
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

Nº Processo: 0004847-23.2013.8.14.0067

02/12/2013Data da Distribuição:

DADOS DO PROCESSO

Vara:

Instância:

VARA UNICA DE MOCAJUBA

1º GRAU

Gabinete: GABINETE DA VARA UNICA DE MOCAJUBA

DADOS DO DOCUMENTO
Nº do Documento: 2014.02650040-61

Comarca: MOCAJUBA

DECISÃO INTERLOCUTORIA

Trata-se de pedidos efetuado pelo Ministério Público para concessão de cautelar incidental de renovação de afastamento do gestor
municipal pelo prazo de 180 dias, ou até o encerramento da instrução processual, o que ocorrer primeiro.

Nas folhas 10706-10729, o Ministério Público requer o afastamento do Prefeito Municipal Rosiel Sabá Costas, alegando em sínteses
o seguinte:

a) No inicio do mês de julho deste ao foi apresentada petição pelo parquet requerendo a renovação do afastamento liminar do
prefeito Rosiel, só que a petição foi indeferida por este juízo, só o argumento da inexistência da juntada de documentação probatória
dos fatos arguidos na petição;
b) Segundo o MP, desde o afastamento do cargo público de Prefeito do Município de Mocajuba, o Sr. Rosiel persevera em
praticar os mesmos procedimentos que justificaram o seus afastamento inicial, em total desprezo pelos interesses coletivos e
expressando o seu total descredito na Justiça. Através da decisão do TJE/PA verifica-se que o réu Rosiel Sabá, na verdade, é
tomado de uma sensação inigualável e que continua a adotar os atos descritos na inicial;
c) Afirma que a situação é caótica deixada pelo réu Rosiel no município e das ameaças realizadas contra o atual gestor após
o ajuizamento da ação – necessidade da permanência do afastamento visando assegurar a devida instrução processual e a própria
garantia do patrimônio público.
d) Rosiel Sabá Costa, logo após o seu afastamento e juntamente com outro réu, Sr. Luis Carlos, compareceu no Gabinete da
Prefeitura e começou a ameaçar e chantagear o então João Antônio Macedo de Castro, que o réu tenta obstruir a instrução
processual e a macular provas existentes nos autos e ainda aquelas que poderão ser carreadas, tal como depoimentos
testemunhais, ensejando a necessidade de manutenção e prorrogação do afastamento cautelar do seu cargo de prefeito;
e) O Ministério Público afirma que ao sair liminarmente do cargo, o réu Rosiel, ainda adotou vários atos prejudiciais a
sociedade e que impossibilitaram a organização das contas públicas. O intuito do prefeito afastado era exatamente criar um caos no
município, para se aproveitar desta situação e tentar retornar ao cargo através de meios escusos. A manipulação de provas e criação
de situações fáticas inverídicas indica a necessidade da manutenção do afastamento cautelar do prefeito em benefício do erário e da
própria instrução processual; que existem várias provas que ainda estão sendo levantadas, pois conforme narrado ROSIEL SABÁ
COSTA ao ser afastado liminarmente retirou grande parte dos computadores e demais dados da prefeitura, exatamente buscando
dificultar a coleta de provas subsidiarias as provas carreadas na exordial, entretanto, foram deixados alguns documentos que serão
analisados pelo Ministério Público, tanto que já oficiou a prefeitura para encaminhá-los, os quais já foram recebidos e serão juntados,
oportunamente, a quando da manifestação à contestação apresentada pelos réus, que o réu causou sérias dificuldades quando ao
deixar a prefeitura, extraviou grande parte desta documentação, pois com a inicial da ACP foram anexadas centenas de provas, mas
é pretensão do Ministério Público juntar dezenas de outras provas que surgiram com o afastamento do prefeito, sobretudo porque o
então prefeito provisório vinha encaminhando documentos diversos que continuaram a demonstrar que ROSIEL SABÁ COSTA é um
corrupto, um ímprobo que não objetiva administrar Mocajuba, mas dilapidá-la e fará qualquer coisa para dificultar a instrução
processual inclusive ameaçar e chantagear testemunhas, tal como já o vem fazendo. Sendo induvidoso que ao assumir novamente o
cargo, para além de criar e destruir provas, irá dilapidar totalmente o cofre público, em derradeiro ato de improbidade, confiante na
sua impunidade, impregnando a ação judicial de provas criadas e ainda dilapidando o patrimônio público.
f) Em relação ao novo afastamento do prefeito o Parquet afirma que se faz necessário que a medida cautelar de novo
afastamento do prefeito ROSIEL SABÁ COSTA devendo o afastamento ser estendido por mais cento e oitenta (180) dias, ou pelo
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período que durar a instrução, eis que a instrução processual ainda não teve início devido as manobras implementadas pelo réu
ROSIEL SABÁ, entre elas o fato constante dos autos de que há réus criando embaraços para serem citados, fatos processuais estes
de pleno conhecimento desse juízo, eis que assentados no processo. Tal situação processual atende aos interesses do réu ROSIEL
SABÁ, pois enquanto não houver a citação de todos os réus a instrução processual não poderá ter início. Sabedores de tal condição,
evidente que alguns dos réus foram instruídos a criar dificuldades para suas citações.
g) Na sua conclusão o órgão ministerial seja a medida cautelar concedida por esse Juízo, que determinou o afastamento do
Prefeito ROSIEL SABÁ COSTA, renovada e concedida novamente e incidentalmente por esse Juízo em mais cento e oitenta (180)
dias ou até o encerramento da instrução do feito, o que ocorrer primeiro, em prol da garantia da instrução processual, em defesa dos
cofres públicos e da ordem pública, com fulcro no § único, do art. 20, da Lei 8.429/92, consoante às razões acima expostas, escorada
em fatos públicos e notórios.

