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RÉU: MARIA DO SOCORRO SUKY OLIVEIRA CONTRUCCI

DESPACHO/DECISÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) ajuíza
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATOS  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA,  em face  de  CLÁUDIA VALÉRIA  BASTOS
FERNANDES  DOMINGUES  DE  MELLO,  ALLYRIO
DOMINGUES DE MELLO JÚNIOR, PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO
DA SILVA, GYANE DIAS DE MENEZES, ELDER LUIS MUSSI
BAGIANI,  JORGE  BLOISE,  JAIME  FRIDMAN,  MARIA  DO
SOCORRO  SUKI  OLIVEIRA  CONTRUCCI,  RITA  VERA
MARTINS COSTA,  PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA., TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA., BAGIANI
E  PASCOAL  EMPREENDIMENTOS  E  ADMINISTRAÇÃO
LTDA.,  HIROSHI  ABE  JUNIOR,  com  fundamento  na  Lei  nº
8.429/92,  objetivando a decretação liminar da indisponibilidade de
bens e a condenação dos Réus às sanções previstas no artigo 12,
incisos I e II, da referida Lei.
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Emenda à inicial  (Evento 3 – fl.  1/8) com pedido de
aditamento, para fins de incluir no polo passivo CÉZAR TURÍBIO
ANTUNES DE OLIVEIRA e JURANDIR ALIEVI.

Nova petição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(evento 6 – fls. 1/3) contendo rol de testemunhas.

Sustenta  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  que
instaurou o Inquérito Civil nº 1.02.000.000889/2003-56 para apurar
concessões indevidas de liminares, nos anos de 2000 a 2003, pela
juíza  federal  CLÁUDIA  VALÉRIA  BASTOS  FERNANDES
DOMINGUES  DE  MELLO  a  empresas  Distribuidoras  de
Combustíveis Líquidos e Derivados de Petróleo e Álcool e em Ações
que pretendiam obter a validade, a eficácia e o resgate de Títulos da
Dívida Pública, assim como a percepção de vantagens indevidas em
razão de tais atos.

Aduz  que  a  fraude  era  realizada  por  empresas
distribuidoras  de  combustíveis  e  derivados  de  Petróleo,  que
simulavam a transferência de seu domicílio para os locais onde a
juíza  federal  CLÁUDIA  VALÉRIA  BASTOS  FERNANDES
DOMINGUES DE MELLO estava exercendo sua jurisdição, pouco
tempo antes de ajuizarem ações com pedidos de liminar.

Afirma  que,  mesmo  ciente  de  tal  expediente
fraudulento, a juíza federal CLÁUDIA VALÉRIA concedia liminares
às empresas em tempo exíguo, antes mesmo de qualquer verificação
quanto às informações apresentadas pelas empresas distribuidoras de
combustíveis líquidos derivados de petróleo e álcool.

Indica que,  paralelamente,  foram observados  diversos
indícios  de  incompatibilidade  patrimonial  e  do  recebimento  de
vantagens  indevidas  por  meio  de  depósitos  sem  origem  lícita
comprovada  e  celebração  de  contrato  simulado  com  a  empresa
Mello’s Mel Empreendimentos Artísticos LTDA, pertencente a seu
marido, ALLYRIO DOMINGUES DE MELLO JÚNIOR.

De  acordo  com  a  inicial,  a  referida  magistrada  foi
submetida  a  um  Procedimento  Administrativo  Disciplinar  (PAD),
tendo o Desembargador Federal Relator concluído que as condutas
apontadas  configuravam  faltas  funcionais  graves.  Nessa  linha,  o
colegiado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria,
decidiu  pela  aplicação  da  penalidade  de  disponibilidade,  com
vencimentos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço.  Foi,  ainda,
processada  criminalmente,  juntamente  com seu  marido  ALLYRIO
DOMINGUES  DE  MELLO  JÚNIOR,  após  o  oferecimento  de
denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, tendo o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por maioria, ABSOLVIDO ambos,
com fundamento no artigo 386, II,  do Código de Processo Penal.
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Nada obstante, na visão do representante do Parquet, essa absolvição
não impede o ajuizamento da presente demanda, tendo em vista a
independência  entre  as  instâncias  civil,  penal  e  administrativa,
estabelecida no artigo 935 do Código Civil.

