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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA _____ 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por seu representante 

em exercício na 57ª Promotoria de Justiça, vem, perante V. Exa., no uso de suas atribuições 

legais e com base nos arts. 127, 129, III, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, art. 5º, I, da 

Lei 7.347/85, art. 25, IV, a e b, da Lei 8.625/93 e art. 17, caput, da Lei 8.429/92, propor

 

em desfavor de:

MARCONI  FERREIRA  PERILLO  JÚNIOR,  brasileiro,  casado,  nascido  aos 

7/3/1963, RG n.º 1.314.602 – SSP/GO, CPF/MF n.º 035.538.218-09, domiciliado no 

Senado  Federal,  Ala  Teotônio  Vilela,  gabinete  06  –  Praça  dos  Três  Poderes, 

Brasília/DF, CEP 70165-900, tel. (61) 3303-1962, pelas razões de fato e de direito a 

seguir aduzidas.
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I – DOS FATOS:

De acordo com dados fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 

requisitados pelo Ministério Público Eleitoral com o objetivo de instruir o procedimento de 

investigação  n.º  1.18.000.002387/2002-19,  os  gastos com publicidade efetuados  pelo 

Governo  Estadual  entre  jan/1999  e  jun/2002,  à  época  comandado  pelo  réu  MARCONI 

FERREIRA PERILLO JÚNIOR, foram os seguintes:

DESPESAS COM PUBLICIDADE

Governo do Estado 
de Goiás

Valores realizados

1999 2000 2001 Jan a Jun 2002

Administração 
Direta, Autarquias e 
Fundações Públicas

R$ 17.698.185,54 R$ 34.524.768,89 R$ 63.602.909,67 R$ 60.946.991,31

Empresas Públicas e 
Sociedades de 
Economia Mista

R$ 8.023.972,32 R$ 11.887.258,97 R$ 22.094.432,17 R$ 2.801.200,45

SOMA R$ 25.722.157,86 R$ 46.412.027,86 R$ 85.697.341,84 R$ 63.748.191,76

Média de gastos com publicidade (1999, 2000 e 2001) R$ 52.610.509,19

Valor que excedeu o limite legal de gastos no 1º semestre de 2002 R$ 11.137.682,57

Em respeito ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º), desconta-se do 

excesso  de  gastos  em  publicidade  do  Poder  Executivo  no  primeiro  semestre  de  2002  o 

montante  de  R$  32.189,40  efetuados  pelo  Poder  Judiciário,  bem  como  o  valor  de  R$ 

28.489,60 levado a efeito pelo Poder Legislativo.

Assim, entre janeiro e junho de 2002  MARCONI PERILLO  autorizou gastos 

com propaganda institucional do Governo Estadual de Goiás que superaram a média dos anos 

1999/2001 em  R$ 11.077.003,57 (onze milhões, setenta e sete mil reais e cinquenta e sete 

centavos), fato violador do art. 73, VII, da Lei 9.504/971.

1Art.  73.  São  proibidas  aos  agentes  públicos,  servidores  ou não,  as  seguintes  condutas  tendentes  a  afetar  a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...]
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Em razão da prática do referido ilícito, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

ingressou com representação eleitoral em face do requerido objetivando a aplicação da multa 

prevista no art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97 (autos n.º 133539/2002).

O Tribunal  Regional  Eleitoral  de Goiás  reconheceu a  violação  da lei  eleitoral 

levada  a  efeito  pelo  ex-governador,  mas  de  maneira  paradoxal  julgou  improcedente  a 

representação do MPE em aresto assim ementado:

“Propaganda Eleitoral. Gasto com publicidade oficial.
I – É vedado ao agente público gastar em um semestre quantia que excede a  
média do que foi gasto nos três (3) últimos anos que antecedem o pleito ou  
do último ano imediatamente anterior à eleição.
II – Inexistindo a prova do prévio conhecimento do representado ou que  
tenha este concorrido para a irregularidade da propaganda questionada,  
impõe-se a improcedência da representação.”
(CONREP  133539/2002,  Rel.  Dr.  ALAN  SEBASTIÃO  DE  SENA 
CONCEIÇÃO, julgado em 05/05/2003, DJ 12/05/2003)

Na oportunidade, o TRE-GO acolheu as principais teses da defesa de MARCONI 

PERILLO a fim de inocentá-lo, quais sejam, a suposta autonomia administrativa e financeira 

da  AGECOM para  realizar  gastos  com publicidade  e  o  inverossímil  desconhecimento  do 

Governador do Estado acerca dos gastos com propaganda efetuados pelo seu governo.

Irresignado,  como  não  poderia  deixar  de  ser,  o  Ministério  Público  Eleitoral 

interpôs Recurso Especial  atacando a mencionada decisão do TRE-GO, ocasião em que o 

Tribunal Superior Eleitoral reformou o acórdão acima transcrito, verbis:

“Propaganda  institucional  estadual.  Governador.  Responsabilidade.  Ano 
eleitoral. Média dos últimos três anos. Gastos superiores. Conduta vedada.  

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior [nos três meses que antecedem o  
pleito],  despesas  com publicidade  dos órgãos  públicos  federais,  estaduais ou municipais,  ou das  respectivas 
entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o 
pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. 
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Agente  público.  Art.  73,  VII,  da  Lei  nº  9.504/97.  Prévio  conhecimento.  
Comprovação. Desnecessidade.
1. É automática a responsabilidade do governador pelo excesso de despesa  
com a propaganda institucional do estado, uma vez que a estratégia dessa  
espécie de propaganda cabe sempre ao chefe do executivo, mesmo que este  
possa  delegar  os  atos  de  sua  execução  a  determinado  órgão  de  seu  
governo.
2.  Também  é  automático  o  benefício  de  governador,  candidato  à  
reeleição, pela veiculação da propaganda institucional do estado, em ano  
eleitoral, feita com gastos além da média dos últimos três anos.”
(RESPE 21.307/GO,  Rel.  Min.  PEÇANHA MARTINS,  Red.  p/  Acórdão 
Min. FERNANDO NEVES, DJ 06/02/04, p. 146)

Com o objetivo de ver reduzida a multa que lhe foi aplicada, o réu opôs embargos 

de declaração, entretanto, o TSE não foi complacente e confirmou o valor máximo, ou seja, 

100.000 UFIR's. Confira-se a ementa do julgado:

“Propaganda  institucional  estadual.  Governador.  Responsabilidade.  
Conduta vedada. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. Embargos de declaração.  
Omissão.  Ausência.  Multa.  Aplicação.  Mínimo  legal.  Impossibilidade.  
Gravidade da infração. 
1. A aplicação da multa no valor máximo, por transgressão à regra do art.  
73,  VII,  da  Lei  nº  9.504/97,  justifica-se  pelo  uso  da  propaganda 
institucional em benefício do candidato à reeleição e, ainda, pela grande  
monta de recursos, o que evidencia a gravidade da infração. 
Embargos rejeitados.”
(ERESPE 21.307/GO, Rel. Min. FERNANDO NEVES, DJ 19/03/04, p.123)

Note-se que restou assentado nos acórdãos da Justiça Eleitoral, tanto do TRE-GO 

quanto do TSE, o reconhecimento acerca da infração ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97 (apesar 

daquele sodalício ter inocentado o réu), não havendo nenhuma polêmica a respeito dos gastos 

excessivos com publicidade, nem mesmo por MARCONI PERILLO, até porque se trata de 

fato objetivo, verdadeiramente aritmético.

