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Irretroatividade da indisponibilidade de bens? A jurisprudência enuncia
que a indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei n. 8.429/92 não atinge nem
alcança bens adquiridos anteriormente à prática do ato de improbidade administrativa2.
Esse entendimento não se afigura integralmente correto.
Em primeiro lugar, olvida que a medida restritiva de segurança cabe tanto
nas situações de improbidade administrativa características de enriquecimento ilícito de
agentes públicos no exercício de função pública quanto na de prejuízo ao patrimônio
público (arts. 9º e 10, Lei n. 8.429/92) e trata ambas da mesma maneira, quando são
radicalmente diferentes.
Se ad argumentandum tantum, em face do enriquecimento ilícito de agentes
públicos no exercício de função pública, a premissa é aceitável, em tese e em princípio, não
o é, efetivamente, diante do prejuízo ao erário, já que em se tratando de ato ilícito é vetusto
princípio geral de direito, traduzido em regra, que o patrimônio (antigo ou futuro) do
devedor responde por suas dívidas (art. 942, Código Civil de 2002; art. 1518, Código Civil
de 1916). E como se sabe, entre as sanções dessa modalidade ou espécie de improbidade
administrativa, encontra-se o ressarcimento integral do dano (art. 12, II, Lei n. 8.429/92). A
indisponibilidade de bens serve como medida assecuratória (art. 18, Lei n. 8.429/92) de
garantia do resultado útil do processo, tanto para ela quanto para uma outra sanção, entre
outras, típica para o enriquecimento ilícito de agentes públicos: a perda dos valores
ilicitamente acrescidos ao patrimônio do agente público (art. 12, I, Lei n. 8.429/92).
Em princípio, seria lógica a limitação do raio de incidência da
indisponibilidade de bens, uma vez que o gravame deveria atingir justamente os valores
ilicitamente acrescidos ao patrimônio do agente público (alvo de futura perda, nos termos
do art. 12, I, Lei n. 8.429/92).
Mas, e em segundo lugar, mesmo perante os casos de enriquecimento ilícito
no exercício de função pública imputado a agente público, a premissa jurisprudencial não
pode ser acolhida sem ressalvas. Com efeito, há variáveis que impõem a incidência da
indisponibilidade de bens adquiridos antes do ato ímprobo.
Nos casos do art. 9º da Lei n. 8.429/92 é possível a indisponibilidade
alcançar bens adquiridos anteriormente ao ato ímprobo, de modo a garantir a eficácia da
sentença condenatória nas hipóteses em que o agente público adquiriu bens fungíveis,
perecíveis ou consumíveis ou obteve vantagem patrimonial indireta (por meio de terceira
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pessoa) ou sob forma de prestação negativa (uso de bens ou serviços de maneira gratuita ou
assumidos por outrem, gerando poupança ao agente) ou, ainda, transferiu, com intuito
simulatório ou fraudulento, bens adquiridos ilicitamente, a terceiro, para, proposital e
formalmente, reduzir-se à insolvência ou, por fim, praticou blanchiment d’argent sale
(lavagem de dinheiro). Nesses casos, continua prevalecendo a regra do art. 942 do Código
Civil, até porque se cuida de ato ilícito.
É de bem grado observar, mui a propósito, que a mais eloqüente sanção
contra o enriquecimento ilícito é justamente a perda dos bens ou valores ilicitamente
acrescidos ao patrimônio do agente público e que a indisponibilidade de bens é, como
acenado, medida de segurança do resultado útil do processo (arts. 7º, 9º, 12, I e 18, Lei n.
8.429/92), evitando a redução à insolvência e, em última análise, a impunidade. A perda de
bens opera um provimento jurisdicional condenatório.