A partir da conclusão de que os atos descritos na inicial,
associados  aos  indícios  de  percepção  de  vantagem  financeira
indevida, denotam a prática de atos de improbidade administrativa
pela  magistrada  e  pelos  terceiros  apontados,  o  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, com amparo no artigo 37, § 4º da CRFB e no
art. 7º da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA),
requer  a  decretação  de  MEDIDA  CAUTELAR  DE
INDISPONIBILIDADE  DE  BENS  com  o  intuito  de  assegurar  a
efetividade de decisão futura que porventura venha a determinar o
integral  ressarcimento  do  dano,  a  perda  dos  bens  ou  valores
indevidamente acrescidos ao patrimônio ou, ainda, o pagamento de
multa civil.

Defende  o  MPF,  neste  tópico  concernente  à  medida
liminar de indisponibilidade de bens, que a “fumaça do bom direito”
está  presente  tanto  na  causa  remota,  como  na  próxima,  pois  a
verossimilhança das alegações, devidamente conjugada com o direito
material  e  processual  já  expostos,  demonstram  a  necessidade  da
medida. Além disso, “o perigo na demora” consubstancia-se no fato
de que a medida final, determinando a devolução dos valores obtidos
ilicitamente certamente não ocorrerá em breve, levando-se em conta a
vasta quantidade de recursos existentes na sistemática civil.  Sendo
assim,  é  certo  que  a  reparação  que  se  pretende  em benefício  da
sociedade está,  ao menos em tese,  distante (além,  obviamente, do
perigo  concreto  de  dissipação ou  ocultação de  bens  penhoráveis).
Para tanto,  especifica e  individualiza os montantes sobre os quais
deve recair eventual decretação de indisponibilidade.

Relatados,  passo  a  analisar  o  pedido  de  decretação
liminar da indisponibilidade de bens.

De início, chamo a atenção para as peças de aditamento
à  inicial,  devendo  proceder-se  à  retificação  da  autuação  para
inclusão  de  CÉZAR  TURÍBIO  ANTUNES  DE  OLIVEIRA  e
JURANDIR ALIEVI no polo passivo da presente demanda.

I – DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE
BENS ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A ação de improbidade administrativa, como é cediço,
possui  rito  próprio  estabelecido  na  Lei  nº  8.429/92,  no  qual  está
prevista  uma  fase  de  notificação  prévia  para  oferecimento  de
manifestação  por  escrito,  por  parte  dos  demandados,  antes  de  o
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magistrado proferir decisão fundamentada de recebimento da inicial
ou de rejeição da ação, neste caso, se estiver convencido, de plano, da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita.

No  entanto,  essa  peculiaridade  do  rito  da  ação  de
improbidade  não  impede  a  análise  do  pedido  de  decretação  da
indisponibilidade  de  bens  antes  do  recebimento  da  inicial  e  do
estabelecimento do contraditório, que será, então, diferido.

Esse é o entendimento consagrado no Superior Tribunal
de Justiça, verbis: ... “V - A decretação da indisponibilidade de bens
é  possível  mesmo  antes  do  recebimento  da  inicial  da  ação  civil
pública  de  improbidade administrativa,  podendo ser  lastreada em
documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo a
necessidade de prévia manifestação do acusado” (AgInt no REsp nº
1.308.679/RO).  No  mesmo  sentido,  confira-se  o  AgInt  no  REsp
1.630.633/SC.

II - PRESCRIÇÃO

A  despeito  de  eventual  controvérsia  que  porventura
venha  a  se  instalar  nestes  autos  acerca  do  prazo  prescricional
aplicável aos supostos ilícitos apontados pelo MPF, vale lembrar que
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 852475, sob o regime
da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897), razão
pela qual o pedido de indisponibilidade de bens deve ser apreciado
independentemente do entendimento que venha a ser adotado acerca
da prescrição.

III – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS

Com efeito, assiste razão ao Parquet quando sustenta a
tese  da  independência  entre  as  instâncias  civil,  criminal  e
administrativa, com fundamento no art. 935 do Código Civil.