Acerca da responsabilidade e do benefício indevido auferido pelo réu MARCONI 

PERILLO no caso em tela, vale ter presente as discussões travadas pelos Ministros do TSE 

no julgamento do RESPE 21.307/GO acima referido.
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Ao questionar o Relator Ministro Peçanha Martins (vencido) acerca da suposta 

“autonomia” da AGECOM para efetuar tamanhos gastos com publicidade,  o  Min. Marco 

Aurélio indagou: “Será que essa agência teria autonomia para fazer gasto tão substancial, à  

margem de uma orientação maior?” [...] “A premissa que assento é que ele seria mais do  

que  um simples  beneficiário.  Evidentemente,  essa  agência  não  gastou  cerca  de  R$  70  

milhões sem o conhecimento do chefe do Poder Executivo, candidato à reeleição.” 

A respeito da responsabilidade do Governador sobre os gastos, pontuou o  Min. 

Marco Aurélio:  “A responsabilidade é latente. Ele é que esteve no certame, tentando a  

reeleição. Há uma regra cogente brecando gastos superiores à média dos três últimos anos, e  

houve  gasto  superior  à  média.  Não  posso,  sob  pena  de  adentrar  um  campo  da  mais  

completa ingenuidade, admitir que não tivesse conhecimento. A glosa é de fator objetivo.”

Adiante assevera o Min. Sepúlveda Pertence: “O benefício eleitoral, nesse caso,  

parece-me uma presunção legal.”

Diante da discussão bizantina se os gastos excedentes teriam ou não beneficiado 

MARCONI PERILLO, então candidato à reeleição, bradou o Min. Marco Aurélio: “Penso 

que os gastos não podem ter beneficiado o candidato opositor ao governo!” […] “Há de se  

presumir que, em ano eleitoral, o gasto beneficiou o candidato à reeleição.”

Sobre o tema, disse o  Min. Fernando Neves:  “Mas a propaganda de todo um 

governo, evidentemente, beneficia o governador, candidato à reeleição.”

Em seu voto-líder o Min. Fernando Neves (redator para o acórdão) aduziu: 

“Não  posso  admitir  que  o  valor  total  gasto  com  a  propaganda  do  
Estado  não  seja  controlado  pelo  governador,  principalmente  devido  à  
grande monta empregada.
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É dizer,  o  governador  pode  não saber  detalhes  sobre  a  propaganda  
institucional feita no estado, até mesmo pela sua extensão territorial, mas  
não é possível que não consiga acompanhar os gastos totais, o que pode ser  
feito  de  seu  próprio  gabinete.  Aliás,  creio  que  a palavra  final  sobre  a  
estratégia  da  propaganda  do  estado  cabe  sempre  ao  chefe  do  Poder  
Executivo. Para tanto ele foi eleito.

Por isso,  a responsabilidade  do governador  pelo  excesso  de despesa 
com a propaganda institucional é, no meu entender, automática.

[…]
… da mesma forma que a responsabilidade,  vejo como automático o  

benefício que o governador, candidato à reeleição, aufere pela veiculação  
da propaganda institucional  do estado, feita com gastos além da média  
dos últimos três anos.

A  meu  ver,  não  é  necessário  que  o  benefício  seja  verificado  ou 
comprovado. Evidenciada  essa  prática  ilícita,  daí  decorre  
automaticamente benefício para o governador candidato à reeleição, não 
havendo que se falar em necessidade de demonstrar prévio conhecimento.

[…]
Assim,  conheço  do  recurso  e  a  ele  dou  provimento  por  violação  do  

inciso VII e do § 4º do art.  73 da Lei nº 9.504/97,  devendo a multa ser  
aplicada no valor máximo previsto na legislação,  devido a gravidade da  
infração.”

Acompanhando a divergência assentou o Min. Marco Aurélio:  “... penso que o 

critério fixado no inciso VII do art. 73 é objetivo. Contenta-se na glosa das despesas com a  

ultrapassagem, no último ano imediatamente anterior à eleição,  da média gasta nos três 

últimos anos antecedem o pleito.  Ou seja,  não há necessidade de se provar o elemento  

subjetivo;  não  há  necessidade  de  se  provar  que  o  gasto  beneficiou  este  ou  aquele  

candidato.”

O Min. Luiz Carlos Madeira também acompanhou a divergência nos seguintes 

termos: “Nessa circunstância há de se dizer que o proveito se presume. E digo mais. O fato 

de não ter sido a despesa feita pela Casa Civil ou pela governança do estado também não  

faz  diferença. Se  admitirmos  a criação de agências  e  de empresas  que vão promover  a  

divulgação dos feitos  do governo, forçoso será que fiquem sujeitas  aos limites  da lei  ou 

estabeleceremos condições amplas para que a lei seja violada, fraudada nos seus objetivos. 

_________________________________________________________________________________________
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Vale dizer,  havendo excesso nas despesas feitas diretamente ou por interposta pessoa ou 

entidade, incide o inciso VII do art. 73 da Lei 9.504/97.”

Em razão  das  irregularidades  verificadas  no  RESPE 21.307/GO,  o  Ministério 

Público do Estado de Goiás, por meio da 57ª Promotoria de Justiça de Goiânia, instaurou 

inquérito civil público (portaria n.º 35/2008) para averiguar a conduta do ex-governador sob a 

ótica da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 

Do  cotejo  das  provas  juntadas  à  representação  eleitoral  n.º  133539/2002,  que 

culminou no RESPE 21.307/GO, bem como no que decidido nessas demandas eleitorais, é 

tranquilo afirmar que o réu  MARCONI PERILLO vulnerou a Lei 9.504/97 e se valeu do 

excesso de publicidade institucional para auferir indevido benefício eleitoral, o que configura 

a prática de atos de improbidade administrativa.

II – DO DIREITO:

1. PRELIMINARMENTE: 

A) Da não ocorrência de prescrição:

Em razão de os atos questionados na presente demanda terem sido praticados em 

meados  do  ano  2002,  poder-se-ia  concluir,  apressadamente,  pelo  advento  da  prescrição, 

fazendo-se uma interpretação equivocada do art. 23, I, da Lei 8.429/922, principalmente ao se 

considerar que o prazo prescricional em relação ao réu – ex-governador – teria começado a 

fluir  a  partir  do  término  de  seu  primeiro  mandato  (31/12/2002)  e  não  de  sua 

desincompatibilização para disputar a eleição para Senador da República (1º/04/2006).

