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Vistos, etc,

 

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO com pedido de tutela de

urgência proposta pelo ESTADO DA PARAÍBA em face de INSTITUTO ACQUA - AÇÃO,

CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL, SAMIR REZENDE SIVIERO, SÉRGIO

MENDES DUTRA, e VALDERI FERREIRA DA SILVA, todos qualificados na exordial.

 

Aduz o Promovente, Estado da Paraíba, em suma, que, conforme se verifica da documentação

que anexou, com fulcro na Lei Estadual 9.454/20111, a primeira demandada firmou com o 

Estado da Paraíba o Contrato de Gestão 0351/2019 – Hospital de Emergência Trauma

Senador Humberto Lucena (HEETSHL). Afirmou que a diretriz instituída pela Lei Estadual

9.454/2011 consiste na assunção e na execução por pessoa jurídica de direito privado de fins não

econômicos de atividades e serviços que, em princípio, seriam desempenhados por órgãos

públicos e entidades vinculadas ao Poder Público Estadual. E que pós o encerramento dos

contratos com a primeira demanda foi instituída a Comissão de Tomada de Contas Especial,

conforme Portaria nº. 002/2020/GS, nos termos do Decreto Estadual nº 35.990 de 03 de julho de

2015, constituída com o objetivo de apurar os valores das obrigações e definir

responsabilidades na execução do Contrato de Gestão  acima referenciado, para

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de

Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (HEETSHL). Asseverou também que a

comissão desenvolveu seus trabalhos com o objetivo da análise das contas referentes ao

contrato de gestão mencionado, por meio de técnicas de auditoria passando pela conciliação das

movimentações bancárias, análise de documentação relativa aos processos de pagamento de

contratos de terceiros, dentre outros procedimentos, cuja síntese das irregularidades descreveu.

E que “31. Após a análise da documentação apresentada pelo defendente, a comissão de

tomada de contas quantifica o dano ao erário no montante de R$ 21.348.637,46 (vinte e um

milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis

centavos) conforme item IV deste relatório. ”. (Grifei). Asseverou, também:

“(...) 11. In casu, dúvida não há acerca da ilicitude e da abusividade dos atos
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praticados pela parte demandada, porquanto a contratada não honrou com os seus

compromissos contratuais, financeiros, previdenciários e trabalhistas.

12. Deve ser frisado que foram observadas as garantias do contraditório e da ampla

defesa, na medida em que os demandados foram cientificados de todos os atos

processuais da Tomada de Contas Especial.

13. Daí porque é clarividente o dever da primeira demandada de responder pela

reparação dos danos que decorreram de sua ilícita e indevida conduta. Impõe-se, pois,

a condenação dos demandados no ressarcimento cumulativo no montante de R$

21.348.637,46 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e

sete reais e quarenta e seis centavos). (...)”.

 

Afirmou que a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo ESTADO DA PARAÍBA é

solidária entre a Organização Social que subscreveu o contrato de gestão (INSTITUTO AÇÃO,

CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL - ACQUA) e seus dirigentes. Assim

pugnou que, havendo solidariedade entre a organização social e seus dirigentes, surgiria a

consequente necessidade do bloqueio e do sequestro de bens de seus dirigentes, SAMIR

REZENDE SIVIERO, SÉRGIO MENDES DUTRA e VALDERI FERREIRA DA SILVA.

Tal Conclusão que se extrai da inteligência do artigo 29 da Lei Estadual 9.454/2011:

“Art. 29. Constatado, a qualquer tempo, o descumprimento das disposições contidas no contrato

de gestão, o Poder Executivo promoverá sua apuração em processo regular, em que se assegure

ampla defesa, podendo proceder à desqualificação da entidade como organização social,

respondendo os seus dirigentes, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos

decorrentes de sua ação ou omissão.”. “Nesse contexto, cabe relembrar que o artigo 10 da Lei

