
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 35.506 DISTRITO 
FEDERAL

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

IMPTE.(S) :PPI - PROJETO DE PLANTAS INDUSTRIAIS LTDA 
ADV.(A/S) :CELSO CINTRA MORI E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S) :TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO

MANDADO  DE  SEGURANÇA  – 
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO  – 
PODER GERAL DE CAUTELA – LIMITES 
– LIMINAR DEFERIDA. 

1. O assessor Dr. Marcelo Maciel Torres Filho prestou as seguintes 
informações:

PPI  –  Projeto  de  Plantas  Industriais  Ltda.,  sociedade 
pertencente ao grupo Toyo Engineering Corporation, insurge-se 
contra o acórdão nº 2.014/2017 do Tribunal de Contas da União, 
mediante o qual determinada a indisponibilidade cautelar, pelo 
prazo  de  1  ano,  de  ativos  no  montante  equivalente  a  R$ 
653.058.328,50 – atualizado até 8 de setembro de 2017 –, bem 
assim decretada  a  desconsideração  da  própria  personalidade 
jurídica. 

Relata  terem sido  as  medidas  adotadas  no  processo  de 
tomada  de  contas  especial  nº  034.902/2015-5,  destinado  à 
quantificação  do  dano e  apuração final  de  responsabilidades 
referentes  ao  contrato  nº  0858.0072004.11.2,  firmado  entre 
Petróleo Brasileiro S.A. e o Consórcio TUC Construções, para a 
construção  da  Central  de  Desenvolvimento  de  Plantas  de 
Utilidade  do  Complexo  Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro  – 
COMPERJ.  Consoante  esclarece,  embora  outras  participantes 
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do consórcio tenham admitido irregularidades, inexistiria prova 
do  próprio  envolvimento  em  condutas  ilícitas,  buscando  o 
impetrado responsabilização fundada em simples solidariedade 
entre os membros. 

Entende  violados  os  direitos  líquidos  e  certos  de 
movimentar  os  próprios  bens  e  ativos  e  de  funcionar  como 
empresa  com  autonomia,  presente  a  livre  iniciativa  e  a 
propriedade privada. Alude a prejuízos de imagem e reputação. 

Aduz  não  possuir  o  Tribunal  de  Contas  da  União 
competência  para  instituir  restrição  ao  patrimônio  particular, 
bem  assim  decretar  a  desconsideração  da  personalidade 
jurídica. Salienta, quanto ao primeiro ponto, a inaplicabilidade 
do artigo 44, § 2º, da Lei nº 8.443/1992, lido em conjunto com o 
os  artigos 273 e  274 do Regimento Interno do Órgão,  ante a 
incidência restrita a agentes públicos. Em relação ao segundo, 
observa  inexistir  previsão  constitucional  ou  legal  para  a 
medida,  não  havendo  ainda  posicionamento  do  Supremo, 
conforme decidido pelo ministro Celso de Mello no mandado 
de segurança nº 32.494.

Diz desrespeitado o princípio da legalidade estrita. Afirma 
que  não  teve  a  oportunidade  de  exercer  o  contraditório  e  a 
ampla defesa. Reputa inadequada a imposição da sanção sem 
atendimento  aos  princípios  do  devido  processo  legal  e  da 
proporcionalidade.  Assinala  ausente  a  demonstração  dos 
requisitos  para  decretação  de  medida  cautelar,  em afronta  à 
necessidade  de  motivação  dos  atos  administrativos, 
considerado  a  falta  de  provas  de  conduta  irregular  ou  de 
conhecimento das ilicitudes praticadas. 

Alega  ofensa  ao  princípio  da  isonomia,  porquanto  os 
outros  membros  do  Consórcio  TUC  Construções  não  foram 
objeto da medida restritiva – a Construtora Norberto Odebrecht 
S.A.,  em  razão  da  celebração  de  acordo  de  leniência  com  o 
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Ministério  Público  Federal;  a  UTC  Participações  S.A.,  ante 
pedido de recuperação judicial. Evoca o princípio da presunção 
de  inocência,  aludindo  a  sentenças  proferidas  pelo  Juízo  da 
Décima Terceira Vara Federal Criminal de Curitiba e a ações de 
improbidade relacionadas.