2 “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;”
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A melhor doutrina debruçou-se sobre o tema,  ensinando que o início do prazo 

prescricional  dá-se com o fim do último mandato  do agente  político  reeleito.  Colha-se,  a 

propósito, a precisa lição de EMERSON GARCIA (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério 

Pacheco. Improbidade Administrativa. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 516/517):

“Tratando-se de vínculo originário de mandato eletivo e sendo o agente  
reeleito, deve ser analisado se a fluência do prazo prescricional se iniciará  
ao término do primeiro ou do segundo mandato.
[...]
...  entendemos  que  a  prescrição  somente  começará  a  fluir  a  partir  do  
término do exercício do último mandato outorgado ao agente, ainda que o  
ilícito tenha sido praticado sob a égide de mandato anterior.  Em abono 
dessa conclusão, podem ser elencados os seguintes argumentos: a) o art.  
23,  I,  da Lei  nº  8.249/92  fala em exercício  de mandato,  o  que afasta  a  
possibilidade de se atrelar o lapso prescricional ao exercício do mandato  
durante o qual tenha sido praticado o ato; b) a reeleição do agente público  
denota uma continuidade no exercício em que se deu a prática do ilícito, o  
que, apesar da individualidade própria de cada mandato,confere unicidade  
à sua atividade; c) as situações previstas no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92  
tratam de vínculos de natureza temporária, estando o lapso prescricional  
atrelado à sua cessação, o que somente ocorrerá com o término do último 
mandato; d) a associação do termo a quo do lapso prescricional à cessação 
do  vínculo  está  diretamente  relacionada  à  influência  que  poderá  ser  
exercida pelo agente na apuração dos fatos, o que reforça a tese de que a  
prescrição deve se principiar com o afastamento do agente; e e) a sucessão 
temporal  entre  os  mandatos  não  pode  acarretar  a  sua  separação  em  
compartimentos  estanques,  pois  consubstanciam  meros  elos  de  uma 
corrente ligando os sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade.”

Vale registrar,  no ponto,  que o  Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás,  de 

maneira pioneira e merecedora de aplausos, ao fazer uma interpretação teleológica do art. 23, 

I, da Lei 8.429/92, decidiu que o prazo prescricional para atos de improbidade administrativa 

praticados por agentes políticos  reeleitos  conta-se a partir  do término do último mandato, 

mesmo  que  o  ato  tenha  sido  levado a  efeito  no  primeiro  mandato.  Veja-se  a  ementa  do 

precedente ora invocado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  
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PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  AFASTADA. PUBLICIDADE.  
PROMOÇÃO  PESSOAL.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  
CONSTITUCIONAIS, MORMENTE O DA MORALIDADE.
I-  O  prazo  prescricional  da  ação  contra  atos  de  improbidade  
administrativa, previsto no inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, tem  
como marco inicial  o rompimento do vínculo do agente  público com a 
Administração,  aqui  entendido,  por  se  tratar  de  reeleição,  do  último 
mandato  do  alcaide  de  Joviânia,  vez  que  este  é  o  momento  em que  o  
agente  não  mais  poderá  influir  na  investigação  dos  atos  de  gestão.  
Aplicação do princípio da continuidade da gestão administrativa, derivado 
da conjuminância do dispositivo legal supra citado com o da EC nº 16/97,  
que instituiu a figura da reeleição no cenário político-jurídico;
II- omissis
III- omissis
APELAÇÃO  CONHECIDA  E  IMPROVIDA.” (AC  128280-0/180,  Rel.  
Des.  LEOBINO  VALENTE  CHAVES,  1ª  Câmara  Cível,  julgado  em 
19/05/2009, DJe 354 de 15/06/2009)

Recentemente, precisamente em 08/09/2009, o Superior Tribunal de Justiça, a 

quem cabe a última palavra em interpretação de lei federal, ao julgar o  leading case  REsp 

1.107.833/SP, conforme noticiado no  Informativo STJ n.º 406, de 7 a 11 de setembro de 

2009, também decidiu que a prescrição dos atos de improbidade conta-se a partir do término 

do segundo mandato do agente político reeleito. Confira-se a ementa do aresto:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  142  DA  LEI  N.  8.112/91.  
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 23 DA LEI N. 8.429/92 (LEI  
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –  LIA).  PRAZO 
PRESCRICIONAL.  EX-PREFEITO.  REELEIÇÃO.  TERMO  A  QUO. 
TÉRMINO  DO  SEGUNDO  MANDATO. MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA: PARÂMETRO DE CONDUTA DO ADMINISTRADOR  
E  REQUISITO  DE  VALIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO.  
HERMENÊUTICA.  MÉTODO  TELEOLÓGICO.  PROTEÇÃO  DESSA 
MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.  MÉTODO  HISTÓRICO.  
APROVAÇÃO DA LIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 16/97,  
QUE  POSSIBILITOU  O SEGUNDO  MANDATO.  ART.  23,  I,  DA LIA.  
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL ASSOCIADO 
AO  TÉRMINO  DE  VÍNCULO  TEMPORÁRIO.  A  REELEIÇÃO,  
EMBORA  NÃO  PRORROGUE  SIMPLESMENTE  O  MANDATO,  
IMPORTA  EM  FATOR  DE  CONTINUIDADE  DA  GESTÃO 
ADMINISTRATIVA, ESTABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ESTATAL E 
PREVISÃO  DE  PROGRAMAS  DE  EXECUÇÃO  DURADOURA.  
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RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR PERANTE O TITULAR 
DA RES PUBLICA POR TODOS OS ATOS PRATICADOS DURANTE  
OS OITO ANOS DE ADMINISTRAÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA 
DE  SUA  REALIZAÇÃO. RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  
IMPRESCRITIBILIDADE.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO (ART. 557, § 1º-A, CPC).
1. omissis
2. omissis
3.  Interpretação  da  Lei  n.  8.429/92.  Método  teleológico.  Verifica-se  
claramente que a mens legis é proteger a moralidade administrativa e todos  
seus  consectários  por  meio  de  ações  contra  o  enriquecimento  ilícito  de  
agentes públicos em detrimento do erário e em atentado aos princípios da  
administração pública. Nesse sentido deve ser lido o art. 23, que trata dos  
prazos prescricionais.
4. Método histórico de interpretação. A LIA, promulgada antes da Emenda  
Constitucional n. 16, de 4 de junho de 1997, que deu nova redação ao § 5º  
do  art.  14,  da  Constituição  Federal,  considerou  como  termo  inicial  da  
prescrição  exatamente  o  final  de  mandato.  No  entanto,  a  EC  n.  16/97  
possibilitou a reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todas as esferas  
administrativas,  com  o  expresso  objetivo  de  constituir  corpos  
administrativos estáveis e cumprir metas governamentais de médio prazo,  
para o amadurecimento do processo democrático.
5. A Lei de Improbidade associa, no art. 23, I, o início da contagem do  
prazo prescricional ao término de vínculo temporário, entre os quais, o  
exercício de mandato eletivo. De acordo com a justificativa da PEC de  
que  resultou  a  Emenda  n.  16/97,  a  reeleição,  embora  não  prorrogue  
simplesmente  o  mandato,  importa  em  fator  de  continuidade  da  gestão  
administrativa.  Portanto,  o vínculo com a Administração,  sob ponto de  
vista material, em caso de reeleição, não se desfaz no dia 31 de dezembro  
do último ano do primeiro mandato para se refazer no dia 1º de janeiro do  
ano inicial do segundo mandato. Em razão disso, o prazo prescricional  
deve ser contado a partir do fim do segundo mandato.
6. O administrador, além de detentor do dever de consecução do interesse  
público, guiado pela moralidade – e por ela limitado –, é o responsável,  
perante o povo, pelos atos que, em sua gestão, em um ou dois mandatos,  
extrapolem tais parâmetros.
7. A estabilidade da estrutura administrativa e a previsão de programas de  
execução duradoura possibilitam, com a reeleição, a satisfação, de forma  
mais concisa e eficiente, do interesse público. No entanto, o bem público é  
de titularidade do povo, a quem o administrador deve prestar contas. E se,  
por  dois  mandatos  seguidos,  pôde  usufruir  de  uma  estrutura  mais  bem 
planejada e de programas de governo mais consistentes, colhendo frutos ao 
longo dos dois mandatos – principalmente, no decorrer do segundo, quando  
os  resultados  concretos  realmente  aparecem  –  deve  responder  
inexoravelmente  perante  o  titular  da  res  publica por  todos  os  atos 
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praticados durante os oito anos de administração, independente da data  
de sua realização.
8.  No que concerne à ação civil pública em que se busca a condenação  
por dano ao erário e o respectivo ressarcimento, esta Corte considera que  
tal pretensão é imprescritível, com base no que dispõe o artigo 37, § 5º, da  
Constituição da República. Precedentes de ambas as Turmas da Primeira  
Seção.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp  1107833/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 18/09/2009)