Confira-se o julgado a seguir do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL    CIVIL.    ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PREFEITO
MUNICIPAL.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DA  QUAL  É
SÓCIO.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI
ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  DE  ORATÓRIOS/MG.
INCIDÊNCIA,  POR  ANALOGIA,  DA  SÚMULA  N.  280/STF.
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ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A  PRESENÇA DE DOLO E  DE
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE
NO  CASO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  N.   7/STJ.  APLICAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR MOTIVOS OUTROS QUE NÃO
A  INEXISTÊNCIA  DE  FATO  OU  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL,  CIVIL E
ADMINISTRATIVA.  DOSIMETRIA  DAS  SANÇÕES.
PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS    INSUFICIENTES  
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.

I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte
na  sessão  realizada   em   09.03.2016,   o   regime  recursal  será
determinado pela data  da  publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao
Agravo  Interno,  embora  o  Recurso  Especial  estivesse  sujeito ao
Código de Processo Civil de 1973.

II  -  Não  cabe  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
Recurso  Especial,  rever  acórdão   que  demanda  interpretação  de
direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal.

III  -  No  caso,  rever  o  entendimento do Tribunal de
origem, que consignou  restar   comprovado  o   dolo  ou má-fé na
conduta  do  agente  público,    bem    como    a    existência   de  
enriquecimento   ilícito,  caracterizando  ato   ímprobo,   demandaria
necessário revolvimento de matéria  fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV   -   O   Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
reiteradamente afirmado a independência  entre  as  instâncias 
administrativa,  civil  e  penal,  salvo   se  verificada  absolvição
criminal por inexistência do fato ou negativa   de   autoria.  Dessa
forma, a absolvição criminal em decorrência de outros  motivos
não afasta a condenação por ato de improbidade administrativa.

V  -  As  sanções  aplicadas  pelo  juiz  monocrático  e
mantidas pela  Corte de origem mostram-se proporcionais  aos atos
ímprobos cometidos.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista
no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária  a  configuração  da  manifesta  inadmissibilidade  ou
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improcedência  do  recurso  a  autorizar  sua  aplicação,  o  que  não
ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1.678.327/MG,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/03/2019)

No caso em exame, como a absolvição no juízo criminal
teve por fundamento o artigo 386, II, do Código de Processo Penal
(não haver prova da existência do fato), que não se confunde com a
causa prevista no art. 386, I, do CPP (estar provada a inexistência do
fato), não existe óbice à propositura desta demanda.

IV – INDISPONIBILIDADE DE BENS

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal estabelece que
“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”.

Por sua vez, a Lei nº 8.429/92, em seu art.  7º,  assim
dispõe:

Art. 7° 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.

Trata-se de medida de natureza cautelar  que tem por
objetivo assegurar a eficácia de eventual sentença condenatória que
imponha  ao  agente  condenado  pela  prática  do  ato  ímprobo  a
obrigação de reparar o dano, que determine a perda do acréscimo
patrimonial  resultante  do  enriquecimento  ilícito  ou,  ainda,  que
aplique multa civil, na forma do art. 12, incisos I a IV da LIA.

Como  medida  cautelar  que  é,  o  deferimento  da
indisponibilidade  de  bens  submete-se  aos  requisitos  clássicos  do
fumus boni iuris e periculum in mora.

O  fumus  boni  iuris,  ensina  a  doutrina,  consiste  na
probabilidade de existência do direito material cuja tutela se pretende
obter. Ou seja, no caso de ações de improbidade, esse fumus  boni
iuris  corresponderia  ao  convencimento  preliminar  do  magistrado
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acerca  da  probabilidade  de  os  atos  descritos  na  peça  vestibular
configurarem ato ímprobo.

Segundo a narrativa da inicial,  teria sido apurado em
inquérito civil que a magistrada federal concedeu liminares em ações
ajuizadas  por  empresas  distribuidoras  de  combustíveis,
desconsiderando o fato de que algumas dessas empresas promoveram
ou  simularam mudança  de  domicílio,  no  intuito  de  possibilitar  a
escolha  de  um  juízo  cujo  entendimento  era  favorável  às  suas
pretensões,  ao  passo  que  outras  sequer  indicavam  domicílio  no
Estado do Rio de Janeiro.