Pede,  liminarmente,  a  suspensão  dos  efeitos  do  ato  de 
indisponibilidade  de  bens  e  de  desconsideração  da 
personalidade  jurídica.  No  mérito,  requer  a  anulação  das 
medidas, constantes dos itens 9.1 e 9.4 do Acórdão nº 2.014/2017 
do Tribunal de Contas da União.  

2.  Relativamente  ao  pedido  de  levantamento  da  ordem  de 
indisponibilidade bens, atentem para o que consignei ao deferir medida 
acauteladora nos mandados de segurança nº 34.357 e nº 34.392:  

[…] 
2. O cerne da questão reside na possibilidade jurídica, ou 

não,  de  o  Tribunal  de  Contas  da  União  impor  cautelar  de 
indisponibilidade de bens em desfavor de particular. Quanto ao 
tema, já me manifestei em outras ocasiões, tendo assentado não 
reconhecer a órgão administrativo, como é o Tribunal de Contas 
– auxiliar do Congresso Nacional, no controle da Administração 
Pública  –,  poder  dessa  natureza.  Percebam:  não  se  está  a 
afirmar a ausência do poder geral de cautela do Tribunal  de 
Contas,  e,  sim,  que essa  atribuição possui  limites  dentro dos 
quais não se encontra o de bloquear, por ato próprio, dotado de 
autoexecutoriedade, os bens de particulares contratantes com a 
Administração Pública.

Destaco a impropriedade de justificação da medida com 
base no artigo 44 da Lei  Orgânica do Tribunal de Contas da 
União.  O dispositivo está  voltado à disciplina da atuação do 
responsável  pelo contrato,  servidor público,  não abarcando o 
particular.  O  exame  da  Lei  nº  8.443/1992  respalda  o 
entendimento. O preceito encontra-se na Seção IV, a qual regula 
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a fiscalização de atos e contratos dos quais resulte receita ou 
despesa, realizados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição. 
A lei direciona a servidor público, não a particular.

No julgamento dos mandados de segurança nº 23.550, da 
minha relatoria, e nº 29.599, relator o ministro Dias Toffoli, tive 
a oportunidade de consignar, com fundamento no artigo 71 da 
Carta  da  República  norma  básica  regente  da  atuação  do 
Tribunal de Contas, a inviabilidade de sustação de contrato. Em 
voto proferido no mandado de segurança nº  24.379,  também 
relatado  pelo  ministro  Dias  Toffoli,  assentei  descaber  a 
imposição de sanção ao particular. O caso sob exame não difere 
dos citados, sendo forçosa a conclusão pela impossibilidade de 
determinação,  pelo  Tribunal  de  Contas,  de  medida  cautelar 
constritiva de direitos, de efeitos práticos tão gravosos como a 
indisponibilidade  de  bens,  verdadeira  sanção  patrimonial 
antecipada.

Sob  o  ângulo  do  risco,  percebe-se  a  ocorrência  do 
denominado perigo na demora reverso, pois a manutenção da 
medida  cautelar  pode  sujeitar  a  impetrante  à  morte  civil.  A 
eficácia  da tomada de contas  especiais  nº  [...],  bem como de 
outros  processos  de  controle  conduzidos  pelo  Tribunal  de 
Contas, e o ressarcimento por eventuais prejuízos causados ao 
erário dependem da permanência da construtora em atividade.

[…] 

O  mesmo  raciocínio  direciona,  em  campo  precário  e  efêmero,  à 
suspensão da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência 
de  pronunciamento  colegiado do  Supremo definindo a  viabilidade  da 
medida em âmbito administrativo,  sem respaldo normativo expresso e 
sem abertura de contraditório prévio.  

3.  Defiro o pedido liminar, autorizando a livre movimentação dos 
bens da impetrante que tenham sido declarados indisponíveis, bem assim 
a  suspensão  da  determinação  atinente  ao  levantamento  da  própria 
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personalidade jurídica, presente o acórdão nº 2.014/2017, do Tribunal de 
Contas da União.

4. Ouçam o Órgão impetrado e deem ciência à Advocacia-Geral da 
União, observado o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.

5. Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos 
termos do artigo 12 da mesma Lei.

6. Publiquem.

Brasília, 8 de fevereiro de 2018.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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