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Suspensão n. 0019451-45.2019.8.19.0000 

 

 

 

DECISÃO 

 

 

 

Trata-se de pedido de suspensão de execução de liminar 

formulado por MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA PINTO, em face da decisão 

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaperuna, nos autos da ação 

civil pública (processo nº. 0001755-15.2019.8.19.0026), nos seguintes termos: 

 

“(...). Desta feita, por mais grave que possa parecer, do que veio 

aos autos, para garantia da produção idônea de provas e para 

evitar o cometimento de novas fraudes com prejuízo ao erário 

municipal, defiro a liminar requerida, cautelarmente, para 

determinar, como DETERMINO, o imediato AFASTAMENTO DO 

PREFEITO DE ITAPERUNA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 

PINTO, até ulterior decisão neste feito. Intimem, com urgência, 

por OJA de plantão. Após voltem-me para análise dos demais 

requerimentos e petições pendentes de enfrentamento.” 

 

Em suas razões, sustenta que a decisão combatida causa grave 

lesão à ordem pública e administrativa, por impossibilitar a normal execução do 

serviço público, o regular andamento das obras públicas e o devido exercício 

das funções da Administração pelas autoridades constituídas. 
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Salienta que a decisão causa insegurança à ordem jurídica, diante 

da ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais para o 

deferimento do afastamento liminar do Prefeito de seu cargo. 

 

 Defende que foram observados o contraditório e a eletividade do 

cargo; que a medida adotada na decisão é irreversível, uma vez que o período 

de mandato não pode ser recuperado; que os processos administrativos e 

todos os documentos requeridos pelo Ministério Público foram retirados do 

domínio do Prefeito, com a busca e apreensão, de modo que ele não poderia 

adulterar o que não está em seu poder, nem mesmo por intermédio de 

terceiros; que não há influência sobre os depoimentos das testemunhas 

arroladas; e que a existência de ações de improbidade administrativa em curso, 

não sentenciadas, não justificam a concessão da liminar impugnada. 

 

Acrescenta que a contratação da sociedade empresária JL&M 

Construtora e Incorporadora Ltda. decorreu de regular andamento no processo 

administrativo nº. 3853/2017, que autorizou a respectiva contratação, após 

parecer jurídico favorável da Procuradoria Geral do Município. 

 

Por fim, questiona que o afastamento liminar deferido na decisão 

vergastada impôs verdadeira perda da função pública, o que não encontra 

respaldo no artigo 20, da Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Requer a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida nos 

autos da Ação Civil Pública nº. 0001755-15.2019.8.19.0026, com o imediato 

retorno do requerente ao cargo de Prefeito. Subsidiariamente, requer seja 

condicionado o seu afastamento por prazo não superior a 180 dias. 

 

É O RELATÓRIO. DECIDO. 
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A possibilidade de intervenção que a Lei nº 8.437/92 outorga à 

Presidência dos Tribunais, por meio da suspensão de liminares deferidas 

contra atos do Poder Público, tem caráter excepcional, somente se justificando 

nas hipóteses nela explicitadas, ou seja, para evitar grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas e nos casos de manifesto interesse 

público ou ilegitimidade, consoante a dicção do seu artigo 4º. 

 

O saudoso professor Teori Albino Zavascki leciona a este respeito 

que (1): 

 

“São dois, portanto, os requisitos a serem atendidos 

cumulativamente: primeiro, manifesto interesse público ou 

flagrante ilegitimidade; segundo, grave lesão. A falta de um deles 

inviabiliza a suspensão pelo Presidente do Tribunal, sem prejuízo, 

evidentemente, do efeito suspensivo ao recurso, que poderá, se 

for o caso, ser deferido pelo relator”. 

 

Os pressupostos legais estão normativamente formulados por 

cláusulas abertas, conceitos indeterminados como o são ‘grave lesão à ordem, 

à saúde, à segurança, à economia públicas e manifesto interesse público’. É 

neste sentido que se diz que é ‘política’ a decisão, mas deve-se colocar a 

máxima atenção ao pressuposto comum já consagrado pelo STF, o fumus boni 

iuris (2). 

 

O STF tem se inclinado em admitir como requisitos necessários 

para a concessão do pedido de suspensão o perigo na demora (periculum in 

mora), constituído este pela grave lesão a um dos quatro requisitos expressos 

no art. 4º da Lei n° 4.348/64, somados à plausibilidade da tese do 

requerente (STF – AGSS 846-DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 

julgado em 29.06.96 – in INFORMATIVO 33; SS 1.740-BA, Rel. Min. CARLOS 

VELLOSO – in D.J. de 27.03.00). 
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Portanto, a jurisprudência entende que um mínimo de deliberação 

indispensável à verificação da existência do fumus boni iuris não implica em 

prejulgamento do mérito da lide, sendo, portanto, plenamente cabível (cf. AgRg 

1.404/DF. Min. Edson Vidigal. STJ. DJU I 06.12.04, p. 177 e AgRg 2.295/SP, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, STF. DJU 14.05.04, p. 32). 