Ante o exposto, com apoio na melhor doutrina e no entendimento jurisprudencial 

do TJGO e do STJ, não há se falar em prescrição no caso em tela, devendo a presente ação ser 

recebida e regularmente processada.

2. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:

De acordo com o que decidido pelo  Tribunal  Superior Eleitoral em acórdão 

transitado em julgado, ao ultrapassar o limite de gastos com publicidade institucional em R$ 

11.077.003,57 o réu MARCONI PERILLO violou o art. 73, VII, da Lei 9.504/97, verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes  
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos  
nos pleitos eleitorais: [...]
       VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
       VII  -  realizar,  em ano de  eleição,  antes  do prazo  fixado  no inciso  
anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais 
ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que 
excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito  
ou do último ano imediatamente anterior à eleição.

O § 7º do mesmo art. 73 da Lei 9.504/97 dispõe: 

“§  7º  As  condutas  enumeradas  no  caput  caracterizam,  ainda,  atos  de  
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº  
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8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma 
legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III."

Como se vê, a própria Lei Geral das Eleições prevê que a conduta praticada pelo 

réu  MARCONI PERILLO configura ato de improbidade administrativa.  Nesse diapasão, 

confira-se o texto do art. 11, I, da Lei 8.429/92:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os  
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole  
os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  
instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso  
daquele previsto na regra de competência;

Realmente, ao exceder o limite de gastos com publicidade institucional, fato que 

lhe beneficiou eleitoralmente, MARCONI PERILLO violou os princípios da administração 

pública encartados no art. 37,  caput, da Constituição Federal, especialmente os princípios 

da legalidade (houve violação frontal ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97), da impessoalidade (o 

benefício  eleitoral  dos  gastos  irregulares  com  publicidade  foi  reconhecido  pelo  TSE  em 

acórdão coberto pelo manto da coisa julgada) e da moralidade (o réu ultrapassou o limite de 

gastos com propaganda governamental em R$ 11.077.003,57 em ano eleitoral, utilizando o 

patrimônio público para satisfazer seu interesse privado em se reeleger governador do Estado 

de Goiás), vulnerando, ademais, os deveres inerentes a todos os agentes públicos previstos no 

art.  4º  da  Lei  8.429/923,  o  que  reforça  a  prática  do  ato  de  improbidade  administrativa 

capitulado no art. 11, I, da Lei 8.429/92.

Considerando que por imposição constitucional a publicidade governamental deve 

ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo o agente público dela 

se beneficiar, tem-se que o réu MARCONI PERILLO violou, também, o art. 37, § 1º, da 

3 “Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.”
_________________________________________________________________________________________

Ed. Sede do MPGO - Rua 23, esq. c/Av. Fued José Sebba, Q. A-6, L. 15/24, sala 332, Jardim Goiás, 
Goiânia/GO, CEP 74805-100, tel.:(62)3243-8442, e-mail: 57promotoria@mp.go.gov.br

12/26



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
57ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público

_________________________________________________________________

Constituição Federal4,  eis  que se promoveu eleitoralmente  com os  gastos  excessivos  em 

propaganda institucional, o que vem a solidificar ainda mais a ocorrência de atos ímprobos.

Por outro lado, tendo em conta que MARCONI PERILLO é o responsável pelo 

excesso  de  gastos  com  publicidade  realizado  entre  janeiro  e  junho  de  2002  (premissa 

assentada pelo TSE no julgamento do RESPE 21.307/GO), no montante de R$ 11.077.003,57, 

está o réu incurso na prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, XI, 

da Lei 8.429/92, litteris: 

Art. 10.  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:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes  
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Com efeito, vale registrar que, por expressa previsão legal, essa modalidade de ato 

ímprobo pode ocorrer a título de dolo ou culpa, nos termos dos arts. 5º e 10 da Lei 8.429/92, e 

sobre esse aspecto a doutrina e a jurisprudência pátrias simplesmente não discrepam.

Entrementes, não há dúvida que o ato de improbidade fora praticado a título de 

dolo, ao passo que MARCONI PERILLO, na condição de governador, é o responsável pela 

estratégia de propaganda institucional de seu governo, inclusive sobre o montante total a ser 

gasto.  Bem por isso, tem-se que o requerido nitidamente agiu com vontade livre e consciente 

de  lesar  o  patrimônio  público  e  com isso  auferir  o  benefício  eleitoral  de  se  ser  reeleito 

governador, o que de fato conseguiu. 