É o relatório.

Passo a decidir.

Analisando friamente a vasta documentação acostada aos autos, é de perceber que estão presentes os requisitos de afastamento do
cargo de Prefeito do Município de Mocajuba, Rosiel Sabá Costa de forma "inaudita altera pars.

A Constituição Federal de 1988 elegeu o Princípio da Independência e Harmonia dos Poderes como sendo um dos pilares do
Princípio Democrático:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Por meio desse dispositivo constitucional, a antiga visão da separação de poderes não mais existe, por meio do qual, caso
prevalecesse esse entendimento, um poder jamais poderia intervir em outro, sob pena de afrontar a própria Constituição ex radice.

Ao se adotar a cláusula do check and balances, busca-se garantir que um poder pratique atos de controle em outro, sem que com
isso se vulnere a tripartição de poderes, justamente no exercício legítimo do princípio da independência e harmonia dos Poderes.

É salutar lembrar que o artigo 37, parágrafo quarto da Constituição Federal, objeto de concretude face ao disposto na Lei 8.429/92,
afirma que existe o princípio da moralidade administrativo, norteador da administração pública em geral, onde a Constituição
consagra o combate sem tréguas à corrupção e a impunidade no setor público. Ímprobo é o desonesto da Administração que merece
sanção razoável, proporcional à sua conduta lesiva, diante de tipos cerrados expostos na Lei de Improbidade Administrativa.

E o Ex-Ministro do STF Joaquim Barbosa ensina que:
O contraste é manifesto com a outra disciplina da improbidade, quando direcionada aos fins políticos, isto é, de apuração da
responsabilização política. Nesse caso, o tratamento jurídico da improbidade, tal como prevista no art. 85, V, da Constituição, assume
outra roupagem, e isto se explica pelo fato de que o objetivo constitucional visado é muito mais elevado. Cuida-se aí de mais um
dentre os inúmeros mecanismos de checks-and-balances típicos das relações entre os poderes do Estado no regime presidencial de
governo. Tem equivalência, no presidencialismo, aos mecanismos de apuração da responsabilidade política típicos do sistema
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parlamentarista – como, por exemplo, a moção de censura ou de desconfiança.

Posso concluir que é permitido ao Poder Judiciário, na qual sou membro, controlar atos do Poder Executivo, por meio de provimentos
jurisdicionais, apoiados no principio acima mencionado.

Analisando a doutrina a respeito do ato administrativo o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello trata o ato administrativo como
uma declaração jurídica, pois produz efeitos de direito, complementar à lei e, em caráter excepcional, da própria constituição,
provinda de qualquer elemento, no exercício da atividade pública, investido com prerrogativas estatais, tão somente sob a regência
do Direito Público: [...] declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um concessionário de serviço
público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.

Segundo a professora Odete Medauar, em seu belo livro, afirma que o controle jurisdicional da Administração pública abrange a
apreciação, efetuada pelo Poder Judiciário, sobre atos, processos e contratos administrativos, atividades, operações materiais e
mesmo a omissão ou inércia da Administração. Em regra é posteriori, sendo repressivo ou corretivo, desencadeado por provocação.

