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A Lei 8.429/92 prevê a possibilidade de sequestro de bens adquiridos ilicitamente. Diversamente do 

que ocorre com outras legislações, a exemplo da Lei 9.613/98, a LIA não faz menção expressa sobre 

a destinação dos bens apreendidos. A sociedade brasileira enfrenta um longo processo de descrédito 

nas instituições públicas, provocado sobretudo pelos reiterados casos de corrupção que insistem em 

povoar os noticiários. Diante da especialização e capilaridade de redes orquestradas para dilapidar os 

cofres públicos, torna-se urgente que o Estado lance mão dos mecanismos existentes para tentar frear 

a corrupção que se alojou na esfera administrativa. Assim, a LIA possui considerável relevância, uma 

vez que congrega mecanismos eficientes de combate aos desvios na Administração Pública. Mesmo 

diante da força da LIA, torna-se necessário conceber mecanismos eficientes já inaugurados em outras 

legislações, que permitam ao Estado oferecer à sociedade uma prestação jurisdicional 

constitucionalmente adequada. Dentre tais mecanismos de efetividade destaca-se a alienação 

antecipada de bens, prevista expressamente no CPP (art. 144-A), CPC (art. 852), Lei 11.343/06 (art. 

62) e Lei 9.613/98 (art. 4º). Referidos instrumentos normativos, tal qual a LIA, congregam um 

verdadeiro microssistema de combate à corrupção. Engana-se quem sustenta que referido 

microssistema engloba, apenas, legislações de cunho processual ou material civil. O objetivo das 

normas é a consecução da máxima proteção a direito transindividual e, nesse sentido, relegar a 

possibilidade de instrumentos normativos de cunho penal inserirem-se nesse grandioso sistema 

voltado à satisfação do interesse da coletividade, representa um enorme retrocesso, com ofensa à 

gama de princípios que regem a tutela da probidade administrativa. 

A alienação de bens apreendidos guarda coerência com a busca por uma prestação jurisdicional 

efetiva e com a satisfação do interesse público. A guarda e conservação de bens à disposição do 

Judiciário causa um considerável gravame ao Estado. Por vezes, a manutenção desses bens demanda 

custos de grande monta e a decretação da venda antecipada é a medida adequada para resguardar, 

inclusive, os interesses dos respectivos proprietários, que não sofrerão prejuízos decorrentes da 

inevitável depreciação ou deterioração. A jurisprudência é tímida ao analisar esse relevante 

instrumento de combate à corrupção, contudo, de modo a conferir efetividade à LIA e à própria tutela 

jurisdicional, o TRF da 4ª Região autorizou a venda antecipada de bens obtidos a partir de desvios de 

recursos públicos no Município de Bagé (RS). (AI: 5004863-37.2015.404.0000; Alienação Judicial: 

5002758-7.2014.4.04.7109; ACPIA: 50029275820134047109). Em sentido contrário o TJ-MG 

decidiu pela impossibilidade de aplicação analógica da Lei nº 9.613/98 aos atos de improbidade 

administrativa (TJMG; AI 1.0352.13.004184-6/001; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 

10/11/2014; DJEMG 21/11/2014). O objetivo dessa interpretação voltada à busca pela máxima 

efetividade das normas que tutelam direitos transindividuais baseia-se no fortalecimento da defesa da 

tutela do patrimônio público e não no enfraquecimento à sua proteção. Buscar uma compreensão 

diversa corresponde à proteção deficiente da probidade administrativa. 
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