Aponta ainda o MPF que a análise da tramitação desses
processos demonstra que a celeridade na apreciação das liminares e
na intimação dos responsáveis pelo cumprimento, inclusive mediante
entrega de ofício em mãos para que a ciência fosse diligenciada pelos
próprios  advogados  interessados,  não  se  reproduzia  nos  atos  de
intimação da Fazenda Nacional, dificultando, por um lado, a adoção
célere das providências necessárias à suspensão dos efeitos de tais
liminares e, por outro lado, permitindo que empresas cujo volume de
aquisição  de  combustíveis  para  revenda  era  até  então
inexpressivo passassem a competir, de uma hora para outra, com as
maiores empresas do ramo em volume de comércio.

Convém  registrar  que  os  fatos  narrados  também
apontam indícios  de  fraude  em duas  ações  envolvendo  títulos  da
dívida  pública,  patrocinadas  pelos  advogados  JORGE  BLOISE  e
CÉZAR TURÍBIO, nas quais os autores, logo após a concessão de
medidas  liminares  que  reconheciam  validade  a  créditos  vultosos
representados  nesses  títulos,  que  o  MPF denomina  como “moeda
podre”, efetuavam a transferência desses créditos, mediante cessão
onerosa, a diversas pessoas jurídicas não domiciliadas no município
de Nova Friburgo, algumas delas representadas nos atos de cessão
pelos mesmos advogados que patrocinavam os feitos.

Ainda no que diz respeito às ações referentes a títulos
da dívida pública, aduz o Parquet que a autora ANA GERTRUDES
simulou a transferência de domicílio para Nova Friburgo, sendo que a
pesquisa feita pela PFN nos cadastros do Fisco demonstrou que ela,
em  verdade,  residia  em  Francisco  Beltrão/PR,  o  que  teria  sido
confirmado por diligência feita por Oficial de Justiça, na qual ficou
constatado  que  no  endereço  apontado  por  ela  em  Nova  Friburgo
residia outro casal.

Por outro lado, segundo apurado pelo MPF, o autor da
outra  ação  envolvendo  títulos  da  dívida  pública,  José  Sebastião,
muito embora residente no município de Nova Friburgo, teria sido
recrutado  como “laranja”  pelo  advogado  CÉZAR TURÍBIO,  haja
vista  ter  afirmado  em  depoimento  que  subscrevera  diversas
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procurações para referido advogado, algumas delas em branco, sem
que tivesse sido capaz de indicar o objeto dessas ações.

De outra  parte,  a  análise da  evolução patrimonial  da
magistrada  CLÁUDIA  VALÉRIA  BASTOS  FERNANDES
DOMINGUES  DE  MELLO  e  de  seu  marido  ALLYRIO
DOMINGUES  DE  MELLO  JÚNIOR  no  período  em  que  foram
concedidas as liminares (2001 A 2003), segundo o Parquet, denota o
recebimento  de  vantagem  indevida  como  contrapartida  por  tais
decisões,  valendo  registrar  que  foram  apurados  depósitos  não
identificados  em suas  contas,  além  de  um contrato  de  patrocínio
alegadamente  simulado  em favor  da  empresa  de  ALLYRIO,  cuja
finalidade teria sido a transferência de recursos para o casal.

A participação dos terceiros integrantes do polo passivo
está individualizada pelo MPF às fls. 55/58 da inicial (evento 1) e às
fls.  3/5  da  emenda  à  inicial  (evento  3),  conforme  transcrições  a
seguir:

“No  tocante  a  Allyrio  Domingues  de  Mello  Júnior,
Pedro  Antônio  Ribeiro  da  Silva  e  à  empresa  PARS
PRODUTOS  DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS
LTDA,  CNPJ  27.626.290/0001-30  também  é  possível
afirmar  que  ambos  praticaram  condutas  ímprobas,
considerando que o primeiro  ajudou sua esposa, por
meio  da  empresa  Mello’s  Mel  Empreendimentos
Artísticos,  a  dar  aparência  de  licitude  aos  valores
auferidos  pela  magistrada  nessa  comercialização  de
liminares; e o segundo agiu em conluio com o casal e
firmou,  em nome da empresa PARS PRODUTOS DE
PROCESSAMENTO  DE  DADOS  LTDA,  CNPJ
27.626.290/0001-30, o vultoso contrato no valor de R$
300.000,00  com  a  empresa  MELLO’S  MELL,  para
intermediar  a  entrega  de  dinheiro  por  liminares
concedidas indevidamente.