 

Por outro lado, quando da apreciação do pedido de suspensão 

dos efeitos da antecipação da tutela, da liminar ou da sentença, é defeso à 

Presidência do Tribunal de Justiça analisar o mérito da controvérsia que, como 

cediço, deverá ser apreciado em razão da interposição de recurso próprio. 

 

Portanto, no pedido de suspensão não se examina a legalidade 

da decisão ora impugnada, considerando os estreitos limites de atuação da 

Presidência do Tribunal, sob pena de usurpação da via recursal.   

 

Na hipótese em tela, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaperuna 

concedeu a liminar para determinar o afastamento do Prefeito da cidade, ora 

Requerente, merecendo destaque a parte final da aludida decisão: 

 

“ (...). Do que veio aos autos, além das fraudes procedimentais 

mencionadas cometidas nos processos administrativos da coleta 

de lixo em Itaperuna, já foram narradas pelo MP/RJ montagem e 

a inserção de declarações falsas em outros procedimentos 

administrativos envolvendo a atual gestão municipal, 

especialmente naqueles de alto valor, o que reforça o risco de 

ocultação de provas. Isso é relevante.  

 

Mesmo quando se manifestou nos autos, nem de longe conseguiu 

o réu afastar a legitimidade do que consta da causa de pedir, 
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simplesmente trazendo aos autos elementos e informações que 

não traduzem, ao final, nem de longe, resultado positivo.  

 

E veja-se, o Ministério Público traz a informação sobre a 

reiteração de condutas indevidas, apuradas em outros feitos, 

como exemplo: ´Na ACP dos kits escolares (nº 0002466-

54.2018.8.19.0026), por exemplo, processos administrativos sem 

homologação de licitação e sem contrato administrativo foram 

apreendidos no mesmo dia em que foi constatado a entrega 

pretérita dos mesmos kits licitados em escolas municipais. Já na 

ação da merenda (nº 0007293-11.2018.8.19.0026) foi identificado 

a utilização de empresas fictícias para superestimar o valor do 

contrato e direcionar a adjudicação do objeto, sem que houvesse 

competição pelo menor preço. Do mesmo modo, na ação civil 

pública de locação dos veículos da Secretaria de Assistência 

Social (nº 0004934-88.2018.8.19.0026) foi revelado, dentre outras 

coisas, fraude na habilitação da empresa de propriedade de 

sobrinho de Secretário Municipal, para qual foi direcionado o 

objeto. E não é só. Na ação de improbidade de superfaturamento 

dos picolés na festa do dia das crianças (nº 0009864-

52.2018.8.19.0026), uma das constatações realizadas foi de que 

o único sócio de uma empresa também constava como 

responsável por outra empresa que também apresentou 

orçamento superfaturado. Nesta oportunidade, este Magistrado 

confirmou a existência de todas estas ações e veracidade das 

matérias contidas nas mesmas (veracidade quanto à tramitação 

das ações).  

 

Ao invés de renovar contrato com empresa local idônea que 

apresentou planilha de rerratificação ao Município incluindo pelo 

menos cinco serviços - 1. lixo (RSU, varrição e coleta seletiva); 2. 
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capina; 3. manutenção e conservação do esgoto; 4. locação de 

equipamentos à Secretaria de Obras, e; 5. nivelamento do lixão - 

o Município de Itaperuna, sob a falsa arguição de economia, 

contratou três empresas amigas, a JPG, a JL&M e a Renovo para 

executarem 5 contratos, com os mesmos objetos.  

 

Tal situação não foi justificada com base em qualquer 

fundamentação lícita. Bem lembra o autor: não se pode perder de 

vista que, apesar de previsto no contrato e prorrogações, a 

retroescavadeira e alguns caminhões basculantes não foram 

localizados. Para ocultar o fato, Marcus Vinicius e Waldriano 

deixaram de medir os primeiros 12 meses de execução do 

contrato (mar/17 a fev/18). Após notificado da presente inquisa, o 

Município de Itaperuna passou-se a medir o contrato.  

 

Não há dúvidas de que a permanência do réu Marcus Vinicius no 

exercício da função de Prefeito, diante da possibilidade de 

prejudicar a instrução processual na medida em que outras 

provas (e-mails, processos, BDOs) poderão ser ocultadas ou 

alteradas. E é verdade que dois secretários municipais, o de 

saúde e meio ambiente, foram arrolados como testemunhas, o 

que traduz a necessidade de preservar seus depoimentos.  