Não é difícil raciocinar com base em sugestivos exemplos. Um agente
público percebe a título de propina um automóvel. Entre as sanções cominadas para o caso
concreto, está a perda desse bem. Trata-se de obrigação de dar coisa certa. Se esse agente
público tiver alienado, porventura, esse bem a tertius de boa fé, este logicamente não
poderá sofrer os efeitos da condenação. Se for terceiro de má fé, dúvida não há, porque se
insere na categoria de partícipe do ato de improbidade administrativa, na conformidade do
art. 3º da Lei n. 8.429/92. Mas, na primeira hipótese, como a coisa já não pertence mais ao
ímprobo, ele deve ter extraído de seu patrimônio bens de igual valor. Noutro exemplo, o
agente público ímprobo percebe soma de dinheiro e a consome em seu proveito, adquirindo
bens consumíveis. A mesma solução se impõe. Ora, nestas hipóteses é o seu patrimônio
anterior ou posteriormente constituído ao ato de improbidade administrativa que responde
pelas conseqüências do ato ilícito3, sujeitando-se a perda do equivalente ao que acresceu e,
por isso, não há restrição à indisponibilidade de bens.
Com efeito, a obrigação de pagar dívida em dinheiro é obrigação de dar,
denominada obrigação pecuniária, cujo objeto é certa quantia em dinheiro4. Dinheiro é bem
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fungível e consumível5 e na hipótese de enriquecimento ilícito de agente público no
exercício de função pública em que este tiver amealhado indevidamente dinheiro, se a soma
tiver sido gasta ou consumida, a perda de bens incide sobre o equivalente constante do
patrimônio do agente público (arts. 844, parágrafo único, e 942, Código Civil de 2002). Há
uma conversão em perdas e danos. Como são aplicáveis, a partir da escolha na obrigação de
dar coisa incerta6, os princípios que regem a obrigação de dar coisa certa, é curial lembrar
que nela “verdadeiro divisor de águas quanto à responsabilidade na perda ou deterioração é
a existência ou não de culpa por parte do devedor. Sempre que houver culpa, isto é
fundamental, haverá direito a indenização por perdas e danos” 7. A mesma conseqüência é
incidente nas obrigações de restituir, englobada na obrigação de dar coisa certa8,
disciplinando-se, no mais, melhoramentos ou acréscimos9 e os frutos10, embora relevante a
distinção (entre obrigação de dar propriamente dita e obrigação de restituir) para a
monetária restrita às expressas previsões legais, registrou-se tendência para sua admissão quase absoluta,
máxime nas obrigações decorrentes de responsabilidade civil aquiliana, onde na maioria dos casos a dívida é
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legislação oferecer “diferentes soluções, no que concerne ao problema dos riscos incidentes
sobre a coisa, numa e na outra hipótese”11.
Tratando-se de bem fungível, a espécie rege-se pela obrigação de dar coisa
incerta. Como se sabe, esta tem por objeto a entrega de certa quantidade de certo gênero e
não uma coisa especificada. A incerteza daí decorrente não significa indeterminação, mas
uma determinação genericamente feita. De fato, “são obrigações de dar coisa incerta:
entrega de uma tonelada de trigo, um milhão de cruzeiros ou cem grosas de lápis. A coisa é
indicada tão somente pelos caracteres gerais, pelo seu gênero. O que a lei pretende dizer ao
se referir à coisa incerta é fazer referência a coisa determinada, mas suscetível de oportuna
determinação”, sendo que no momento precedente à entrega da coisa há a escolha e, a partir
daí, a obrigação de dar coisa incerta é regida pelos princípios da obrigação de dar coisa
certa12.
Por isso, como o gênero nunca perece, na obrigação de dar coisa incerta o
devedor não pode alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por caso fortuito ou
força maior (art. 877, Código Civil; art. 246, novo Código Civil), diferentemente da
obrigação de dar coisa certa, em que tais circunstâncias aliadas à falta de culpa do devedor,
implicam a resolução da obrigação. “Note-se que a obrigação de pagar, obrigação
pecuniária, é regida pelos princípios da obrigação de dar coisa incerta” e, ademais, “são o
objeto das obrigações ditas genéricas, as coisas fungíveis, que se podem determinar pelo
peso, número e medida. Por outro lado, as obrigações específicas, ou de dar coisa certa, têm
por objeto, quase sempre, coisas não fungíveis, que são individualizadas no comércio
jurídico, como coisas determinadas e como objetos insubstituíveis” 13. Genus non perit e,
assim, “enquanto a obrigação é de dar coisa incerta, não se pode cogitar dos riscos
derivados de seu perecimento ou deterioração” 14.