9.637/1998 impõe a decretação da indisponibilidade de bens da entidade e o sequestro dos bens

dos seus dirigentes, na hipótese de restar configurada a ocorrência de dano ao patrimônio

público. ”. “(...). No caso concreto, consoante se vê da farta documentação em anexo, os danos

ao patrimônio do Estado da Paraíba ocasionados pelos demandados foram no montante de R$

21.348.637,46 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais

e quarenta e seis centavos). (...)Não há dúvida, portanto, que a responsabilidade pelo

ressarcimento dos danos experimentados pelo Estado da Paraíba é solidária entre todos os

demandados. ”

 

Requereu, ao final, o Estado da Paraíba, ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

pretendida, determinando, in limine litis, com base no artigo 10 da Lei 9.637/1998, a

indisponibilidade de bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, no valor

correspondente ao dano ao patrimônio público, qual seja, R$ 21.348.637,46 (vinte e um milhões,

trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos).

 

A parte Promovida, Instituto ACQUA – Ação, Cidadania, Qualidade, Urbana e Ambiental,

mesmo ainda não citada, peticionou nos autos requerendo:

 

a) Como medida de cautela, seja apreciado o pedido de tutela de urgência
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somente após a devida manifestação e juntada de documentos por parte do

requerido;

b) seja conferido o prazo mínimo de 05 (cinco) dias para apresentação de petição

devidamente fundamentada e instruída com os documentos pertinentes;

c) seja conferido prazo para a juntada de procuração, nos termos do art. 104 do Código

de Processo Civil. (ID 31658172 - Pág. 1/4).

 

Com relação à petição apresentada, pelo Promovido, encartada por Advogado não munido de

instrumento procuratório, entendo que o pedido nela contido deve ser deferido somente no que

diz respeito à concessão de prazo para a juntada de procuração. Vejamos o pedido formulado

pelo Promovido:

 

a) Como medida de cautela, seja apreciado o pedido de tutela de urgência

somente após a devida manifestação e juntada de documentos por parte do

requerido;

b) seja conferido o prazo mínimo de 05 (cinco) dias para apresentação de

petição devidamente fundamentada e instruída com os documentos pertinentes;

c) seja conferido prazo para a juntada de procuração, nos termos do art. 104 do

Código de Processo Civil. (ID 31658172 - Pág. 1/4).

 

 

 
É o relatório, passo a decidir.
 
Em relação aos pedidos “a” e “b” formulados pela promovida, os INDEFIRO, eis que 
fundamentados em matérias referentes ao mérito da ação, que serão devidamente
analisadas após a apresentação da contestação.

 

 

Havendo fundados indícios de malversação de bens ou recursos públicos, cabe ao Ente

Público prejudicado ingressar no juízo competente com ação judicial de ressarcimento ao

erário, para decretação da indisponibilidade dos bens da entidade sem fins lucrativos e o

sequestro dos bens dos seus dirigentes, causadores de dano ao patrimônio público, beneficiados

pelo enriquecimento ilícito, sem prejuízo das sanções previstas na LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO

DE 1998, que reza: 

 

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando assim

exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de

malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela

fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à

Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da

indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes,

bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou

Num. 31896325 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE LIMA FERNANDES MONIZ - 30/06/2020 11:40:32
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20063011403199400000030578162
Número do documento: 20063011403199400000030578162



causado dano ao patrimônio público.

 

Assim, prudente o recebimento da presente ação, pois os fatos dependem de produção de provas

a serem colhidas sob o crivo do contraditório. Conforme entendimento atual do STJ, a

demonstração de indícios de prática de ato de improbidade administrativa é suficiente a

amparar a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens, que nessa fase

processual se reveste de caráter acautelatório, com o fim precípuo de garantir o resultado

final da ação, notadamente quanto à reparação civil.

 

Em hipótese análoga, de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, quanto ao “periculum

in mora”, o Superior Tribunal de Justiça, e inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos

(Tema 701), firmou o entendimento de que é dispensável a demonstração de ocultação de

bens, voltada a impedir eventual execução:  

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 
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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 público, da

coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a 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. (Grifei). (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Grifei).