 

É certo que a permanência no poder do agente que detém pode 

demiti-los ad nutum, irá prejudicar a idoneidade dos depoimentos. 

Não há como se adotar posição diversa. Do que veio aos autos 

não há a menor dúvida sobre a impossibilidade de manutenção do 

prefeito municipal no cargo. O risco decorrente de sua 

permanência é muito maior que a sua mantença na função, não 

só pelo risco ao erário público mas, muito mais, pelo risco à 

instrução processual, diante do poder que tem ele sobre todos 
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aqueles que atuam na prestação do serviço e que podem ser 

ouvidos neste feito, bem como do acesso a todos os documentos, 

arquivos e computadores da administração pública, pessoalmente 

ou por intermédio de terceiros.  

 

Desta feita, por mais grave que possa parecer, do que veio aos 

autos, para garantia da produção idônea de provas e para evitar o 

cometimento de novas fraudes com prejuízo ao erário municipal, 

defiro a liminar requerida, cautelarmente, para determinar, como 

DETERMINO, o imediato AFASTAMENTO DO PREFEITO DE 

ITAPERUNA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO, até 

ulterior decisão neste feito. Intimem, com urgência, por OJA de 

plantão. Após voltem-me para análise dos demais requerimentos 

e petições pendentes de enfrentamento. ” (grifos nossos) 

 

Assinale-se que, nos autos do agravo de instrumento interposto 

contra a decisão questionada, foi indeferido o efeito suspensivo pelo Relator, 

Desembargador Paulo Sérgio Prestes dos Santos (2ª Câmara Cível), Agravo 

de Instrumento nº 0016446-15.2019.8.19.0000), merecendo destaque os 

seguintes trechos: 

 

“(...). As provas encartadas nos autos originários militam em 

desfavor do recorrente pois sugerem indícios de inconsistências 

entre o que foi contratado e o que vem sendo prestado em sede 

de serviço público de coleta de lixo, notadamente em relação à 

quantidade de veículos e à mão de obra designada para a 

atividade (fls. 2058/2135). A isto se soma o fato de diligências 

haverem constatado irregularidades em documentos que integram 

os autos de processos administrativos atinentes aos fatos 

discutidos na lide (fls. 2148/2149).  
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Significa dizer que para além do fato de o pedido veiculado pelo 

ora agravante não estar corroborado por documentos que 

poderiam eventualmente desconstituir a narrativa autoral a ponto 

de abalar a higidez da decisão agravada, a robustez da prova até 

então trazida pelo demandante reforça a certeza de que no atual 

estado de coisas não há espaço para reforma da decisão 

proferida na origem. 

  

(...) Da análise da decisão recorrida, sem embargo da prática de 

atos sugestivos de utilização indevida de verbas públicas, 

asseverou o juízo a quo a probabilidade do direito à tutela cautelar 

está fundada na ocorrência de montagens e inserção de 

declarações falsas em procedimentos administrativos envolvendo 

a atual gestão municipal, especialmente naqueles de alto valor, o 

que reforçaria o risco de ocultação de provas. 

 

 De fato, na decretação da medida excepcional há de ser ter como 

norte que a manifesta indispensabilidade da providência deve ser 

valorada num cenário em que a prova seja suficiente a revelar 

que o agente público, direta ou indiretamente, pode dificultar a 

instrução processual.  

 

E nesse contexto não se deve descurar da possibilidade de a 

relevância ou posição estratégica do cargo consistir no 

instrumento a viabilizar que o agente, por meio de funcionários, 

colaboradores ou outra sorte de parceiros, logre êxito em interferir 

na instrução processual, ordenando sejam escondidas provas e 

ocultados vestígios acerca de supostos atos de improbidade a ele 

atribuídos.  
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No caso em tela, há elementos concretos a revelar que a 

permanência do agravante no cargo representa risco efetivo à 

instrução processual e são duas as evidências encartadas nos 

autos que levam a tal convencimento.  

 

A primeira delas funda-se na comunicação encartada às fls. 

2192/2193 dos autos originários, por meio da qual, em 21 de 

dezembro de 2016, o coordenador da transição para o futuro 

governo do Prefeito eleito (de nome Oliver Trajano Silva Barros, 

mais tarde empossado no cargo de Secretário de Saúde), 

comunica ao adido do governo em curso que determinados 

contratos de serviços públicos — dentre eles o de coleta de lixo — 

serão descontinuados. 

 

 Observa-se que ora recorrente, antes mesmo de ser empossado 

Prefeito, já se valia de sua posição no futuro cargo para ordenar 

expedientes preparatórios de novas contratações, que no bojo da 

presente demanda estão sendo questionadas em sua legalidade.  