Dessa forma, por ser o judiciário o guardião da constituição, o controle jurisdicional do ato administrativo é amplo, seja ele vinculado
ou discricionário, ultrapassando as fronteiras da legalidade e, adentrando na decisão administrativa, deve analisar, sim, se a tomada
de decisão da Administração seguiu os critérios de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Neste interim, os atos de administração são passiveis de controle, e quando em decorrência de tal atividade, se manifestarem como
atos atentatórios à ordem e ao direito, o Poder Judiciário certamente será movimentado para efetuar o controle sobre estes atos.

No caso em tela, tem-se que o Prefeito Municipal – Rosiel Sabá está sendo processado por praticar diversos atos com desvio de
finalidade, pelo qual está sendo acusado de ter enriquecido de maneira ilícita, contrariado princípios norteadores da administração
pública e danos ao cofre do Município de Mocajuba, o que, sem dúvida, merece o controle por parte do Poder Judiciário.

A Constituição Federal de 1988 elegeu diversos direitos como fundamentais, sejam eles individuais, sejam eles metaindividuais.

Segundo o doutrinador, analista de controle externo do TCU, Marco Antonio Sevidanes da Matta ensina que as lesões ao direito
metaindividual aos princípios da moralidade e da improbidade administrativa reclamam o ajuizamento das ações coletivas
correspondentes, de forma a obstar e prevenir irregularidades (tutela inibitória), anular atos lesivos aos princípios que regem a
Administração Pública (tutela desconstitutiva – anulatória) e promover a reparação ou compensação relativos aos danos perpetrados
(tutela condenatória), independentemente dos pedidos de condenação às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. O
direito de toda a sociedade à moralidade e à probidade administrativa possui natureza metaindividual. Trata-se, do ponto de vista de
todos os cidadãos, de direito que extrapola o âmbito meramente individual e encontra, como titular, toda a sociedade.

Um desses direitos fundamentais metaindividuais é justamente a probidade administrativa, que consiste no direito dos cidadãos de
serem geridos com probidade, com retidão com a coisa pública, sob pena de ter vulnerado tais direitos em desfavor da sociedade e
seus integrantes.
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Nessa perspectiva, constitui direito difuso de toda a sociedade a observância, pelos agentes políticos e pelos administradores
públicos, dos princípios constitucionais relativos ao trato da gestão pública, tanto os expressos – legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência –, como os implícitos – como boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, contratação mediante
licitação lícita etc.

Diante dessa realidade processual, o próprio legislador, buscando dar maior efetividade à ação de improbidade administrativa, dotou-
a de alguns meios cautelares, a fim de assegurar o resultado útil do processo, dentre os quais se destacam a indisponibilidade de
bens e o afastamento do cargo.

Na lei de improbidade administrativa, como ensina Daniel Lobo, estão previstas, de forma expressa, três medidas cautelares
específicas, são elas: a) a indisponibilidades de bens (art 7°); b) o sequestro de bens (art 16°); c) afastamento provisório do agente
público do exercício do cargo, emprego ou função (art 20, parágrafo único). Tais ações cautelares podem ser preparatórias ou
incidentes da ação principal. Sejam requeridas pelo Ministério Público ou pela Pessoa Jurídica de Direito Público interessada. Os
sujeitos passivos dessas medidas cautelares são os mesmos possíveis réus da ação de improbidade, ou seja, os agentes públicos e
os particulares que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta. No caso em tela, é uma incidental contra o prefeito de Rosiel Sabá.
A concessão da medida liminar requerida pelo Ministério Público, em regra, não está sujeita à prévia audiência da pessoa jurídica
interessada, isso porque as ações cautelares com base na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, não são propostas contra a
pessoa jurídica de direito público interessada, mas sim contra o agente ímprobo. Assim, não há que se aplicar às normas restritivas
da Lei 8437/92.
No caso em tela, tem-se que o afastamento cautelar é uma tutela de extrema urgência, destinada justamente a garantir a marcha
processual até seu fim, como afirma o art. 20, § único:

Art. 20 A perda da funçao publica e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o transito em julgado da sentença
condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público exercício do
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Assim, trata-se de uma cautelar específica nas ações de improbidade administrativa, de legitimidade reconhecida.

