
Improbidade e eficiência da 

persecução cível: efetivação 

das condenações nas ações de 

responsabilização por 

improbidade administrativa 

Alexandre Amaral Gavronski

ENAMP, CEAFs dos MP/ES, MP/GO e MP/PR  

Via Zoom, em 29 de junho de 2021. 



Estrutura da apresentação 

• I – Breve apresentação sobre o despertar para a importância do

tema

• II – O problema da inefetividade da responsabilização por

improbidade administrativa e o agravamento da lógica da

impunidade

• III – O que nos cabe fazer, como Instituição e como membros

e suas equipes?

• IV – O que cabe especificamente ao primeiro grau?

• V – O que cabe especificamente ao segundo grau?

• VI – Aspectos jurídicos e estratégicos da atuação processual

envolvendo a efetivação das condenações nas AIAs, com foco

no cumprimento provisório e definitivo parcial de sentença

• VII – A necessária mudança de mentalidade



I. O despertar para a importância do tema

- Preocupação com resultados (efetividade) e a diferença de foco entre a

atuação de primeiro grau e o segundo: “Há vida institucional depois da

promoção!!”

- O necessário olhar para a efetividade da atuação processual e a percepção

diferenciada do sistema

- O que mais importa fazer diante de um recurso especial ou extraordinário

(ou dos agravos x inadmissão protelatório)? Só contra-arrazoar?

- Os dois casos concretos

- A percepção do sistema

- MP (e sistema de justiça) como uma “máquina de produzir títulos

executivos”. O foco na cognição e o desprezo pela execução. Uma questão

cultural.

- Reatividade x Proatividade

- A necessária (e urgente) mudança de mentalidade



II. O problema (bem conhecido)

- O estudo do CNJ de 2015 (Luiz Manoel Gomes Jr e Gregório

Assagra de Almeida):

- A grave inefetividade (menos de 10% de ressarcimento)

- Pouco uso de indisponibilidade, hipoteca judiciária (art. 495) e

execução provisória

- A inefetividade (e o desconhecimento) sobre as condenações

às proibições de contratar com o poder público e de receber

benefícios e incentivos fiscais e creditícios

- A estratégia processual nitidamente protelatória dos réus e a

evasão patrimonial

- O Poder Judiciário e os seu descompromisso com a efetivação

(o problema cultural)



III. O que nos cabe?

✓MP como “advogado da sociedade” e o compromisso com o resultado: a
efetiva punição dos agentes ímprobos

✓Postura proativa e não meramente reativa

✓Provocação e fiscalização da atuação do Poder Judiciário (inclusive na
execução imprópria das proibições – a inclusão nos cadastros e sua
importância)

✓Atuação qualificada: uso de todo o instrumental disponível: hipoteca
judiciária (art. 495), protesto (art. 517), inclusão no cadastro de
inadimplentes (art. 782, §3º), indicação dos bens à penhora na promoção do
cumprimento (e inteligência na identificação de patrimônio)

✓Integração entre instâncias e entre diferentes

✓ Atuação como “litigantes habituais” (peças-modelo, experiências,
identificação do melhor local para executar – art. 516, parágrafo único...)

✓Capacitação



IV – O que cabe ao primeiro grau?

✓Atribuição para promover o cumprimento (art. 516, II, CPC), e portanto, para:

• Provocar o cumprimento provisório e o definitivo parcial (dependentes de
provocação)

• Adotar as estratégias mais eficazes (na inicial, requerer a indisponibilidade e
recorrer contra negativa; peticionar para cumprimento com indicação de
bens, providenciar a hipoteca judiciária do art. 495, CPC; levar à protesto a
decisão transitada em julgado (art. 517), requerer a inscrição em cadastro de
inadimplentes (art. 782, §3º), dentre outras.

• Fiscalizar a atuação do juiz (na inclusão dos cadastros – CNICIAI-
INFOJUD, por exemplo)

• Identificação dos bens penhoráveis (MP e o trabalho de inteligência) para
indicação da petição do cumprimento da obrigação de pagar (ressarcimento
e multa)

• Promover a responsabilização indireta do art. 12 da LIA

✓As novas teses e os testes estratégicos



V – O que cabe ao segundo grau?

✓Identificar as hipóteses de cabimento de
cumprimento provisório e definitivo parcial após o
encerramento das instâncias ordinárias

✓Identificar e agir em face da atuação recursal
protelatória dos réus para a instância extraordinária

✓Provocar o colega de primeiro grau nas hipóteses de
cabimento de cumprimento provisório e definitivo
parcial

✓Nos processos físicos, viabilizar esses cumprimentos
antes do trânsito em julgado providenciando as peças
indicadas no parágrafo único do art. 522



VI – Aspectos jurídicos e estratégicos dos  

cumprimentos

➢A ideia ampla de efetivação (os cumprimentos do
CPC e a execução “imprópria” das proibições)

➢Competência e, portanto, atribuição de primeiro
grau (art. 516)

➢O novo olhar sobre os recursos: da análise reativa
das contrarrazões à atuação proativa dos
cumprimento (identificação de cabimento)

➢A necessidade de novos autos tanto para o
cumprimento provisório quanto para o parcial
definitivo (disciplina do art. 522 do CPC)



VI – Aspectos jurídicos e estratégicos do 

cumprimento provisório

➢Não cabe para as sanções de perda da função
pública e de suspensão dos direitos políticos
(art. 20, LIA). A contrario sensu cabe para as
demais (incluindo proibição de contratar!)

➢ Cabimento quando recurso sem efeito
suspensivo. Apelação? RESp, RE e Agravo x
inadimissão – regra geral do art. 995

➢Juízo de oportunidade, conveniência e
necessidade: de qual membro? Na divergência:
Orientação n. 9, 5CCR/MPF



VI – Aspectos jurídicos e estratégicos do 

cumprimento definitivo parcial

➢Efetividade com segurança máxima

➢A doutrina dos capítulos de sentença e o cabimento no
CPC 2015 (art. 356, §2º; 502; 966, §3º; e 1.013, §1º) cf.
Teresa Arruda Alvim e Fredie Didier Jr. A necessária
mudança da jurisprudência do STJ. O papel do MP.

➢A importância da compreensão adequada sobre o
efeito expansivo dos recursos (art. 1.005). As questões
“comuns”. Exemplos.



VII – A necessária e urgente mudança de mentalidade

➢O foco em resultados concretos e não apenas jurídicos (v.
Recomendação n. 54 do CNMP)

➢Compromisso real com a efetividade da tutela jurisdicional em
tempo razoável

➢A atenção devida à execução como resultado do trabalho de toda a
Instituição e a mudança da lógica da impunidade

➢Os manuais de atuação

➢A resposta proativa do MP à atuação protelatória dos réus e a
contrainteligência às estratégias de evasão patrimonial

➢A integração entre as instâncias. O escritório de advocacia da
sociedade

➢A valorização institucional da atuação orientada para a produção de
resultados, nas estatísticas, nos relatórios das Corregedorias

➢Os concursos (efeito indutor dos programas) e os cursos de
formação

➢As capacitações ...


