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DECISÃO
Processo Físico nO:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

0003534-24.2014.8.26.0369
Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa
Ministério Público do Estado de São Paulo
Rinaldo Escanferla e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luis Adoni

Vistos

Pretende o Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de tutela
de urgência, em caráter inaudita altera parte, a indisponibilidade de bens dos réus Rinaldo
Scanferla e Marco Aurélio Marchiori, ao argumento de terem causado dano ao erário do
Município de Poloni, fruto de licitação maculada por manobra de valores e
descumprimento de seu objeto, culminando com a prática de fraude em compensações
tributárias operadas em âmbito administrativo, disso decorrendo prejuízo que alça a
expressiva cifra de R$ 926.180,37 (novecentos e vinte e seis mil, cento e oitenta reais e
trinta e sete centavos).
É o breve relatório do essencial.
A medida liminar de indisponibilidade de bens merece deferimento.
Em tela de cognição vertical sumária, extrai-se que a aparência de bom
direito está revelada a contento, estribando-se na irregularidade do certame (Carta Convite
n° 09/2011) e na fraude praticada em expediente de compensação tributária.
Com efeito, dos três participantes da licitação, dois ofertaram propostas
acima da máxima prevista no edital (fls. 104/1 05), e, sem que houvesse a desclassificação
deles, o objeto foi adjudicado em favor do escritório de advocacia do segundo réu, que
apresentou proposta equivalente ao máximo estabelecido no edital.
Esse fato já acena com a nota de irregularidade, que não parou por aí.
Deveras. A despeito de a Carta Convite mencionada ter por objeto a
vrovositura de ação judicial contra o INSS, com o intuito de obter ressarcimento ou
compensação de contribuições previdenciárias (fl. 64), jamais houve ingresso de medida
judicial. O segundo réu, em nome do Município de Poloni, postulou administrativamente a
compensação tributária (fls. 177/241), que, além de rejeitada pelo Fisco, rendeu a
imposição de auto de infração e multa, com extração de peças para representação criminal,
mercê da constatação de fraude (fls. 417/424).
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o perigo da demora, de sua vez, também se faz presente. O periculum in
mora, à força da natureza da demanda, que encerra verdadeira tutela de evidência, é
presumido, dispensando demonstração de os réus estarem ou não dilapidando patrimônio.
O dano ao erário, como alegado na inicial e forrado em documentação aportada em
inquérito civil, já foi praticado, de sorte que eventual inércia ou demora do provimento
jurisdicional implicará severa diminuição da possibilidade de recomposição do prejuízo.
Neste aspecto, aliás, já se pronunciou
Justiça. Confira-se (destaquei):

o colendo Superior Tribunal de
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1. Hipótese na qual se discute cabimento da decretação de
indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de
improbidade administrativa.
2. O acórdão recorrido consignou expressamente "haver prejuízo ao
erário municipal", bem como que "estariam presentes os requisitos
necessários (fumus boni iuris e o pericu1um in mora) (....) limitado ao
valor total de R$ 535.367.50".

3. O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito Público
desta Corte é de que, a indisponibilidade de bens em ação de
improbidade administrativa: a) é possível antes do recebimento da
petição inicial; b) suficiente a demonstração, em tese, do dano ao
Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do
fumus boni iuris; c) independe da comprovação de início de
dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in mora
está implícito no comando legal; d) pode recair sobre bens
adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba; e e) deve
recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as
consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a
multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e
REsp 1135548/PR.
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4. Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada somente para
os casos de existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam
usados para pagamento de futura indenização, mas também nas
hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as
circunstâncias e os elementos constantes dos autos, afere receio a que
os bens sejam desviados dificultando eventual ressarcimento. (AgRg
naMC 11.139/SP).
5. Destarte, para reformar a convicção do julgador pela necessidade da
medida em favor da integridade de futura indenização, faz-se
impositivo revolver os elementos utilizados para atingir o
convencimento demonstrado, o que é insusceptível no âmbito do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 20853/SP, ReI.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, F Turma, DJe 29/06/2012).'
Por esses fundamentos, presentes os requisitos legais, DECRETO a
indisponibilidade e bloqueio dos bens dos réus RINALDO SCANFERLA e MARCO
AURÉLIO MARCHIORI, no limite do valor de R$ 926.180,37 (novecentos e vinte e seis
mil, cento e oitenta reais e trinta e sete centavos). Para efeito de cumprimento, deverá a
zelosa serventia providenciar minuta de ordem geral de indisponibilidade de bens imóveis
via sistema "Central de Indisponibilidade"; e de veículos, via sistema "RENAJUD".
Anoto, por derradeiro, que fica dispensada a notificação a que se refere o art.
17, §7°, da Lei nO8.429/92, pois a inicial está escoltada em prévio inquérito civil presidido
pelo Ministério Público, com esgotamento de medidas, além de tal expediente não se
coadunar com a duração razoável do processo. A inicial, portanto, desde jáfica recebida.
Por outro lado, nenhum prejuízo haverá aos réus, pois, apesar de afastada
referida notificação, a eles, por evidente, é resguardado o sagrado exercício do contraditório
e da ampla defesa. A demanda, assim, seguirá o procedimento ordinário.
Citem-se os réus para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze)
dias, observada eventual contagem em dobro, se aplicável se tornar o art. 191 do Código de
Processo Civil, constando as advertências de praxe.
Intime-se o Município de Poloni, a fim de exercer a faculdade prevista no
art. 17, §3°, da Lei nO8.429/92.
Int.
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Monte Aprazivel, 06 de outubro de 2014.
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