 

 

A possibilidade da decretação da indisponibilidade de bens está prevista no artigo 37, § 4º,

da Constituição Federal e no artigo 10 da lei 9.637/1998.

Num. 31896325 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE LIMA FERNANDES MONIZ - 30/06/2020 11:40:32
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20063011403199400000030578162
Número do documento: 20063011403199400000030578162



Em verdade, ainda que não se revelasse evidente o mencionado requisito cautelar no presente

caso, o fato é que o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, previu a indisponibilidade de

bens como medida cautelar naturalmente advinda dos processos de improbidade cujos atos

importem dano ao erário ou enriquecimento ilícito1. Na esfera infraconstitucional, a Lei nº

8.429/92, no art. 7º e seu parágrafo único, determina a indisponibilidade dos bens dos

demandados, no caso de lesão ao erário e enriquecimento ilícito, devendo a indisponibilidade

recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

 

Especificamente, como no caso em tela, em relação às Organizações Sociais sem fins

lucrativos que firmam Contrato de Gestão com a Administração Pública, o artigo 10 da Lei

9.637/1998 retrocitado impõe a decretação da indisponibilidade de bens da entidade e o

sequestro dos bens dos seus dirigentes, na hipótese de restar configurada a ocorrência de 

dano ao patrimônio público.

 

Como se percebe, a possibilidade de decretação de indisponibilidade de tantos bens

quantos forem necessários para assegurar o ressarcimento do Estado da Paraíba tem

expressa previsão legal no dispositivo já mencionado. A indisponibilidade dos bens e o

bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras dos agentes de entidades

particulares que atuem em colaboração com a Administração, que tenham causado prejuízo

ao erário, é medida obrigatória que visa a assegurar o ressarcimento integral do dano

causado ao erário.

 

A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração outorga a uma entidade

privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do Poder

Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que

devem ser necessariamente de interesse da comunidade.

 

Como já referido, nos termos da Lei federal nº 9.637/1998, o Poder Executivo poderá qualificar

como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas

atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os

requisitos previstos nesse mesmo diploma.

 

Assim Organizações Sociais (OS) são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,

prestadoras de atividades de interesse público e que, por terem preenchido determinados

requisitos previstos na Lei nº 9.637/98, recebem a qualificação, que é um tipo de título ou selo, de

“organização social”. A pessoa jurídica, depois de obter esse título de “organização social”,

poderá celebrar com o Poder Público um instrumento chamado de “contrato de gestão” 

por meio do qual receberá incentivos públicos para continuar realizando suas atividades. As

regras relacionadas com as organizações sociais estão previstas na Lei nº 9.637/98. Veja o que

diz o art. 1º:
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Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos

previstos nesta Lei.

 

Para uma Organização Social ser qualificada como tal deve cumprir os requisitos elencados no 

art. 2º. da Lei n.º 9.637/98, não podendo ter finalidade lucrativa, deve possuir um órgão de

deliberação superior e de direção em que tenha participação de representantes do Poder Público

e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral. Há

obrigatoriedade da pretensa Organização Social publicar anualmente, no Diário Oficial, seus

relatórios financeiros e relatório de execução do contrato de gestão, sendo ainda proibido a

distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em

razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade.

 

Nos termos da lei deve haver, ainda, previsão de incorporação integral do patrimônio, dos

legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros

decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra

organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens

por estes alocados. Atuam em áreas de serviço público não exclusivo de Estado, que podem

ser exercidos por particulares, devendo ser de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento

tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde, sendo tratado pela doutrina majoritária como rol

taxativo.

 

De grande importância foi o julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº

1923-DF, julgada pelo Tribunal Pleno do STF em 16/04/2015, publicada em 17/12/2015. A partir

do citado julgamento pacificou-se pontos controvertidos a respeito das organizações sociais.