JORGE  BLOISE  atuou  como  advogado  na  fraude
empreendida  em  benefício  da  empresa  ALAMO
DISTRIBUIDORA  DE  DERIVADOS  DE  PETROLEO
LTDA,  CNPJ  01.963.141/0001-72,  que  se  encontra
baixada desde 2015, tendo relações de (proximidade)
como detalhado no tópico 3.1, “b”, que acarretou dano
ao erário, embora ainda não tenha sido quantificado.

A  Advogada  GIANE  DIAS  DE  MENEZES  atuou  na
fraude  empreendida  em  benefício  da  empresa  SUL
PETRÓLEO  TRANSPORTE  E  COMÉRCIO  LTDA,
representada por seu sócio administrador ELDER LUIS
MUSSI  BAGIANI,  e  da  empresa  DISTRIBUIDORA
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INCA  COMBUSTÍVEIS  LTDA  (baixada  desde
22.04.2018),  assim  como  HIROSHI  ABE  JUNIOR,
sócio  administrador  desta  última  e  que  assinou  o
contrato de exclusividade que consta no DOC 75, como
detalhado no tópico 3.1, “c”,  que acarretou dano ao
erário de R$ 71.398.296, 26, atualizado até 12/2018.

A  empresa  SUL  PETRÓLEO  TRANSPORTE  E
COMÉRCIO LTDA se encontra baixada, sendo que sua
principal sócia era a empresa BAGIANI E PASCOAL
EMPREENDIMENTOS  E  ADMINISTRAÇÃO  LTDA,
razão pela qual esta deve ser também incluída no polo
passivo.

JAIME  FRIDMAN  e  MARIA  DO  SOCORRO  SUKY
OLIVEIRA CONTRUCCI atuaram como advogados na
fraude empreendida em favor da empresa SCORPION
COMBUSTÍVEL  LTDA,  representada  por  seu  sócio
administrador  JAIR  POSSATO  e  que  atualmente  se
encontra  baixada,  e  da  empresa  TRANSO
COMBUSTÍVEIS  LTDA,  CNPJ  01.136.600/0001-44,
como detalhado no tópico 3.1, “c”, que acarretou dano
ao erário de R$ 53.888.252,36, atualizado até 12/2018.

RITA  VERA  MARTINS  COSTA  (anteriormente  RITA
VERA  MARTINS  FRIDMAN),  mãe  de  JAIME
FRIDMAN,  também  atuou  em  favor  das  empresas
SCORPION e TRANSO (DOC 06- fl. 33).”

“De acordo com o “tópico 3.3” (fls. 33/37, da inicial),
a  ação  ordinária  nº  2002.51.05.0013008-0  fora
ajuizada em 18 de setembro de 2002, pelo advogado
CÉZAR  TURÍBIO  ANTUNES  DE  OLIVEIRA,
representando o Sr. José Sebastião Vieira.

Antes mesmo da concessão da liminar,  os títulos que
seriam  de  propriedade  do  Sr.  José  Sebastião  foram
transferidos,  em  03.10.2002,  à  Empresa  HK  JIEXIN
SHIPPING LIMITED (sociedade limitada, constituída
pelas leis de Hong Kong),  representada no país pelo
advogado CÉZAR TURÍBIO ANTUNES DE OLIVEIRA
e pelo engenheiro Ronaldo Werner Frank, no valor de
R$  3.000.000,00,  como  consta  no  “Instrumento
Particular de Cessão de Direitos de Crédito oriundo de
Processo” (fls. 77/81 do DOC 8 da inicial).

Tal  transferência  poderia  ser  considerada  normal  se
não tivesse sido promovida por CÉZAR TURÍBIO, que
atuou  como  patrono  da  mencionada  ação  e  também

Evento 7 - DESPADEC1 https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documen...

9 de 15 04/04/2019 12:54



representou  a  empresa  adquirente  dos  títulos,  o  que
demonstra  que  ele  propôs  a  ação  com  motivação
particular e ciente de que obteria êxito no pedido, dada
a transferência dos títulos a empresa estrangeira de sua
responsabilidade.