4“§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo,  informativo ou de orientação  social,  dela  não podendo constar  nomes,  símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
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Com  efeito,  pelos  atos  que  importaram  lesão  ao  patrimônio  público  e  que 

atentaram contra os princípios da administração pública, está o réu sujeito às penalidades do 

art. 12, II e III, da Lei 8.429/92.

Considerando a ocorrência de lesão ao patrimônio público, sujeitar-se-á, ainda, ao 

mandamento contido no art. 5º da LIA, isto é, à obrigação de ressarcimento integral do dano5.

III – DA MEDIDA CAUTELAR:

Para concretização de parte da providência jurisdicional pedida –  ressarcimento  

integral do dano causado ao patrimônio público estadual – afigura-se imperiosa a concessão 

de liminar/cautelar nos autos principais desta ação, medida consistente no bloqueio de bens 

do requerido, forte no que dispõem os arts. 12 e 19 da Lei 7.347/85, 7º e 16 da Lei 8.429/92 

c/c art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil.

De início, ressalte-se a plena possibilidade de adoção de medidas cautelares nos 

próprios autos da ação principal, eis que “uma vez definida a incidência da técnica de tutela  

prevista na Lei da Ação Civil Pública também ao campo da improbidade, tem-se como certa 

a possibilidade de deferimento de todas as medidas cautelares previstas na Lei nº 8.429/92  

nos autos do processo dito principal, prescindindo-se de pedido e decisão apartados.”6 

 Por se tratar de medida de natureza cautelar, afigura-se imprescindível a presença 

dos requisitos autorizadores, quais sejam, periculum in mora e  fumus boni juris. In casu, 

estão presentes os pressupostos autorizadores. Senão veja-se.

5 “Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”
6 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco.  Improbidade administrativa. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 742.
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O fumus boni juris está contido em toda a fundamentação jurídica desenvolvida 

nesta petição inicial, demonstrando a flagrante violação ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97, a qual 

gerou um prejuízo ao erário de  R$ 11.077.003,57 (onze milhões, setenta e sete mil reais e 

cinquenta e sete centavos), além do benefício eleitoral auferido pelo réu, o que configura a 

prática de atos de improbidade administrativa capitulados no  art. 10,  XI, e 11, I, da Lei 

8.429/92, conclusão reforçada pelo art. 73, § 7º, da Lei 9.504/97.

Além  do  mais,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  ao  julgar  o  RESPE  21.307/GO 

reconheceu que em relação a  MARCONI PERILLO “...  É automática a responsabilidade  

do governador pelo excesso de despesa com a propaganda institucional do estado, uma vez  

que a estratégia dessa espécie de propaganda cabe sempre ao chefe do executivo...”, bem 

como que  “Também é automático o benefício de governador, candidato à reeleição,  pela  

veiculação da propaganda institucional do estado, em ano eleitoral, feita com gastos além da 

média dos últimos três anos.”, decisão essa com força de coisa julgada, o que satisfaz, com 

folga, o requisito do fumus boni juris necessário à concessão da medida cautelar.

Acerca do periculum in mora, mister asseverar que a constrição de bens do réu é 

medida que se impõe inaudita altera pars, sob pena de se mostrar ineficaz e frustrar o futuro 

sucesso da presente demanda, proposta em favor de toda a sociedade goiana. Caso não seja 

deferida, o réu pode dilapidar seu patrimônio com o propósito  de impedir  ou pelo menos 

dificultar sobremaneira o integral ressarcimento.

Vale registrar, no ponto, que o  periculum in mora  é ínsito aos tipos da Lei da 

Improbidade Administrativa. À evidência, o periculum in mora está implícito no art. 37, § 

4º, da Constituição Federal e nos arts. 7º e 16 da Lei 8.429/92, que preceituam, in verbis:

Art. 37. ... 
§ 4º  -  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 
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bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 
sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 7º 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.

Art.  16. Havendo  fundados  indícios  de  responsabilidade,  a  comissão 
representará  ao  Ministério Público ou à procuradoria  do órgão para que 
requeira  ao juízo competente  a decretação do seqüestro  dos bens do 
agente ou terceiro que tenha 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  financeiras mantidas 
pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

Aliás,  a  mais  abalizada  doutrina  especializada  sobre  o  tema  entende  que  o 

periculum in mora está implícito no art. 37, § 4º, da Constituição da República e no art. 

7º da Lei 8.429/92, senão veja-se:

Em  qualquer  caso,  cumpre  ao  requerente  demonstrar  o  requisito  da 
verossimilhança, indispensável a qualquer medida cautelar. O risco de dano 
é,  nesse  caso,  presumido,  e  essa  característica  é  própria  da  medida 
constritiva, assentada em fundamento constitucional expresso (art. 37, § 
4.º). [ZAVASCKI, Teori Albino.  Processo coletivo. 1ª ed., São Paulo: RT, 
2006, p. 124]

...  desnecessário o perigo de dano, pois o legislador contenta-se com o 
fumus  boni  iuris  para  autorizar  essa  modalidade  de  medida  de 
urgência. Essa solução vem sendo adotada pela jurisprudência.
Identificam-se, portanto, as  características da indisponibilidade prevista 
no art. 7º: está limitada ao valor do prejuízo causado e  não necessita da 
demonstração do perigo de dano. O legislador dispensou esse requisito, 
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tendo  em  vista  a  gravidade  do  ato  e  a  necessidade  de  garantir  o 
ressarcimento do patrimônio público.
[...]
Na  indisponibilidade  enfatiza-se  o  fumus,  dispensada  a  prova  do 
periculum.
Aqui,  preocupou-se  o  legislador  em  tutelar  a  evidência  do  direito, 
independentemente  do perigo  de dano.  [BEDAQUE, José  Roberto  dos 
Santos.  Tutela  jurisdicional  cautelar  e atos de  improbidade.  In: BUENO, 
Cássio Scarpinella;  PORTO FILHO, Pedro Paulo Rezende (coord.)  et  al. 
Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais. 1ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 260-262]

Razoável  o argumento que exonera  a presença do  fumus boni  juris  e do 
periculum in mora para a concessão da indisponibilidade dos bens, apesar 
de  opiniões  contrárias.  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 ...  a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário...'  (sublinha-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]

Quanto ao periculum in mora, parte da doutrina se inclina no sentido de 
sua implicitude, de sua presunção pelo art. 7º da Lei de Improbidade, o 
que dispensaria o autor de demonstrar a intenção de o agente dilapidar 
ou desviar o seu patrimônio com vistas a afastar a reparação do dano. 
[...] De fato, exigir a prova, mesmo que indiciária, da intenção do agente de 
furtar-se  à  efetividade  da  condenação  representaria,  do  ponto  de  vista 
prático,  o  irremediável  esvaziamento  da  indisponibilidade  perseguida  em 
nível constitucional e legal. Como muito bem percebido por José Roberto 
dos Santos Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade 
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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), cremos acertada tal orientação, 
que se vê confirmada pela melhor jurisprudência. (GARCIA, Emerson; 
ALVES,  Rogério  Pacheco.  Improbidade  administrativa.  3ª  ed.,  Rio  de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 764)