Exercem relevante papel na sociedade, atuando na prestação de serviços não exclusivos do

Estado, tendo em vista que o Poder Público pode atuar no domínio econômico (atividades

econômicas) ou na área social por meio de intervenção direta, quando ele mesmo age

disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, ou indireta, quando faz uso de seu

instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos.

Essa atuação indireta ocorre mediante atividades de regulação do mercado ou de fomento,

concessão de incentivos e estímulos.

 

Definiu que em qualquer das situações, o certo é que a Administração Pública atua sob o ângulo

do resultado, ou seja, verificando se os objetivos buscados estão sendo atingidos. Assim, a partir

da celebração do contrato de gestão ocorre a cessão de recursos, bens e de pessoal da

Administração Pública para as entidades privadas que deverá atingir metas e resultados

estipulados. Por ter finalidade de induzir práticas sociais benéficas, de fomentá-las, colaborando

com o Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais,
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o julgado da ADI foi importante para pacificar que as organizações sociais podem usar bens

públicos mesmo sem licitação e contratar como o Poder Público por dispensa de licitação, nos

termos do art. 12, § 3º, da Lei n.º 9.637/98 e no art. 24, XXIV, da Lei n.º 8.666/1993, exercendo a

chamada “função regulatória da licitação”, mas, evidentemente, sempre adstritas à

observância da legalidade, moralidade e probidade públicas de todos os seus atos de gestão.

 

Segundo a teoria da função regulatória da licitação o Estado acaba por incentivar a criação de

entidades particulares que atuem em sua colaboração, sobrevindo a possibilidade de contratação

direta, sem licitação como instrumento de regulação de mercado, de modo a torná-lo mais livre e

competitivo, além de ser possível concebê-la como mecanismo de indução de determinadas

práticas de mercado que produzam resultados sociais benéficos, imediatos ou futuros, à

sociedade. Apesar da possibilidade de ser afastado o certame licitatório há a necessidade

de serem observados os princípios constitucionais, devendo a contratação direta deve

observar critérios objetivos e impessoais, com ampla publicidade.

 

Assim, ao celebrar contrato de gestão a organização social pode receber recursos orçamentários,

não se submetendo ao dever de licitar para aquisição de produtos e serviços. Porém, deve

seguir os princípios constitucionais e da Administração Pública, estipulados no caput do

art. 37 da CF, destacando-se a impessoalidade, observados regulamentos próprios, que fixará

regras objetivas e impessoais para o uso dos recursos financeiros, conforme previsão do art. 4º,

VIII da Lei nº 9.637/98. Em relação aos empregados das organizações sociais, estes não são

servidores públicos, mas devem ser contratados por procedimento objetivo e impessoal, devem

seguir os princípios da Administração Pública, mas sem exigência de efetivo concurso público.

 

A documentação que instrui a presente ação traz indícios robustos da prática dos atos de

malversação de recursos públicos e dano ao erário, por parte dos demandados que 

causaram efetivo e significativo prejuízo ao erário, e ofendido princípios da Administração

Pública.

 

 

Nesse sentido resumem-se as conclusões da importante ADI 1923 ajuizada contra diversos

dispositivos da Lei 9.637/98 (que trata sobre as organizações sociais) e também contra o art.

24, XXIV, da Lei 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nas contratações de organizações

sociais, em que o Plenário do STF não declarou os dispositivos inconstitucionais, mas deu

interpretação conforme a Constituição para deixar explícitas as seguintes conclusões2

 

“(...) Segundo a lei, as entidades qualificadas como organizações sociais são

declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os

efeitos legais (art. 11). De acordo com o art. 22, § 1º, a absorção, pelas organizações

sociais, das atividades das entidades extintas, efetivar-se-á mediante celebração de

contrato de gestão. III.2 – O contrato de gestão. No conceito estabelecido pela Lei n°