De qualquer modo, tratando-se o enriquecimento ilícito – e o prejuízo ao
erário – de ato ilícito, é importante ressaltar que a perda dos bens ilicitamente acrescidos
tomando coisa certa ou incerta deve implicar o que for mais favorável (art. 948, Código
Civil) e, por isso, é mister a atualização monetária desse valor.
O contraditório prévio impede a concessão liminar da indisponibilidade
de bens? Um outro a ponto a merecer reflexão é referente ao impacto da indisponibilidade
de bens após o advento da Medida Provisória 2.088/01 que alterou o art. 17 da Lei n.
8.429/92, introduzindo algumas modificações processuais na ação civil pública por ato de
improbidade administrativa. Reeditada pela Medida Provisória 2.171/01 e pela Medida
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Provisória 2.225-45/01 um pouco antes da promulgação da Emenda Constitucional 32/01,
no que interessa, determinou a instauração de um contraditório prévio (ou preliminar) ao
recebimento da ação, possibilitando a oitiva do réu (manifestação escrita após notificação)
e até mesmo a rejeição antecipada da petição inicial com ou sem julgamento de mérito (art.
17, §§ 6º a 8º, Lei n. 8.429/92).
A preocupação exposta indaga se é ou não necessária essa manifestação do
réu para a concessão da indisponibilidade de bens. A resposta é negativa. Como se trata de
privilégio, sua interpretação deve ser sempre restrita. Os §§ 6º a 8º acrescidos ao art. 17 da
Lei n. 8.429/92 não exigem expressamente condição da concessão liminar da
indisponibilidade de bens a prévia oitiva do réu. Reclamam, tão somente, essa providência
para o recebimento da ação. Se a lei pretendesse condicionar a decisão de tutela de
segurança seria explícita, como, por exemplo, em matéria diversa, a Lei n. 8.437/92. E
ademais, a possibilidade jurídica da concessão liminar de indisponibilidade de bens,
inaudita altera parte, radica-se no próprio poder geral de cautela do juiz, admitindo-se
mesmo antes do recebimento postergado ou diferido da petição inicial diante do perigo de
lesão irreparável ou de difícil reparação.
A interrupção da prescrição e o contraditório prévio: reflexões. Porém,
um grande problema surgido das inovações introduzidas pela Medida Provisória 2.225/01
na Lei n. 8.429/92 se refere à interrupção da prescrição. A citação válida interrompe a
prescrição, retroagindo a data do ajuizamento da lide (art. 219, Código de Processo Civil).
Entretanto, a citação ocorrerá em momento bem posterior ao ajuizamento da ação,
superveniente a fase do contraditório preliminar inaugurada com a notificação do réu para,
em quinze dias, apresentar defesa escrita.
Ocorre que, para a retroação da interrupção da prescrição à data da
propositura da ação, necessário será que o autor a promova nos dez dias subseqüentes ao
despacho ordinatório. O art. 219, § 2º, 2ª parte, do Código de Processo Civil, exclui da
ininterrupção da prescrição a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e que
o juiz pode prorrogar o prazo no máximo até noventa dias, mas, se ultrapassado, não se terá
por interrompida a prescrição (art. 219, § 4º, Código de Processo Civil).
Ora, obedecendo-se aos §§ 6º a 8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92 a culpa por
não ter ocorrido a citação dentro dos prazos legais hábeis para interrupção da prescrição
não pertence ao autor. Resulta ela de lei e esta não pode prejudicá-lo, ainda mais
considerando que o privilégio outorgado não serve e nem pode servir como escudo para a
impunidade em benefício do réu, tendo em conta que os prazos de prescrição das sanções
da improbidade administrativa (salvo o ressarcimento do dano, imprescritível por força do
art. 37, § 5º, da Constituição de 1988) são relativamente curtos (art. 23, Lei n. 8.429/92).
Por essa razão, é consentâneo admitir que a notificação do réu deve ser considerada como
um protesto interruptivo da prescrição ou portadora da natureza de qualquer ato judicial que
constitua em mora o devedor (art. 202, I, II e V, Código Civil de 2002).