... não se mostra crível aguardar que o agente público comece a dilapidar seu 
patrimônio  para,  só  então,  promover  o  ajuizamento  de  medida  cautelar 
autônoma  de  seqüestro  dos  bens.  Tal  exigência  traduziria  concreta 
perspectiva  de  impunidade  e  de  esvaziamento  do  sentido  rigoroso  da 
legislação.  O  periculum  in  mora emerge,  via  de  regra,  dos  próprios 
termos  da inicial,  da gravidade  dos fatos,  do montante,  em tese,  dos 
prejuízos causados ao erário.
A  indisponibilidade  patrimonial  é  medida  obrigatória,  pois  traduz 
conseqüência  jurídica  do  processamento  da  ação,  forte  no  art.  37, 
parágrafo 4º, da Constituição Federal.
Esperar  a  dilapidação  patrimonial,  quando  se  trata  de  improbidade 
administrativa,  com todo respeito  às  posições  contrárias,  é  equivalente  a 
autorizar  tal  ato,  na medida em que o ajuizamento  de ação de seqüestro 
assumiria  dimensão  de  'justiça  tardia',  o  que  poderia  se  equiparar  a 
denegação de justiça.
[...]
Prepondera, aqui, a análise do requisito da fumaça do bom direito. Se a 
pretensão do autor da actio se mostra plausível, calcada em elementos 
sólidos,  com  perspectiva  concreta  de  procedência  e  imposição  das 
sanções  do  art.  37,  parágrafo  4º,  da  Carta  Constitucional,  a 
conseqüência  jurídica  adequada,  desde  logo,  é  a  indisponibilidade 
patrimonial  e  posterior  seqüestro  dos  bens. [OSÓRIO,  Fábio  Medina. 
Improbidade administrativa, 2a. ed., Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 239 e 
ss.]

Com efeito, de acordo com a doutrina, a indisponibilidade de bens prevista 

na Lei Fundamental e na Lei 8.429/92 independe do perigo de dano, bastando para a 

concessão da medida a presença do fumus boni juris, o qual também está manifesto, vez 

que há decisão transitada em julgado reconhecendo a ilicitude da conduta do réu.

Vale registrar, no ponto, a existência de precedentes de Tribunais de Justiça que 

adotam a tese aqui defendida, a exemplo dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Paraná e 

Mato Grosso, verbis:
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Ação Civil Pública Cautelar - Indisponibilidade dos bens do servidor a quem 
se imputa prática de ato de improbidade - Perigo -  Tratando-se de ação 
civil  pública cautelar cujo escopo é garantir a indenização por danos 
oriundos de imputado ato de improbidade a administrador público, não 
é  necessária  a  existência  ou  demonstração  de  perigo  na  demora  a 
ensejar a concessão da medida judicial de indisponibilidade dos bens. 
Constatada a plausibilidade da imputação da prática de ato de improbidade, 
os bens do agente público, que respondem pelos atos por ele praticados não 
mais podem ser alienados, desnecessária a demonstração de existência de 
perigo  ou  intenção  de  alienação.  Recurso  provido  para  decretar-se  a 
indisponibilidade  dos  bens  dos  agravados,  que  permanecerão  com  a 
administração dos mesmos até final julgamento da ação. Recurso provido 
para tal fim.[TJSP, AI 052.503.5, Rel. Des. LINEU PEINADO, 2ª Câmara 
de Direito Público, julgado em 12/05/1998]

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  AGENTES  PÚBLICOS.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  TIPO  LEGAL  INCLUÍDO  ENTRE  OS  QUE 
CAUSAM  PREJUÍZO AO ERÁRIO.  INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
LIMINAR.  PRESSUPOSTOS  ESPECÍFICOS  PRESENTES.  MEDIDA 
CONCEDIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5° E 7° DA LEI 8.429/92. 
RECURSO PROVIDO.
A liminar na ação civil pública por improbidade administrativa, como é de 
absoluto rigor jurídico, sujeita-se ao que estabelecer a Lei 8.429/92, dentro 
de  uma  interpretação  vinculada  ao  sistema  jurídico  como  um  todo.
Ocorrendo lesão ao patrimônio público, por quebra do dever da probidade 
administrativa,  culposa  ou  dolosa,  impõe-se  ao  Juiz,  a  requerimento  do 
Ministério Público, providenciar medidas de garantia, adequadas e eficazes, 
para o integral ressarcimento do dano em favor da pessoa jurídica afetada, 
entre as quais se inclui a indisponibilidade dos bens dos agentes públicos.
Para  a  concessão  da  liminar,  nas  ações  movidas  contra  os  agentes 
públicos,  por  atos  de  improbidade  administrativa,  com  fundamento  nos 
casos mencionados nos artigos 9° e 10 da Lei 8.429/92, basta que o direito 
invocado seja plausível (fumus boni iuris), pois a dimensão do provável 
receio de dano (periculum in mora) é dada pela própria Lei 8.429/92 e 
aferida em razão da alegada lesão ao patrimônio da Administração Pública. 
[TJPR,  AI n.º  72735-7, Rel.  Des. conv. AIRVALDO STELA ALVES, 4ª 
Câmara Cível, julgado em 11/08/1999]

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  —  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  — 
INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO 
— POSSIBILIDADE — LIMITAÇÃO AOS VALORES PERSEGUIDOS E 
AO  PERÍODO  DOS  FATOS  —  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
PROVIDO  PARCIALMENTE  —  Exsurgindo  dos  autos  da  ação  civil 
pública  provas  convincentes  da  improbidade  administrativa,  pode  o  juiz 
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determinar, a requerimento do autor, a indisponibilidade dos bens dos 
envolvidos,  à vista do  periculum in mora ínsito  no art.  7º.  da Lei  nº. 
8.429/92,  devendo,  contudo,  guardar  proporcionalidade  com a  reparação 
civil  perseguida.  O  sigilo  bancário,  embora  corolário  do  direito 
constitucional  à intimidade (CF, art.  5º,  X),  pode ser  quebrado quando o 
interesse público a recomenda para salvaguardar interesses mais relevantes. 
[TJMT, AI 8.160, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1ª Câmara 
Cível, julgado em 16/03/1998]

Anote-se, por pertinente, que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente 

consignou uma vez  mais  que para a  decretação de indisponibilidade de bens  em ação de 

improbidade administrativa basta a demonstração do fumus boni juris. Eis a ementa do aresto:

IMPROBIDADE.  Indisponibilidade  de  bens.  CF,  art.  37  §  4º.  LF  n° 
8.429/92,  art.  7º.  Bom  direito.  Perigo  na  demora.  -  1.  Improbidade. 
Indisponibilidade.  Os  atos  de  improbidade  administrativa  importam  a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37 
§ 4º da CF. A matriz constitucional,  que não cuida de processo, não traz 
outro requisito que a existência de atos de  improbidade e a necessidade de 
ressarcimento.  Indisponibilidade  que  não  se  enquadra,  dada  a  maior 
hierarquia da disposição,  nas regras usuais dos provimentos  cautelares.  A 
demonstração suficiente dos atos de improbidade decorre da causa de pedir e 
dos documentos que a acompanham. O  perigo na demora está  'in re ipsa', 
não  exigindo  demonstração  em  separado.  -  2.  Improbidade. 
Indisponibilidade.  O  art.  7º  da  LF  nº  8.429/92  prevê,  aconselha  até,  a 
indisponibilidade  como  passo  necessário  da  ação  de  improbidade  para 
assegurar  o  ressarcimento  do  dano.  Desnecessidade  de  demonstração  do 
perigo na demora, em especial (como fazê-lo?) a prova do fato futuro ligado 
à  intenção  de  dilapidação  ou ocultação  do  patrimônio.  -  3.  Improbidade. 
Indisponibilidade.  O  juiz  decretará  a  indisponibilidade  dos  bens  dos 
envolvidos  quando  for  suficiente  a  demonstração  da  prática  de  atos  de 
improbidade  que  tenham  causado  lesão  ao  patrimônio  público  ou  o 
enriquecimento ilícito do agente público; poderá não decretá-la, no entanto, 
quando as circunstâncias do caso concreto, incluindo a situação pessoal das 
partes e o valor envolvido, dispensarem a providência. Agravo provido em 
parte  para  decretar  a  indisponibilidade  dos  bens  dos  réus  WAGNER 
RICARDO ANTUNES e CARLOS CÉSAR DE GODOY até o montante do 
alcance,  em  relação  a  cada  um.  [TJSP,  AI  936.241-5/8-00,  Rel.  Des. 
TORRES  DE CARVALHO,  10ª  Câmara  de  Direito  Público,  julgado  em 
20/07/2009]
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Por outro  lado,  não  se  desconhece que  o C.  Superior  Tribunal  de  Justiça  era 

refratário à interpretação acerca de periculum in mora implícito na Lei 8.429/92. Entrementes, 

em agosto de 2009, essa Corte de Justiça modificou seu entendimento, ao passo que ao 

julgar o Recurso Especial 1.098.824/SC a Segunda Turma, à unanimidade, consagrou 

que “O requisito cautelar do periculum in mora está implícito no próprio comando legal,  

que  prevê  a  medida  de  bloqueio  de  bens,  uma  vez  que  visa  a  'assegurar  o  integral  

ressarcimento do dano'”. Confira-se o teor da ementa do leading case ora invocado:

ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  –  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS  –  ART.  7º, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  8.429/1992  –  REQUISITOS  PARA 
CONCESSÃO – LIMITES – SÚMULA 7/STJ.
1. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 
7º,  parágrafo  único  da  Lei  8.429/1992,  exige  fortes  indícios  de 
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas 
condutas que causem dano material ao Erário.
2. O requisito cautelar do   periculum in mora   está implícito no próprio   
comando legal, que prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez que 
visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
3.  A demonstração,  em tese,  do  dano  ao  Erário  e/ou  do  enriquecimento 
ilícito do agente, caracteriza o fumus boni iuris.
4. Hipótese em que a instância ordinária concluiu ser possível quantificar as 
vantagens  econômicas  percebidas  pelo  réu,  ora  recorrente,  para  fins  de 
limitação  da  indisponibilidade  dos  seus  bens.  Rever  esse  entendimento 
demandaria a análise das provas. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp  1098824/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 04/08/2009)

Assim, com apoio na melhor doutrina e na jurisprudência pátria mais escorreita e 

atual, a determinação de bloqueio de bens do réu se impõe, vez que constatada a presença do 

fumus boni juris pelas decisões do TSE e considerando que o periculum in mora sobressai dos 

próprios dispositivos legais pertinentes, quais sejam, o art. 37, § 4º, da Constituição Federal e 

o art. 7º da Lei 8.429/92.
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Por outro lado,  desde já se repele o entendimento que averba ser necessária a 

comprovação de dilapidação do patrimônio para se deferir a medida de bloqueio de bens em 

ações de improbidade administrativa, simplesmente pelo fato de isso ser impossível no início 

de qualquer demanda judicial. No ponto, vale transcrever trecho de decisão liminar proferida 

pelo Dr. Lusvaldo de Paula e Silva, Juiz da 1ª Vara Cível de Goiânia, ao deferir medida de 

bloqueio de bens na ação de improbidade n.º 200905210578:

“A  indisponibilidade  dos  bens  de  todos  os  envolvidos  como  forma  de  
garantir o futuro ressarcimento do dano, eventualmente comprovado ao fim  
do  processo,  é  uma  necessidade  reconhecida  tanto  pela  Constituição  
Federal (art. 37, § 4°) quanto pela LIA (art. 7°).  Em nenhum momento o 
legislador colocou como requisito para essa medida a demonstração, em 
concreto,  do perigo  da demora,  por  ser  ele  presumível. Mesmo porque,  
revela-se impossível, na prática, a demonstração de fato futuro ligado à  
intenção  de  dilapidação  ou  ocultação  do  patrimônio  (alguém  saberia  
explicar como fazer isso, neste momento da relação processual?).”

Por outro lado, imperioso gizar que em caso absolutamente semelhante ao dos 

autos (violação ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97), o Ministério Público ingressou com ação de 

improbidade  administrativa  em face do  ex-presidente  da  Câmara  Municipal  de Goiânia  e 

então  candidato  a  Deputado  Estadual  Cláudio  Meirelles  (protocolo  n.º  200802955414), 

ocasião em que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia determinou o 

bloqueio de bens até o valor de R$ 807.974,49 (oitocentos e sete mil, novecentos e setenta e 

quatro e reais e quarenta e nove centavos), montante que ultrapassara a média dos gastos com 

publicidade da Câmara Municipal nos três anos anteriores às eleições de 2006.