9.637/98 (art. 5º), o contrato de gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público
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(por intermédio de seus Ministérios) e a entidade qualificada como organização social,

com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de

atividades publicizadas. O contrato de gestão, dessa forma, discriminará as

atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social

(art. 6º). A principal função do contrato de gestão é a fixação de metas, assim como a

definição dos mecanismos de avaliação de desempenho e controle de resultados das

atividades da organização social. Assim, deverá o contrato de gestão conter: I -

especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação

das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão

expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,

mediante indicadores de qualidade e produtividade; II - a estipulação dos limites e

critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem

percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de

suas funções (art. 7º). Assim, dispõe a lei que a organização social apresentará ao

órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, ao término de

cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público,

relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico

das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de

contas correspondente ao exercício financeiro (art. 8º, § 1º). Os resultados atingidos

com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por

comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,

composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação (art. 8º, §

2º). Dispõe a lei, ainda, que às organizações sociais poderão ser destinados recursos

orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão.

Quanto aos mecanismos de controle sobre a utilização desses recursos e bens

públicos pela organização social, a lei prescreve o seguinte: “Art. 9º Os responsáveis

pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de

qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem

pública por organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob

pena de responsabilidade solidária. Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o

artigo anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público,

havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os

responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral

da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a

decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus

dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido

ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. § 1o O pedido de seqüestro será

processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de

bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior,

nos termos da lei e dos tratados internacionais. § 3o Até o término da ação, o Poder

Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou
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indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade. ” Como se

vê, a lei, ao contrário do que afirmam os requerentes, submete as Organizações

Sociais a amplos mecanismos de controle interno e externo, este exercido pelo

Tribunal de Contas. Ademais, não subtrai, como alegam os requerentes, qualquer

função constitucional atribuída ao Ministério Público; ao contrário, a redação do art. 10

é clara ao prever que, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos

de origem pública, os responsáveis pela fiscalização deverão representar ao Ministério

Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que

requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade

e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro,

que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Não

se pode descartar, outrossim, na hipótese de enriquecimento ilícito ou outros atos que

impliquem danos ao erário e violação a princípios da administração pública, a

responsabilização político-administrativa dos executores do contrato de gestão, com

base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92).

 

Chegando, de forma esquematizada, às seguintes conclusões:

 

o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com

observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados

em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98;

(ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e

impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF;

(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24,

XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º)

sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos

princípios do caput do art. 37 da CF;

(iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com

recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com

observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento

próprio a ser editado por cada entidade;

(v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública,

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos

termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e

vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e

pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.

(ADI 1923, Relator (a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal

Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-

2015 PUBLIC 17-12-2015 - Info 781). (Grifei).

 

Resumidamente, em relação as OS’s temos que são regidas pela Lei nº 9.637/98, sendo suas

características a de tornar possível que pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
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assumam atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos da Administração Pública. Há uma

transferência para a iniciativa privada. São formalizadas via assinatura de Contrato de Gestão,

após serem devidamente qualificadas, por ato discricionário. Atuam em áreas mais restritas:

ensino; pesquisa científica; desenvolvimento tecnológico; proteção e preservação do meio

ambiente; cultura e saúde, devendo ter requisitos específicos determinados na lei de regência,

em seu art. 2º. Em relação a sua composição, o conselho de administração deve ter de 20 a 40%

(vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público.

 

Pois bem, estabelecida a natureza das OS’s, e possuindo a indisponibilidade de bens

natureza eminentemente cautelar, acordam os doutrinadores que é necessária para sua

decretação a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

 

In casu, a verossimilhança, caracterizadora do requisito do fumus boni juris, mostra-se

inquestionável diante da farta documentação trazida com a Tomada de Contas Especial,

sendo de fácil percepção a gravidade dos atos praticados. Quanto à premência da medida, a

melhor exegese do dispositivo transcrito vem entendendo que esse requisito está ínsito ao

comando legal, carecendo de demonstração no caso concreto. Diferentemente das medidas

cautelares que tutelam direitos de natureza privada, não é necessário explicitar, caso a caso, o 

periculum in mora para lastrear a indisponibilidade de bens prevista na própria Constituição,

no art. 7º, da Lei de Improbidade Administrativa.