 

Isoladamente considerado, o ato de o novo gestor, por meio de 

seus colaboradores, comunicar a extinção de contratos em curso 

não necessariamente poderia ser apontado como reprovável, 

afinal poderia promover novo processo licitatório a bem do 

interesse público.  

 

Nada obstante — e esta é a segunda evidência de que o agente 

público deve ser afastado do cargo que ocupa — a prova dos 

autos dá conta de que processos administrativos relacionados a 

pagamento justamente para a sociedade empresária prestadora 

do serviço de coleta de lixo estão incompletos (fls. 2148/2149) e 

que servidores estariam realizando inserções de dados falsos em 
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documentos, ao arrepio de outras informações coletadas em 

autos de verificação.  

 

Com efeito, o fumus boni iuris na espécie revela-se através da 

percepção de que o direito material à prova — garantia 

inarredável da autoridade ministerial enquanto titular da ação civil 

pública (art. 129 da Constituição da República) — não apenas já 

foi vulnerado pela prática de supressão de documentos de 

processos administrativos como permanece exposto a esse risco, 

haja vista que se encontram em poder da Administração uma 

gama de outros documentos potencialmente relevantes para a 

apuração dos fatos da causa.  

 

O perigo de dano inerente à situação que se pretende ver tutelada 

exsurge da percepção de que a continuidade do Prefeito 

Municipal no cargo durante o curso da presente demanda 

representa risco concreto à instrução processual, na medida em 

que pode continuar a praticar, indiretamente por meio de seus 

subordinados, outros atos tendentes a mascarar supostas 

condutas ímprobas e, ao final, inviabilizar o alcance da verdade 

processual (...)” (grifos nossos)  

 

O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa) dispõe que:  

 

"Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou 

administrativa competente poderá determinar o afastamento do 

agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 
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prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 

instrução processual." 

 

De fato, o mencionado dispositivo legal pressupõe prova 

suficiente de que o agente público possa dificultar a instrução processual. 

Todavia, ao contrário do alegado neste pedido de suspensão de segurança, as 

decisões de 1º e 2º (monocrática) graus de jurisdição constataram a concreta 

interferência na prova, de sorte que razoável e proporcional a manutenção da 

medida cautelar de afastamento, a fim de evitar a influência negativa na 

produção dessas provas. 

 

Como bem o concluiu o Relator Desembargador nos autos do 

agravo de instrumento acima mencionado, “o perigo de dano inerente à 

situação que se pretende ver tutelada exsurge da percepção de que a 

continuidade do Prefeito Municipal no cargo durante o curso da presente 

demanda representa risco concreto à instrução processual, na medida em que 

pode continuar a praticar, indiretamente por meio de seus subordinados, outros 

atos tendentes a mascarar supostas condutas ímprobas e, ao final, inviabilizar 

o alcance da verdade processual”. 

 

Destarte, a decisão liminar foi baseada em elementos concretos, 

vale dizer, no fato de que processos administrativos relacionados a pagamento 

justamente para a sociedade empresária prestadora do serviço de coleta de 

lixo estão incompletos (fls. 2148/2149) e que servidores estariam realizando 

inserções de dados falsos em documentos, ao arrepio de outras informações 

coletadas em autos de verificação, a representar risco efetivo à instrução 

processual. 

 

A propósito, é oportuna a transcrição da ementa de   julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:  
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MC 19214 / PE 

MEDIDA CAUTELAR 2012/0077724-4 

Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) 

Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA 

Data do Julgamento 13/11/2012 

Data da Publicação/Fonte DJe 20/11/2012 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. 

RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES. 

1. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial 

ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do 

agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem 

prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 

instrução processual". 

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a concreta 

interferência na prova, qual seja, a não prestação de informações 

e documentos aos Órgãos de controle (Câmara de  Vereadores e 

Tribunal de Contas Estadual e da União), o que representa risco 

efetivo à instrução processual. Demais disso, não desarrazoado 

ou desproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo 

necessário para verificar "a materialidade dos atos de 

improbidade administrativa". Medida cautelar improcedente. 

(grifos nossos) 

 

Pelos motivos expendidos, indefiro o pedido de suspensão.  

 

Intimem-se e dê-se ciência à Procuradoria Geral de Justiça. 
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Dê-se ciência ao Juízo de origem.   

 

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2019. 

 

 

 

Desembargador CLÁUDIO DE MELLO TAVARES 

Presidente do Tribunal de Justiça 

 

 

 

 

1 Zavascki, Teori Albino, Antecipação de Tutela, ed. Saraiva, São Paulo, 1999, p. 175. 

2 Marga Barth Tessler in Suspensão de segurança – artigo publicado em 25/10/2004 – Revista 

de Doutrina da 4ª Região, publicação da Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região – 

EMAGIS. 
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