Mencionada decisão interlocutória foi mantida pelo Tribunal de Justiça em aresto 

assim ementado, litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I – RECURSO 
'SECUNDUM EVENTUM LITIS'. O agravo de instrumento e um recurso 
que  deve  limitar-se  ao  exame  do  acerto  ou  desacerto  do  que  ficou 
soberanamente  decidido pelo juiz monocrático,  não podendo extrapolar  o 
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seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vituperado, não sendo lícito, 
destarte,  ao  juízo  'ad  quem'  antecipar-se  incontinenti  ao  julgamento  do 
mérito  da  demanda,  sob  pena  de,  na  hipótese,  suprimir  um  grau  de 
jurisdição. II - LIMINAR. REQUISITOS. PODER DISCRICIONÁRIO DO 
JUIZ. A concessão de medida liminar, na ação civil pública, condiciona-se a 
existência dos requisitos da plausibilidade da verossimilhança das alegacões 
('fumus boni  iuris') e do perigo da demora ('periculum in mora'). Em casos 
que  tais,  o  deferimento  de  tal  medida  constitui  uma  reserva  afeta  ao 
julgador, inserida em seu livre convencimento, face a cognição sumaria dos 
elementos que lhe informam ao prolatar a decisão pleiteada, só devendo ser 
reformada se estiver eivada de ilegalidade gritante ou se vier com coloração 
de teratologia.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJGO,  AI  72.884-7/180  [200901163010],  Rel.  Dr.  PAULO  CÉSAR 
ALVES DAS NEVES,  SEGUNDA TURMA,  j.  22/09/2009,  DJe  436 de 
08/10/2009)

Assim, se o Poder Judiciário goiano manteve o bloqueio de bens de um Deputado 

Estadual  em razão de atos  violadores ao art.  73,  VII, da Lei 9.504/97,  praticados  quando 

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, pela mesma razão deve bloquear os bens de um 

Senador da República por ações ilícitas idênticas ao do citado Deputado, todavia, praticadas 

na condição de Governador do Estado,  cargo que proporcionou um dano muito  maior  ao 

patrimônio público,  qual seja,  R$ 11.077.003,57 (onze milhões,  setenta e sete mil  reais  e 

cinquenta e sete centavos).

Com efeito, quando a razão é a mesma, a mesma há de ser a disposição do direito 

(ubi eadem ratio, ubi idem jus).

Ademais, além do periculum in mora implícito para os atos de improbidade, tem-

se que o valor do dano provocado pelo réu é de grande monta, qual seja, R$ 11.077.003,57 

(onze  milhões,  setenta  e  sete  mil  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos).  Assim,  reforça-se  a 

necessidade de deferimento da medida constritiva de bens do réu, ainda mais se se considerar 

sua condição de parlamentar federal, cujo subsídio mensal é de R$ 16.512,09, de acordo com 

o Decreto Legislativo n.º 112/2007. Vale frisar que é desconhecida qualquer outra atividade 

remunerada pelo requerido MARCONI PERILLO além da função de Senador da República, 
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razão pela qual o bloqueio de  R$ 11.077.003,57 (onze milhões,  setenta e sete mil  reais e 

cinquenta e sete centavos) é medida que se impõe.

Os bens a serem indisponibilizados são: 

✔ R$ 11.077.003,57   (onze milhões,  setenta e sete mil  reais  e cinquenta e sete centavos) em 

contas  bancárias  e/ou  aplicações  financeiras  de MARCONI  FERREIRA  PERILLO 

JÚNIOR,  CPF/MF  n.º  035.538.218-09,  constrição  a  ser  realizada  por  meio  do  sistema 

BacenJud 2.0, eis que possível o uso da penhora on line de forma cautelar e não somente na 

fase  de  execução,  o  que  inegavelmente  geraria  efetividade  ao  processo,  evitando-se  a 

dilapidação do patrimônio dos agravados e garantindo-se o ressarcimento ao erário;

✔ se  o  bloqueio  de valores  acima referido  não  alcançar  a  cifra  de  R$ 11.077.003,57 (onze 

milhões,  setenta  e  sete  mil  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos),  requer  seja  decretada  a 

indisponibilidade de bens imóveis e veículos do réu, com expedição de ofícios aos quatro 

cartórios de registro de imóveis de Goiânia/GO para averbação na matrícula dos imóveis cuja 

propriedade lhe pertença,  bem como o bloqueio de veículos registrados em seu nome por 

meio do sistema RENAJUD.

No ponto, imperioso frisar que a indisponibilidade de bens não se afigura como 

antecipação de aplicação de sanção ao réu, mas tão-somente meio de assegurar o resultado útil 

do processo, instaurado em defesa do patrimônio público.

IV – DOS PEDIDOS:

Em face de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

1. A concessão de medida liminar/cautelar   inaudita altera   pars   decretando-se o bloqueio 

de bens do réu visando ao integral ressarcimento ao patrimônio público estadual, com apoio 
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nos arts.  12 e 19 da Lei  7.347/85,  arts.  7º,  caput  e parágrafo único,  16, § 1º,  da Lei 

8.429/92 e art. 273, § 7º, do CPC;

2. A notificação do réu, pelos correios e com aviso de recebimento, nos termos do § 7º, do art. 

17, da Lei 8.429/92, combinado com o art. 221, I, do CPC;

3. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação do réu, se digne V. Exa. 

RECEBER A INICIAL e determinar a citação do demandado, pelos correios e com aviso 

de recebimento, com base no artigo 17, § 9º, da Lei 8.429/92 c/c art. 221, I, do CPC;

4. A comunicação processual do  ESTADO DE GOIÁS na pessoa do Procurador-Geral do 

Estado, domiciliado na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, n.º 26, Centro, Goiânia – GO, 

CEP 74.003-010, para, querendo, integrar a presente lide, nos termos do artigo 17, § 3°, da Lei 

8.429/92;

5. A comunicação pessoal dos atos processuais a este representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 236, § 2º, do Código de Processo Civil, e do art. 41, IV, da Lei 8.625/93;

6. A procedência do pedido para:

a) condenar   o requerido no ressarcimento integral do dano provocado ao Estado 

de Goiás - R$ 11.077.003,57 (onze milhões, setenta e sete mil reais e cinquenta e 

sete  centavos) -,  devidamente  corrigidos,  com  apoio  no  art.  37,  §  5º,  da 

Constituição Federal e no art. 5º da Lei 8.429/92; e 

b) em razão da prática dos atos de improbidade administrativa capitulados no art. 

10, caput, e inciso XI, e 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92, condenar o réu 

nas sanções do art. 12, II e III, da Lei 8.429/92.
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7.  A  condenação  do  réu  ao  pagamento  das  custas,  emolumentos  processuais  e  ônus  de 

sucumbência;

8.  A juntada  do  inquérito  civil  n.º  35/08  (MPDoc n.º  2008000100047080),  bem como  a 

produção de todas as provas admitidas em direito.

Valor  da  causa:  R$  11.077.003,57  (onze  milhões,  setenta  e  sete  mil  reais  e 

cinquenta e sete centavos).

Pede DEFERIMENTO.

Goiânia/GO, 22 de março de 2010.

FERNANDO AURVALLE KREBS

Promotor de Justiça
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