 

Como bem expõem Emerson Garcia e Rogério Pacheco, condicionar a decretação de

indisponibilidade à demonstração de indícios de que o demandado efetivamente tenciona furtar-

se à eventual execução representaria o total esvaziamento da utilidade prática dessa cautelar, in

verbis:

 

“Como muito bem percebido por José Roberto dos Santos Bedaque, a

indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade é uma daquelas hipóteses nas

quais o próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano. Deste modo,

em vista da redação imperativa adotada pela Constituição Federal (art. 37, §4º) e

pela própria Lei de Improbidade (art. 7º).

(...)

Em reforço à tese, ressalte-se que outros diplomas legais também cuidam de

presumir o 'periculum in mora' para fins de constrição patrimonial, o que ocorre,

'verbi gratia', relativamente à indisponibilidade de bens de ex-administradores de

instituições financeiras em liquidação (arts. 36, §1º da Lei n º6.024/74). Da mesma

forma, o agente público condenado, em ação popular, ao ressarcimento dos danos

causados ao patrimônio público tem, pela só prolação de sentença condenatória,

decretados o sequestro e a penhora de bens. A mesma presunção de 'periculum in

mora' se verifica relativamente à indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do

CTN (...), nos arrestos previstos no art. 653 do CPC e no art. 7º, III da Lei nº

6.830/80 e na medida prevista nos arts. 6º, parágrafo único e 69, §6º da Lei de
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Falências. São hipóteses em que o próprio legislador torna desnecessária a

demonstração da intenção de dilapidação ou ocultação de bens pelo causador do

dano, presumindo o risco, tal como se dá no caso de indisponibilidade de bens para

a reparação de danos causados ao patrimônio público”.3

 

Ademais, cabe salientar que a indisponibilidade de bens, dentre todas as cautelares

patrimoniais, é a mais branda. Não há qualquer espécie de penhora, expropriação ou embaraço

ao natural exercício dos direitos de usar, fruir e defender a posse dos bens. Na decretação de

indisponibilidade o demandado permanece no pleno domínio de seus bens, podendo fruí-los

como melhor entender, sendo certo que apenas se obsta, temporariamente, a faculdade de

alienar o seu patrimônio, para que se garanta a efetividade processual e se mantenha a

individualização dos bens que devem responder pela lesão provocada ao erário. Com efeito, em

um contexto no qual desponta a impunidade, o Poder Judiciário tem o poder-dever de utilizar

todos os mecanismos ao seu dispor na obtenção do ressarcimento ao erário. É de se notar,

especificamente, que há fortes evidências quanto à prática de ilegalidades por parte dos

demandados, com violação aos cofres públicos estaduais.

 

Em uma situação como a dos autos, admitindo-se que, ao final da instrução, fiquem plenamente

comprovadas tais condutas por parte dos requeridos, não seria razoável esperar que se

demonstrasse ao longo do processo a lisura que lhes faltou na gestão da coisa pública,

conservando seus bens intactos para garantir a efetividade do provimento jurisdicional definitivo.

 

Quanto ao periculum in mora, a mais abalizada doutrina especializada sobre o tema entende que

é requisito implícito, isto é, está subentendido no artigo 37, § 4º, da Constituição da República,

que estabelece:

 

§ 4º - 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.