Além disso, pode-se afirmar que o advogado, de má-fé,
aproveitou-se das  procurações,  em branco,  assinadas
pelo Sr. José Sebastião para conseguir  a liminar que
possibilitou  a  transferência  dos  títulos  por  um valor
muito  acima  do  que  realmente  valeriam,  dado  os
depoimentos do autor e do técnico judiciário Marcos
Vinícios, constante nos DOCS, 20, 23 e 24, da inicial,
bem como os  cálculos  às  fls.  82/111,  do  DOC 8  da
inicial,  que  demonstram  que  os  títulos  valeriam  R$
6.101,80 e não o exorbitante valor de R$ 7.254.000,00
dado  a  causa  e  muito  menos  os  R$  3.000.000,00
referentes a transferência à empresa estrangeira.

Consta  no  “tópico  3.3”,  às  fls.  33/36,  que  JORGE
BLOISE  foi  o  patrono  da  ação  ordinária
2002.51.05.000146-8,  ajuizada  em  04.02.2002,  no
município  de  Nova  Friburgo/RJ,  representando  a
autora  Ana  Gertrudes  Ozório.  Aproximadamente  um
mês após a concessão da liminar (28.02.2002), a autora
Ana Gertrudes transferiu, em 05.04.2002, seus títulos a
diversas  empresas  que  sequer  possuíam endereço  no
município. Importante frisar, também, que a autora da
ação  simulou  seu  endereço  no  município  de  Nova
Friburgo,  o  que  reforça  a  tese  de  que  a  ação  foi
ajuizada  para  conseguir  a  liminar  e  viabilizar  a
comercialização dos títulos (DOCs 21 e 22, da inicial).
Diante disso, é inquestionável a participação ativa de
JORGE BLOISE na fraude das liminares, porquanto foi,
em 2001, o patrono de quatro ações ligadas a empresas
distribuidoras de combustíveis e derivados de petróleo
e,  em  2002,  atuou  na  supracitada  ação  envolvendo
títulos da dívida pública externa; ações estas que foram
ajuizadas no município de Nova Friburgo mediante a
simulação  de  endereço  das  partes  envolvidas  e  que
tiveram a liminar  concedida em tempo exíguo e sem
qualquer  verificação  quanto  as  informações
apresentadas por elas.

Ainda,  no  tocante  a  esta  ação,  válido  mencionar  a
participação  do  Sr.  JURANDIR  ALIEVI,  um  dos
procuradores  da  Sra.  Ana  Gertrudes,  que,  segundo
ofício do INSS (DOC 17, fl.  2 – Apenso III), não era
empresária, mas sim aposentada especial do Instituto.
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Salienta-se  que  o  instrumento  de  procuração  fora
firmado  em  28.02.2002,  dando  poderes  amplos  e
ilimitados a JURANDIR ALIEVI e a Elair José Ozório,
além  de  dar  a  possibilidade  deles  agirem  juntos  ou
separados  com  o  fim  de  cessionar  (sic)  o  processo
2002.51.05.000146-8 (DOC 17, fl. 36 – Apenso III). O
que chama atenção quanto ao Sr. JURANDIR é o fato
dele ter  sido,  além de procurador de Ana Gertrudes,
procurador das empresas que receberam, por meio de
transferência,  os  títulos  constantes  na  ação.  Isso
permite o entendimento de que a procuração assinada
pela  autora,  oportunamente  no  dia  da  concessão  da
liminar, foi o mecanismo utilizado para que ele pudesse
transferir os títulos por valores vultosos para empresas
sob sua representação.”

Importante  destacar  que  o  mesmo  procedimento
qualificado  pelo  MPF  como  simulação  de  alteração  de  domicílio
pouco tempo antes da distribuição das ações, descrito relativamente
aos processos ajuizados em Nova Friburgo, também se verificou em
processos ajuizados perante a Vara Federal de Angra dos Reis, no
período em que  a  magistrada  CLÁUDIA  VALÉRIA  lá  exerceu a
titularidade.

Sendo assim, muito embora os fatos e condutas acima
apontados devam ser comprovados a partir de minuciosa apuração, na
hipótese de recebimento da inicial após a fase de apresentação das
defesas prévias, reputo configurado o fumus boni iuris necessário ao
deferimento da medida liminar pretendida.

Cabe,  então,  analisar  se  o  periculum  in  mora está
presente.

