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A Lei 8.429/92 prevê, respectivamente, nos artigos 7º e 16 a possibilidade de indisponibilidade e 

sequestro de bens voltados à recomposição do patrimônio público. Destaca-se que a medida de 

indisponibilidade também poderá ser decretada com a finalidade de garantir o pagamento da futura 

multa civil, não devendo vincular-se, tão somente, ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo 

erário ou ao indevido acréscimo patrimonial do agente causador do ato de improbidade 

administrativa. O STJ, inclusive, possui decisões nesse sentido (STJ; REsp 1.752.326; Proc. 

2018/0166231-2; MG; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 14/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 

6863). Como deve proceder o membro do Ministério Público caso não encontre bens aptos a 

garantir o ressarcimento e/ou o pagamento da multa civil? Existe na LIA previsão expressa para a 

decretação de retenção liminar de remuneração de agente público causador de ato de improbidade 

administrativa? A resposta, infelizmente, é negativa, porém, tal omissão legislativa não é fator 

impeditivo de uma atuação eficiente do Ministério Público.  Juntamente com outros diplomas 

legais, a exemplo da Lei da Ação Popular, a LIA integra o chamado microssistema de proteção aos 

direitos difusos, não havendo dúvidas nesse sentido sobre a possibilidade de uma interpretação 

sistemática desse conjunto de regras em prol da busca da efetividade na defesa do patrimônio 

público e da moralidade administrativa. Dessa forma, diante da previsão expressa contida no artigo 

14, § 3º, da Lei 4.717/65, será possível o desconto em folha em casos de condenação ao 

ressarcimento do dano causado. O STJ já reconheceu que tanto a LIA quanto a LAP integram o 

mencionado microssistema de defesa da probidade administrativa (STJ, 1ª Turma, REsp 

1.115.586/DF; rel. Min. Gurgel de Faria; DJe 22.08.2016; STJ, 1ª Turma, REsp 1.512.985/PI; rel. 

Min. Benedito Gonçalves; DJe 05.03.2015). Outro argumento favorável à medida está no poder 

geral de cautela previsto no artigo 297, do CPC, que permite ao magistrado determinar as medidas 

que considerar adequadas à efetivação da tutela provisória. A retenção liminar de remuneração de 

agente ímprobo guarda sintonia com a proteção do patrimônio público, bem de interesse 

indiscutivelmente difuso. Pensar de forma diversa representa uma inegável proteção deficiente à 

tutela da probidade administrativa. Convém ressaltar que o STJ possui decisões recentes que 

permitem o bloqueio de remuneração em situações que sequer digam respeito a direitos 

indisponíveis, a exemplo de honorários advocatícios (STJ - REsp nº 1732927, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 22/03/2019); dívidas de prestações escolares (STJ; 3ª 

Turma; REsp 1.658.069; rel. Min. Nancy Andrighi; Julg. 14/11/2017; DJE 20/11/2017) e dívidas de 

aluguéis (STJ - AREsp: 1336881 DF 2018/0190204-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Publicação: DJ 02/10/2018). Viola o princípio da razoabilidade a permissão de bloqueio de 

remuneração para a garantia de débitos disponíveis e, ao mesmo tempo, a vedação de utilização 

da mesma tutela provisória para a garantia de preservação do patrimônio público. 
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