 

Nesse sentido:

 

Com efeito, a lei presume esses requisitos ao autorizar a indisponibilidade,

porquanto a medida acautelatória tende à garantia da execução da sentença, tendo

como requisitos específicos evidências de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário,

sendo indiferente que haja fundado receio de fraude ou insolvência, porque o perigo

é ínsito aos próprios efeitos do ato hostilizado. Exsurge, assim, a indisponibilidade

como medida de segurança obrigatória nessas hipóteses. Precioso acórdão

estampa que a indisponibilidade de bens exige os pressupostos gerais das medidas

de cautela (fumus boni juris e periculum in mora), considerando que o periculum in

mora é presumido por que o “§ 4º do artigo 37 da Constituição Federal, ao

determinar de modo expresso que 'os atos de improbidade administrativa importarão
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... a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário...' (sublinhou-se), e

sendo a primeira figura nitidamente acautelatória – diversamente da segunda -,

evidentemente manda presumir, em relação a ela, o requisito do 'periculum in mora'.

 O dispositivo constitucional demonstra claramente a imprescindibilidade da

providência quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao

patrimônio público. Daí a razão do artigo 7º da Lei 8.429/92 não esclarecer quais

os requisitos exigíveis para a sua concessão, diferentemente de outras medidas

acautelatórias.” (MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4ª

ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 454-455). (Grifei).

 

Faz-se claro, dessa forma, o periculum in mora. A indisponibilidade de bens é ferramenta

fundamental à garantia da efetividade das decisões judiciais, no entanto, sua utilização

desmedida pode acarretar grandes prejuízos aos envolvidos muito antes de uma efetiva

sentença condenatória.

 

Assim, é importante ponderar a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional com as

garantias fundamentais do cidadão sobre os seus bens, antes de sentença com trânsito em

julgado. O bloqueio de bens visa evitar que a Administração sofra prejuízos, pois assegurará

eficácia e utilidade à eventual sentença de procedência da ação. Também o grau de

participação de cada agente será considerado na sentença, de forma que eventual alegação dos

Promovidos de que não obtiveram proveito econômico, é matéria meritória a ser mensurada

quando do julgamento do mérito da ação, mediante idoneidade das provas colhidas, e refoge dos

limites do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, por tudo isso já exposto, pugnou

a parte Promovente pela indisponibilidade dos bens da parte contrária e de seus dirigentes, em

razão do suposto dano gerado ao erário.

 

Analisando as razões expostas pelo ESTADO DA PARAÍBA, mostram-se razoáveis os

argumentos invocados na inicial da ação, o que legitima a indisponibilidade de bens do primeiro

Promovido, INSTITUTO ACQUA, e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, ainda que não

exista prova de dilapidação de patrimônio. Afinal, necessária se faz a constrição protegendo-

se o interesse público e viabilizando a futura tutela jurisdicional.

 

Evidentemente, a verificação dos fatos, a existência ou não do dano ao patrimônio público e a

apuração da responsabilidade dos demandados serão feitas durante o decorrer da instrução

probatória, momento em que as partes poderão exercer o contraditório amplamente,

apresentando documentos, arrolando testemunhas e demais provas, para firmar o convencimento

do Juízo. Desta feita, neste momento processual, no exame superficial da demanda, diante dos

fortes indícios de lesão ao patrimônio público, não há como se considerar a caracterização das

hipóteses de rejeição in limine da ação de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO

ERÁRIO.

 

Considerando que o pedido de indisponibilidade de bens da entidade e o sequestro dos
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bens dos seus dirigentes, no valor correspondente ao dano ao patrimônio público, R$

21.348.637,46 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais

e quarenta e seis centavos) representa o valor do suposto dano, nos termos do art. 12 da Lei

n. 8.429/92, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada,

determinando o bloqueio das contas bancárias dos requeridos, no valor referido.

 

 

Ante o exposto, recebo a AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, e consoante

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de fortes

indícios de atos praticados pelos requeridos, que teriam causado danos ao erário, e

considerando a ocorrência da delimitação do valor mínimo do dano ao erário estadual,

concedo a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA requerida, com base no artigo 10 da 

Lei 9.637/1998, e DETERMINO A INDISPONIBILIDADE DE BENS do INSTITUTO ACQUA -

AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL e o SEQUESTRO DOS BENS DOS

SEUS DIRIGENTES, SAMIR REZENDE SIVIERO, SÉRGIO MENDES DUTRA e VALDERI

FERREIRA DA SILVA, até o valor correspondente ao dano ao patrimônio público, R$

21.348.637,46 (vinte e um milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete

reais e quarenta e seis centavos), mediante o uso do Sistema BACENJUD (penhora online).