Decido que tal medida tem natureza tipicamente cautelar, garantindo a verossimilhança da instrução processual. O Superior Tribunal
de Justiça entende desta forma. Com efeito, não seria razoável permitir que a autoridade administrativa pudesse, no âmbito do
procedimento, afastar o agente ímprobo, e não pudesse o Ministério Público, prejudicado com manobras do investigado, requerer o
seu afastamento cautelar. É notório que a lei não fixa o prazo que deverá persistir o afastamento. Parece ser razoável aplicar no
afastamento administrativo as a disposições estatutárias e, no jurisdicional, o lapso proporcional à necessidade da instrução
processual. Novamente, cito o STJ que tem como entendimento ser possível o afastamento do agente político, contudo a medida
deve ser adotada em última hipótese, devendo, tal necessidade, emergir dos autos sem qualquer dúvida.
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A situação em tela exige e justifica a prestação da tutela cautelar que apresenta contornos próprios bem definidos e se caracteriza
pela necessidade de uma prestação jurisdicional efetiva em virtude de uma situação concreta, esclarecidas nos autos, que se
encontra ameaçada pela ocorrência iminente de fatos graves comprovados pelos inúmeros documentos acostados. Identificam-se,
assim, dois requisitos específicos, quais sejam, o perigo da demora (periculum in mora) e a fumaça do bom direito (fumus boni iuris).
Os doutrinadores concordam em reconhecer que esse requisito implica não uma certeza, mas uma mera probabilidade hipotética
quanto ao conteúdo da tutela jurisdicional que se está sendo ameaçada. Assim, na apreciação da fumaça do bom direito este
magistrado, analisando de forma fria e clara, verifico a verossimilhança e probabilidade dos fatos narrados. Logicamente, a parte
apresentou indícios mínimos daquilo que afirma para bem merecer a tutela pretendida, conforme vasta documentação juntada aos
autos a exemplo de provas são as fls 10804 e 10832/10833.

Entretanto, a cautelar de afastamento do cargo público guarda peculiaridades. Nesse diapasão, o periculum in mora encontra-se
presumido na ocorrência de atos de improbidade administrativa, pelo que a manutenção do agente público em exercício do cargo
público só trará evidentes prejuízos à marcha processual, bastado apenas a demonstração da plausibilidade do direito, consoante o
fumus boni iuris.

Com parcial razão o Ministério Público.

Ao se analisar os argumentos ali expendidos e nova documentação, o afastamento cautelar é de rigor.

Com efeito, tem-se notícia de que o Requerido está comprometendo a marcha processual, e até agora não começaram a instrução
processual, os réus estão se desviando para não serem citados (encontrados), o prefeito Rosiel não está ajudando a fornecer
documentação necessária, requisitada pelo membro do Ministério Público.

Entendo que o afastamento cautelar do agente público trata-se de uma medida excepcional e nesse momento é única a garantir a
instrução processual, exatamente porque esse mesmo agente público encontra-se utilizando o cargo, para dilapidar as provas por
ventura existentes, destruindo documentos, influenciando testemunhas, ameaçando testemunhas, conforme consta na petição
elaborada pelo Parquet. Além disso, entendo que o termo utilizado pela lei de garantir a instrução processual, tem o significado de
garantir a produção das provas que estão sob risco de serem ocultadas ou destruídas pelo agente público..

É sabido que após a efetivação do afastamento cautelar, dados dos computadores foram extraviados, prejudicando-se além da
instrução processual, o pagamento dos servidores do Município de Mocajuba relativos aos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014.

Diante desta realidade, é forçoso reconhecer que algumas das provas poderão ser produzidas com menor eficácia, em evidente
prejuízo ao processo e ao princípio da verdade real.

Sem falar em documentos referentes a licitações que desapareceram e não se tem notícia de seu paradeiro, prejudicando eventuais
meios de prova a serem trazidos a esse processo.

É sabido que na tentativa de ocultar documentos, informações e outros dados, o Requerido prejudicou a Administração do Município
de Mocajuba, principalmente no que tange ao princípio da continuidade dos serviços públicos, que dada a sua essencialidade, não
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podem sofrer suspensão, principalmente quando são prestados diretamente pela Administração Pública.

