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DECISÃO

Vistos, etc.

O agravado JOSÉ EDSON DE SOUSA requer a habilitação de advogado nos presentes autos, apresentando a mesmo instrumento de
mandato anexado na origem.

Contudo, o magistrado singular indeferiu a referida habilitação, ao argumento de que o instrumento de mandato remontava ao ano de
2014, e, por isso, determinou a juntada de nova procuração.

Quanto ao pedido de tutela liminar, o magistrado singular reconheceu a probabilidade do direito alegado:

"Quanto à probabilidade do direito, observa-se, no caso, que existem indícios da prática de atos descritos na Lei nº 8.429/92, ou seja, atos de
improbidade administrativa, assim como a provável existência de responsabilidade dos requeridos.

Com efeito, observa-se que o procedimento extrajudicial em questão foi iniciado a partir do encaminhamento de nota técnica de análise financeira
do Ministério do Turismo, que julgou irregular a prestação de contas do prefeito de Brejo da Madre de Deus/PE, no âmbito do convênio nº
717450/2009, firmado entre o município e esse Ministério (fls. 80/ 95 do ID 4058302.14253471 e fls. 3/22 do ID 4058302.14253509).

Demonstrou-se que tal convênio tinha como objeto o estímulo ao turismo naquele município (fls. 11/13 e 19/20 do ID 4058302.14253501), e foi
firmado, no dia 1/12/2009, pelo demandado JOSÉ EDSON DE SOUZA, no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), sendo os R$
300.000,00 concedidos pelo Ministério e os R$ 30.000,00, a título de contrapartida financeira, por parte do município.

Os detalhes referentes aos fatos trazidos pelo MPF estão nas fls. 32/50 do ID 4058302. 14253473 - prováveis cartas de exclusividade das bandas
-, fls. 51/54 do ID 4058302. 14253473 - contrato de prestação de serviços artísticos firmado com a empresa demandada-, fl. 73 do ID
058302.14253471 - confirmação pelo então prefeito da realização dos eventos mediante do processo de inexigibilidade da licitação (abertura desse
procedimento com recomendação da CPL e confirmação do prefeito à época, às fls. 7 e 19/20 do ID 4058302.14253473)".

Assim, os indícios apontados da prática de atos ímprobos foram suficientes para receber a ação de improbidade.

Contudo, em relação ao risco de dano, entendeu o douto magistrado que inexistiam nos autos indícios de prova de que os demandados
estariam dilapidando ou transferindo bens, de forma a comprometer a garantia do ressarcimento ao erário.

Pois bem.

A medida cautelar de indisponibilidade patrimonial pode ser deferida mesmo antes de  recebida a ACPIA e independentemente da
ouvida prévia do demandado, como forma de garantir o seu aperfeiçoamento eficiente, mercê do resultado útil da tutela jurisdicional
postulada através da ação.

Destarte, o decreto de indisponibilidade nas ações de improbidade tem o fito de assegurar o ressarcimento ao erário público, evitando
medidas de  ocultação ou dilapidação de  bens. Segundo a jurisprudência do STJ, para a decretação da indisponibilidade de bens,
dispensa-se, até mesmo, a prova do risco de dano.

"A Primeira Seção desta Corte Superior firmou orientação no sentido de  que a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de
improbidade administrativa, prescinde da demonstração da dilapidação do patrimônio do réu, ou de que tal esteja para ocorrer, visto que o periculum
in mora se acha implícito no comando normativo do art. 7º da Lei 8.429/92, daí porque, a tal desiderato (indisponibilização de bens), basta a concreta
demonstração da fumaça do bom direito, decorrente de fortes indícios da alegada prática do ato ímprobo" (REsp 1.366.721/BA, Relator: Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Relator p/ Acórdão: Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 19/09/2014). "A
indisponibilidade e o sequestro de bens constituem medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional pretendida, podendo pode
ser concedidas inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade  administrativa./Ainda que inexistente
prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, faz-se plenamente possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela
possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive,
em casos de  prática de  atos de improbidade  que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública" (AgInt no REsp
1.500.624/MG, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/ 2018).  

Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela liminar recursal para determinar a decretação de indisponibilidade de bens dos demandados
na ação de origem, utilizando-se, para tanto, o sistema CNIB.

Oficie-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento.

Intime-se o agravado a anexar aos autos novo instrumento de mandato, para viabilizar a habilitação do causídico nestes autos
eletrônicos.

Expedientes necessários.
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