 

DEFIRO, ainda, em caso de insuficiência de valores bloqueados através da penhora online,

a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e Central Nacional de Indisponibilidade de

Bens – CNIB4, sendo este para fins de indisponibilidade de quaisquer imóveis em nome,

tanto da 1ª Promovida, INSTITUTO ACQUA, como em nome de seus Dirigentes, SAMIR

REZENDE SIVIERO, SÉRGIO MENDES DUTRA e VALDERI FERREIRA DA SILVA.

 

Tudo isso sem prejuízo de posterior análise quanto a demais requerimentos de indisponibilidade

de bens, caso os ora deferidos restem infrutíferos.

 

Deverá ser respeitado o limite imposto pelo legislador de impenhorabilidade de 40 (quarenta)

salários mínimos nas cadernetas de poupança, e também as verbas de natureza salarial, relativo

ao bloqueio de valores dos Dirigentes (pessoas físicas). Ressalto que se reveste de

impenhorabilidade, segundo entendimento do STJ, a quantia referente a salários, bem como a

depósitos, até o limite de 40 salários mínimos, em conta poupança ou em fundo de investimentos,

análise, entretanto, que só poderá ser feita quando concretizada a restrição e após a juntada de

documentos aptos a demonstrar tais situações.

 

Determino, outrossim, havendo ou não sucesso na tentativa de constrição de bens, a citação

do Promovido INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E

AMBIENTAL na pessoa de seu Presidente, SAMIR REZENDE SIVIERO, e também a citação

pessoal dos demais Promovidos, na forma do art. 242 do CPC, para que apresentem, no

prazo legal de 15 (quinze) dias, CONTESTAÇÃO, com a devida especificação fundamentada

de eventuais provas a produzir. Defiro à Promovida INSTITUTO ACQUA a apresentação da
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procuração, como requerido no ID 31658172 - Pág. 4, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 104, §

1º, CPC).

 

Decorrido o prazo legal de contestação dos Promovidos, intime-se a parte Autora, ESTADO DA

PARAÍBA, para que se manifeste sobre as alegações formuladas e sobre todos os documentos

que forem acostados aos autos, devendo especificar as provas que pretende produzir. Intime-se

o Ministério Público para integrar a demanda, como terceiro interessado, ou como parte.

(Súmula 329, STJ). Após, com ou sem manifestação dos Promovidos, voltem-me os autos

conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

João Pessoa, data e assinatura eletrônica.

 

Virginia de Lima Fernandes

Juíza de Direito
1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…) § 4º - 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.

Num. 31896325 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: VIRGINIA DE LIMA FERNANDES MONIZ - 30/06/2020 11:40:32
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20063011403199400000030578162
Número do documento: 20063011403199400000030578162



2 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. 10 Principais julgados de DIREITO ADMINISTRATIVO
2015. Disponível em < http://www.dizerodireito.com.br/2016/01/retrospectiva-10-principais-
julgados-de.html
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3 Garcia, Emerson e Alves, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro Ed.
Lumen Juris, 3ª edição, 2006, pág.769.
4 PROVIMENTO CGJ Nº 053/2019, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019. Altera a redação do
Capítulo XII, Título VI, Livro II do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria-Geral de
Justiça da Paraíba, regulamentando a Central Compartilhada de Serviços Eletrônicos dos
Registros de Imóveis do Estado da Paraíba – eRIPB. Art. 1162-A. § 6º. Haverá interligação por
convênio com a Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB e com os demais sistemas similares
de centrais de serviços eletrônicos compartilhados criados no país. (Grifei).
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