A situação emergencial foi provocada justamente pelo Requerido, segundo notícias dos autos e não por seu afastamento. Raciocinar
dessa forma, seria justificar o peso pelo desaparecimento de documentos e arquivos de computador a ato do Poder Judiciário, o que
evidentemente não ocorreu, vez que o desaparecimento de tais arquivos veio justamente para escapar das forças do Poder
Judiciário, que visualizando a situação de urgência deferiu o primeiro afastamento cautelar.

É notório que durante o período de afastamento, o Requerido vem reiterando a prática de outros atos de improbidade administrativa,
o que em ação propria poderá ser discutido, bem como vem ameaçando servidores públicos antes ligados ao mesmo por laços
políticos, determinando aos mesmo que peçam exoneração de seus cargos, com o fim de único de provocar caos administrativo,
como o caso do Secretário de Segurança Pública do Município, Jadielson Meireles, dentre tantos outros casos de conhecimento
amplo dentro do Município de Mocajuba.

É perceptível o embaraçamento ao andamento processual pelo Requerido. É bem sabido, que nem todos os Requeridos foram
citados até o presente instante, sendo que há casos no processo em que a ocultação é evidente, como o do Sr. Willison Accioli Lopes
e Maria do Socorro Pinto Alves Batista.

Todas as tentativas feitas pelo Oficial de Justiça em cita-los da presente ação foram ineficientes, sendo que somente após a juntada
de instrumento de mandato é que podem ser considerados como citados.

O caso do Sr. Willison Acioli Lopes é ainda mais grave diante da ocultação, com a finalidade única de atrasar o andamento do feito.
Ora, ao se analisar o processo, quando o oficial de justiça tentou cita-lo, fora informado ao meirinho que o Requerido não residia mais
naquele endereço. Este, bem cumprindo seu dever, certificou tal fato e devolveu a carta precatória.

Entretanto, o Requerido habilitou-se no processo, juntando procuração, declinando ali o mesmo endereço que foi negado por seu
irmão, jogando por terra todo o trabalho despendido pelo oficial de justiça e fazendo pouco caso do processo. Logo, o andamento do
feito está dentro da normalidade e somente não se chegou ao final do procedimento preliminar devido às manobras evasivas feitas a
este processo.

Neste caso, é de observar a total falta de lealdade processual, protelando-se  o andamento do feito, prevista no art. 18 do CPC, in
verbis:
Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento
sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as
despesas que efetuou. >(Redação dada pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998)
§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa,
ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
ou liquidado por arbitramento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Conforme entendimento do STJ é possível esse afastamento:
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PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO.
RECURSO ESPECIAL. EFEITOSUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. O art. 20,
parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei deImprobidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial ouadministrativa
competente poderá determinar o afastamento do agentepúblico do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo
daremuneração, quando a medida se fizer necessária à instruçãoprocessual". 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a
concretainterferência na prova, qual seja, a não prestação de informações edocumentos aos Órgãos de controle (Câmara de
Vereadores e Tribunalde Contas Estadual e da União), o que representa risco efetivo àinstrução processual. Demais disso, não
desarrazoado oudesproporcional o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento eoitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o
tempo necessário paraverificar "a materialidade dos atos de improbidade administrativa".Medida cautelar improcedente.