Neste  tópico,  cumpre  registrar  que  o  entendimento
prevalente  está  representado  no  acórdão  do  Superior  Tribunal  de
Justiça a seguir  transcrito,  segundo o qual  “o periculum in  mora,
nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no
comando  legal  que  rege,  de  forma  peculiar,  o  sistema  de
cautelaridade da ação de improbidade administrativa. Confira-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO 
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE    DE    BENS.    REQUISITOS.   
"PERICULUM   IN   MORA"  PRESUMIDO.   "FUMUS  BONI
IURIS".   PRESENÇA  DE  FORTES   INDÍCIOS  DE
COMETIMENTO    DE   ATO    ÍMPROBO  CAUSADOR  DE  
DANO  AO  ERÁRIO  OU ENRIQUECIMENTO    ILÍCITO.    
DESNECESSIDADE     DE    REALIZAÇÃO    DO
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CONTRADITÓRIO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA.

I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte
na  sessão  realizada   em   09.03.2016,   o   regime  recursal  será
determinado pela data  da  publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In  casu, aplica-se o  Código  de  Processo  Civil   de
2015, embora o Recurso Especial estivesse submetido ao Código de
Processo Civil de 1973.

II  -  É  firme  a  jurisprudência desta Corte no sentido
de o juízo poder  decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade e
o bloqueio de  bens do indiciado ou demandado, quando presentes
fortes indícios de  responsabilidade  pela prática de ato ímprobo que
cause lesão ao patrimônio  público  ou importe enriquecimento ilícito,
prescindindo de comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua
iminência.

III  -  O  "periculum  in  mora",  nessa  fase,  milita  em
favor da sociedade,  encontrando-se  implícito  no comando legal que
rege,  de forma  peculiar,   o   sistema de cautelaridade da ação de
improbidade administrativa.

IV   -   O  "fumus  boni  iuris"  está  preenchido  com a
presença de fortes indícios de cometimento de ato ímprobo causador
de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.

V  -  A  decretação  da  indisponibilidade  de  bens  é
possível  mesmo antes do  recebimento da  inicial   da  ação  civil
pública de improbidade administrativa,  podendo  ser  lastreada  em 
documentos  ainda  não submetidos  ao  contraditório,  não  havendo
a necessidade de prévia manifestação do acusado.

VI  -  Agravo  Interno  parcialmente  provido  para  dar
parcial provimento ao Recurso Especial.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.308.679/RO,
Relatora  para  Acórdão  Ministra  Regina  Helena  Costa,  DJe
04/02/2019)

Ou seja, diante da reconhecida gravidade atribuída aos
atos  de  improbidade  administrativa,  bem  como  de  previsão
constitucional  e  legal  expressas,  consolidou-se a jurisprudência  no
sentido de que, nesses casos, o requisito do periculum in mora estaria
implícito no próprio estatuto jurídico que rege a aplicação de sanções
para a prática de tais atos, dispensando-se, neste caso, a demonstração
da  intenção  ou  de  ações  efetivas  de  dilapidação,  transferência  ou
ocultação de patrimônio.

V – LIMITE DA INDISPONIBILIDADE DE BENS
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A  presente  medida  tem  a  finalidade  de  assegurar
a efetividade de eventual provimento final que imponha as sanções de
natureza pecuniária previstas no artigo 12, incisos I a IV, da LIA,
notadamente o ressarcimento integral do dano, a perda dos bens ou
valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio e a multa civil.

Isso porquê, muito embora o parágrafo único do art. 7º
da  LIA  não  contenha  referência  expressa  à  multa  civil,  é
entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que o montante
abrangido pela indisponibilidade deve ser suficiente para fazer frente
também a essa penalidade.   

"DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL
CIVIL.  BLOQUEIO  DE  BENS  EM  VALOR  SUPERIOR  AO
INDICADO NA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE.

