretada, visando a sua
Inscrição.

in inr 11
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CORRKOEIXiRIA

este órgão não mais recepcionaria expedientes relacionados à comunicação

de serventias registrais imobiliárias sobre indisponibilidade de bem

decretada, para sua inscrição1, posicionamento adotado desde então.

Saliente-se a limitada estrutura técnica e de pessoal

para atender grande quantidade de pleitos neste sentido, sobretudo porque

a ferramenta eletrônica de comunicação direta com as serventias

extrajudiciais ainda não se encontra disponível.

Entretanto, tenho como medida de prudência a

cientificação dos juizes do Estado de Goiás, com a finalidade de dar maior

amplitude à publicidade do inteiro teor da decisão de fls. 04/09.

Desta feita, OPINO pela expedição de ofício circular a

todos os magistrados do Estado de Goiás, com o encaminhamento dos

documentos pertinentes (fls. 03/09), a fim de que sejam cientificados sobre

decretação de indisponibilidade dos bens de Vilmar Sebastião de Paula.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne
Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 23 de julho de 2014.

Antônio Cézar Pereira Meneses

Em Substituição ao 3o Juiz Auxiliar da CGJ

1Art. 1o - A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, a partir destadata, nãorecepcionará expedientes contendo
solicitação para comunicar aos Oficiais de Registro de Imóveis sobre a indisponibilidade de bem decretada, visando a sua
inscrição.

2
KFLRua 10,195.11°Andar- St. Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120-020,Telefone(62) 3216-2632, Fax (62) 3216-2677- corregsec@feo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4966741/2014-Goiânia

Seção Judiciária do Estado de Goiás - Sétima Vara

Faz Comunicação

DESPACHO/OFÍCIO N° $fç,)$ /2014

Cuida-se do Ofício n° 270/2014-SEAPA (f. 03), por meio do

qual o Juiz Federal Substituto da 7a Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás,

Dr.Bruno Teixeira de Castro, encaminhou cópia da decisão proferida na ação civil

pública por ato de improbidade administrativa n° 29199-24.2013.4.01.3500, movida

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em que foi decretada

a indisponibilidade dos bens de Wilmar Sebastião de Paula, CPF n° 612.162.081-15,

até o limite de R$ 292.791,33 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e

um reais e trinta e três centavos); e solicitou seja informado o seu teor aos magistrados

vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, com a finalidade de não

homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial do demandado.

No Despacho n° 2156/2014 (f. 10), o Presidente deste

Tribunal de Justiça, Desembargador Ney Teles de Paula, remeteu os autos a esta

Corregedoria-Geral da Justiça, para as medidas que julgarde acerto.

No Parecer n° 314/2014 (fs. 13/14), o 2o Juiz Auxiliar deste

órgão correicional, Dr. Antônio Cézar P. Meneses, opinou pela expedição de ofício

circular aos Juizes do Estado de Goiás, para ciência acerca da decisão de fs. 4/9.

É o breve relato.

Considerando o interesse público que norteia a solicitação

formulada pela Justiça Federal - 1a Regiãjsffnto expediente de f. 3, bem como a
Recomendação n° 38/2011 do Conselho Racional de Justiça, acerca da cooperação
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judiciária entre os órgãos do Poder Judiciário, e os termos do Provimento n° 07/2007

desta Corregedoria, órgão de orientação, vigilância e fiscalização disciplinar dos

serviços forenses (art. 1o, Regimento Interno da CGJGO), acolho o Parecer n°

314/2014 - 3o JA-CGJ (fs. 13/14) e determino a expedição de ofício circular aos Juizes

Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência própria e dos demais magistrados

de suas respectivas comarcas, acerca do teor da referida decisão da 7a Vara Federal

de Goiás. Anexem ao expediente coletivo cópias deste despacho, do ato judicial de fs.

4/9 e do parecer de fs. 13/14.

Cientifique-se o magistrado solicitante, encaminhando-lhe

cópias deste despacho e da peça opinativa.

Após, à míngua de outras medidas balizadas no âmbito de

atuação desta Corregedoria, volvam os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça,

para o arquivamento deliberado no despacho de f. 10.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 30 de julhqae 20)l4.
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Desembargadora NELI
CorregecWa-

O FERREIRA PERILO

íéral da Justiça
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