(STJ - MC: 19214 PE 2012/0077724-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2012, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2012)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO.
RECURSO ESPECIAL. EFEITOSUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORESPARA
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A probabilidade de êxito do recurso especial deve ser
verificadana medida cautelar, ainda que de modo superficial. Assim, nãocomprovada de plano a fumaça do bom direito apta a
viabilizar odeferimento da medida de urgência é de rigor o seu indeferimento. 2. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei
deImprobidade Administrativa) estabelece que "A autoridade judicial ouadministrativa competente poderá determinar o afastamento
do agentepúblico do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo daremuneração, quando a medida se fizer necessária à
instruçãoprocessual". 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram a concretainterferência na prova, qual seja, a não
prestação de informações edocumentos aos Órgãos de controle (Câmara de Vereadores e Tribunalde Contas Estadual e da União),
o que representa risco efetivo àinstrução processual. Demais disso, não desarrazoado oudesproporcional o afastamento do cargo
pelo prazo de 180 (cento eoitenta) dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário parase verificar "a materialidade dos atos
de improbidadeadministrativa".Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg na MC: 19214 PE 2012/0077724-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/06/2012, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA.
INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRAZO DE AFASTAMENTO DE PREFEITO SUPERIOR A 180.
PECULIARIDADES CONCRETAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Na linha
da jurisprudência desta Corte, não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a decisão
atacada, olvidando-se de demonstrar concretamente o grave dano que ela poderia causar à saúde, segurança, economia e ordem
públicas. II - Consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste Superior Tribunal
e do c. Pretório Excelso, somente é cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder
provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. III - In casu, o agravante não demonstrou, de modo
preciso e cabal, a grave lesão à ordem e à economia pública, sendo insuficiente a mera alegação de que o afastamento cautelar do
cargo de prefeito teria o condão de provocar prejuízos ao Poder Público. Precedente do STJ. IV - Não se desconhece o parâmetro
temporal de 180 (cento e oitenta) dias concebido como razoável por este eg. Superior Tribunal de Justiça para se manter o
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afastamento cautelar de prefeito com supedâneo na Lei de Improbidade Administrativa. Todavia, excepcionalmente, as
peculiaridades fáticas, como a existência de inúmeras ações por ato de improbidade e fortes indícios de utilização da máquina
administrativa para intimidar servidores e prejudicar o andamento das investigações, podem sinalizar a necessidade de alongar o
período de afastamento, sendo certo que o juízo natural da causa é, em regra, o mais competente para tanto. V - A suspensão das
ações na origem não esvaziam, por si só, a alegação de prejuízo à instrução processual, porquanto, ainda que a marcha
procedimental esteja paralisada, mantêm-se intactos o poder requisitório do Ministério Público, que poderá juntar novas informações
e documentos a serem posteriormente submetidos ao contraditório, bem assim a possibilidade da prática de atos urgentes pelo
Juízo, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 266 do CPC. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na SLS: 1854 ES 2014/0026050-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/03/2014, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/03/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AQUI EMBARGANTE, LIMITANDO-SE O AFASTAMENTO SUB EXAMEN AO PRAZO DE 180 DIAS, A CONTAR DA
PUBLICAÇÃO DO PRESENTE, PRORROGÁVEIS, JUSTIFICADAMENTE E A REQUERIMENTO, POR MAIS 60, SEM PREJUÍZO
DE ULTERIOR APRECIAÇÃO JUDICIAL DO THEMA. DO MÉRITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGADA CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES ILEGAIS - DECISÃO DEFERITÓRIA DE
PEDIDO LIMINAR - AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO - ART. 20, §ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/1992 - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
ENSEJADORES DA CONCESSÃO LIMINAR MANUTENÇÃO - PRAZO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO MANDATÁRIO -
TRÂNSITO EM JULGADO - PONDERAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE DE SE EVITAR A INTERFERÊNCIA CONCRETA NA
PRODUÇÃO DA PROVA E O VIRTUAL ESVAZIAMENTO DO PRÓPRIO MANDATO, CASO MANTIDO O AFASTAMENTO DO ORA
AGRAVADO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE SE DEVE
PRESERVAR - AFASTAMENTO CAUTELAR LIMITADO AO PRAZO DE 180 DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE
- SIMETRIA COM O $ 2 DO ART. 86 DA CF/88 - PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS QUE CARECE DE JUSTIFICATIVA, SEM
PREJUÍZO DE ULTERIOR APRECIAÇÃO JUDICIAL - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CONSTATAÇÃO DE QUE
O SEU PROVIMENTO FOI, EM VERDADE, POR MAIORIA - JULGAMENTO DO RECURSO PELA 22ª CÂMARA CÍVEL DESTA
CORTE CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA REJEITÁ-LOS AJUSTE DE OFÍCIO 1. Embargos Declaratório do
Agravante. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele
interposto. 2. Os embargos de declaração são instrumento de integração do julgado, quer pela pouca inteligência de seu texto, quer
pela contradição em seus fundamentos, quer, ainda, por omissão em ponto fundamental. 3. Para admissão e provimento dos
embargos de declaração é indispensável que a peça recursal aponte os requisitos legalmente exigidos em Lei, isto é, necessário que
se aponte no julgado a omissão, contradição ou obscuridade, para a sua interposição, o que não ocorre no presente feito. 4.
Retificação de ofício tão-somente para que conste do acórdão embargado que o seu parcial provimento se deu por maioria e
consignar que o acórdão foi proferido pela Douta Vigésima Segunda Câmara Cível desta Egrégia Corte. DESPROVIMENTO DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS

(TJ-RJ - AI: 00586075020138190000 RJ 0058607-50.2013.8.19.0000, Relator: DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA,
Data de Julgamento: 25/03/2014, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 09/04/2014 14:42)
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Agravo de instrumento- Ação civil pública por atos de improbidade administrativa- Afastamento cautelar- Possibilidade- Requisitos
demonstrados- Recurso a que se dá provimento. 1. A medida referida no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429, de 1992 somente
deve ser aplicada quando houver risco à regular instrução do processo. 2. Uma vez demonstrados os requisitos exigidos pela lei,
mostra-se necessário o afastamento do agente público, situação que permitirá uma melhor investigação dos fatos. 3. Embora a lei de
improbidade administrativa não tenha fixado um prazo certo para a duração desse afastamento cautelar, há consenso de que ele
será necessariamente o indispensável a instrução processual.

(TJ-MG - AI: 10395130005162001 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013)

Agravo de Instrumento ? Ação Civil Pública ? Improbidade Administrativa ? Decisão que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade
dos bens de todos os corréus até o valor total de R$ 139.680.792,00 e determinou o afastamento imediato do agravante do cargo que
ocupava na Presidência da Fundação para o Desenvolvimento (FDE) pelo prazo de 240 dias, sem prejuízo de seus vencimentos ?
Necessidade de adequar o limite do valor do bloqueio dos bens dos corréus ? Julgamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 165
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça ? Medida cautelar recursal parcialmente deferida.

(TJ-SP - AG: 2276225620128260000 SP 0227622-56.2012.8.26.0000, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 23/10/2012, 1ª
Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECRETO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DE
AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO ATÉ À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ART.
20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/92 - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1. SE AS CONDUTAS APURADAS
SE AMOLDAM ÀS ESPECIFICADAS NO ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92, A AUTORIDADE 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, CONFORME
PREVÊ O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 20, DA REFERIDA LEI. 2. A MEDIDA DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 20, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEM CARÁTER CAUTELAR, AINDA QUE NÃO ESTIPULE PRAZO PARA
O AFASTAMENTO.

(TJ-DF - MS: 93758320058070000 DF 0009375-83.2005.807.0000, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento:
20/11/2007, Conselho Especial, Data de Publicação: 28/02/2008, DJU Pág. 1805 Seção: 3)

Assim, é de rigor o afastamento cautelar, ante a presença do requisito da fumaça do bom direito, vez que a plausibilidade das
alegações tornam evidente a necessidade de manter afastado o Requerido, em decorrência da clareza do prejuízo processual, que
no presente instante seria o exercício do cargo pelo Requerido.

Conforme jurisprudência maciça do STJ é razoável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que os agentes públicos fiquem
afastados de suas funções. Esse prazo é, provavelmente, insuficiente para a conclusão da instrução processual, mas isso não
significa que possa, a pedido dos legitimados, prorrogar o período de afastamento.
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Comandos:
A) Decido o imediato afastamento do cargo de Prefeito Municipal o requerido Rosiel Sabá Costa pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.
Dos Expedientes:
a) Oficie-se ao Banco do Brasil, situado em Mocajuba e a Superintendência do Banco do Brasil informando o afastamento do
Sr. Rosiel Sabá Costa do cargo de Prefeito Municipal e proibindo qualquer movimentação nas contas da prefeitura pelo Sr. Rosiel
Sabá Costa.

b) Dê ciência da presente decisão à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Mocajuba, inclusive para que,
no prazo de 48 horas, providencie para que o Vice-Prefeito de Mocajuba tome posse no cargo, em substituição ao Prefeito afastado,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a cargo pessoal do Presidente da Câmera dos Vereadores que está na
Presidência da Câmara Municipal de Mocajuba, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e criminal.

c) O Oficial de Justiça deve certificar o dia e a hora em que o prefeito fora intimado da presente decisão, havendo-se
afastados de suas funções a partir de então, quando não poderão praticar quaisquer atos alusivos às atribuições do cargo
respectivos, sob pena de haverem-se os atos como inválidos e os agentes, em descumprimento à presente decisão sujeitando-se à
responsabilidade criminal.

d) Processe-se em sigilo até a elaboração dos expedientes acima, necessários ao cumprimento das providências
determinadas.

Dê Ciência ao MP
Mocajuba, 06/08/2014
Daniel Bezerra Montenegro Girão
Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Comarca de Mocajuba.
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