Em ação de improbidade administrativa, é possível que
se determine a indisponibilidade de bens (art. 7º da Lei 8.429/1992) -
inclusive os adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade
- em valor superior ao indicado na inicial da ação visando a garantir o
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em
consideração,  até  mesmo,  o  valor  de  possível  multa  civil  como
sanção  autônoma.  Isso  porque  a  indisponibilidade  acautelatória
prevista na Lei de Improbidade Administrativa tem como finalidade a
reparação integral dos danos que porventura tenham sido causados ao
erário. REsp 1.176.440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 17/9/2013." (Informativo nº 533 do STJ)

Esse entendimento  não sofreu  alteração  nos  julgados
mais  recentes  da  Corte  Superior:  “...2.  De  acordo  com  a
jurisprudência desta Corte, a medida de indisponibilidade, “por ser
medida de caráter assecuratório, deve incidir sobre quantos bens se
façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em
conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens
impenhoráveis”  (REsp  1.610.169/BA,  Rel.  Ministro  Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/05/2017)” (AgInt  nos EDcl no
REsp 1580151/BA)

VI – SIGILO DE PEÇAS

Tendo  em  vista  que  o  presente  processo  possui
elementos que foram obtidos mediante o compartilhamento de peças
sigilosas extraídas de procedimentos de quebras de sigilos bancário e
fiscal, bem como de Processos Administrativos Disciplinares (PAD),
sigilosos por determinação do art. 54 da LOMAN (Lei Complementar
nº  35/79)  e  de  Ação  Penal  Originária  que  tramitou  no  Tribunal
Regional Federal da 2ª Região em segredo de justiça, DETERMINO
à Secretaria do juízo que proceda ao cadastramento de SIGILO DE
PEÇAS para todas as peças destes autos que tenham sido extraídas
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dos  Processos  Administrativos  Disciplinares  e  da  Ação  Penal
Originária, bem como que tenham sido obtidas mediante quebras de
sigilos bancário e fiscal e a certidão relativa ao evento 5.

Por  conseguinte,  diante  de  tudo  o  que  foi  exposto,
DEFIRO  a  MEDIDA  CAUTELAR  REQUERIDA  e  DECRETO,
LIMINARMENTE,  A  INDISPONIBILIDADE  DOS  BENS  dos
demandados, com fundamento no artigo 37, § 4º da CRFB e no art. 7º
da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), que
deverá  incidir  sobre  os  bens  imóveis,  veículos  em  geral,  contas
correntes bancárias, contas de caderneta de poupança, ativos de renda
fixa (títulos públicos federais, CDBs, COEs, LCIs, LCAs etc), ativos
de renda variável  (ações,  ETFs,  FIIs,  CRI,  CRA etc.)  e  cotas  de
fundos de investimento,  observados  os limites individualizados na
tabela de fls. 68/70 da petição inicial (evento 1).

Determino  a  adoção  das  seguintes  providências  para
efetivação da medida ora deferida, relativamente aos demandados:

I  -  Cadastramento  de  CÉZAR TURÍBIO ANTUNES
DE OLIVEIRA e JURANDIR ALIEVI no polo passivo (qualificados
à fl. 01 – evento 3);

II  –  Adoção  das  providências  necessárias  para  o
cadastramento do SIGILO DE PEÇAS na forma indicada no item VI
da presente;

III  –  Cadastramento  do
BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE de contas correntes bancárias,
contas  de  caderneta  de  poupança,  ativos  de  renda  fixa  (títulos
públicos federais, CDBs, COEs, LCIs, LCAs etc),  ativos de renda
variável  (ações,  ETFs, FIIs,  CRI,  CRA etc.)  e cotas de fundos de
investimento,  por  intermédio  do  SISTEMA  BACENJUD,
observando-se o disposto no Ofício-Circular  nº  062/GLF/2018, do
Conselho Nacional de Justiça;

IV  –  Cadastramento  de
INDISPONIBILIDADE/RESTRIÇÃO  DE  TRANSFERÊNCIA  de
veículos por intermédio do SISTEMA RENAJUD;

V  –  Cadastramento  da  INDISPONIBILIDADE  DE
BENS IMÓVEIS junto à Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), na forma do Provimento CN-CNJ nº 39/2014;

Após  a  efetivação  das  medidas  ora  determinadas,
notifiquem-se os requeridos para apresentação de manifestação por
escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da
Lei 8.429/92

Cumpra-se. Intime-se o MPF.
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Apresentadas  as  DEFESAS  PRÉVIAS,  voltem-me
conclusos para decisão de recebimento ou rejeição da inicial.

Documento eletrônico assinado por RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA, Juiz
Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade
do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510000631679v15 e do código CRC 494806ff.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA
Data e Hora: 21/3/2019, às 16:4:47
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