
SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.049 MARANHÃO

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 
ADV.(A/S) :WILLAMY ALVES DOS SANTOS 
REQDO.(A/S) :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
INTDO.(A/S) :KELVIN JOSÉ ANDRADE SANTOS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :EDUARDO ALVES CASTRO 
INTDO.(A/S) : JOSÉ DO ROSÁRIO COSTA FRAZÃO 
ADV.(A/S) :CARLOS AUGUSTO MACÊDO COUTO 
INTDO.(A/S) :MARLON GOMES DOS SANTOS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :PEDRO AMÉRICO DIAS VIEIRA 

DECISÃO  

SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  AÇÃO  CIVIL  
PÚBLICA.  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  MEDIDA CAUTELAR:  
SUSPENSÃO  DO  EXERCÍCIO  DE 
FUNÇÃO  PÚBLICA  ATÉ  O  
PRONUNCIAMENTO  FINAL  DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  AFASTAMENTO  
DO REQUERENTE DAS ATIVIDADES DE  
PREFEITO.  INTERESSE  PARTICULAR,  
AUSÊNCIA  DE  OFENSA 
CONSTITUCIONAL  DIRETA  E  
INOCORRÊNCIA  DE  GRAVE  LESÃO  À  
ORDEM, À SAÚDE,  À SEGURANÇA E À  
ECONOMIA PÚBLICAS.  SUSPENSÃO  DE 
LIMINAR  À  QUAL  SE  NEGA 
SEGUIMENTO.
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Relatório

1. Suspensão de liminar ajuizada por Raimundo Nonato dos Santos, 
em  20.5.2016,  contra  decisão  do  Desembargador  Antônio  Guerreiro 
Júnior,  do Tribunal de Justiça do Maranhão, que, em 8.8.2016, atribuiu 
efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 37.938/2016 (Numeração 
Única   0007322-62.2016.8.10.0000),  interposto  pelo  Ministério  Público 
maranhense contra decisão pela qual indeferido o segundo requerimento 
de afastamento cautelar do Requerente ao cargo de Prefeito Municipal de 
Humberto de Campos/MA (Ação Civil Pública n. 223-96.2015.8.10.0090):

“(...)  Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo  
Ministério  Público  Estadual,  em  face  de  decisão  interlocutória  
proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  de  Improbidade  
Administrativa nº 223-96.2015.8.10.0090 em tramitação na Vara da  
Comarca de Humberto de Campos - MA, que indeferiu a cautelar de  
afastamento  do  requerido,  ora  agravado,  Raimundo  Nonato  dos  
Santos do cargo de Prefeito Municipal.

Em  suas  razões,  o  Agravante,  sustenta  a  necessidade  de  
afastamento  liminar  em decorrência  do  desvio  de  recursos  públicos  
perpetrado através do processo licitatório nº 032/2013 cujo objeto era a  
construção de uma quadra poliesportiva.

Segue aduzindo que o referido processo licitatório em referência  
encontra-se  eivado de  nulidades  e  vícios  insanáveis,  ensejadores  da  
responsabilidade por atos de improbidade.

Sustenta  que  a  permanência  do  prefeito  no  cargo  representa  
risco concreto à conclusão e julgamento da ação originária, uma vez  
que no cargo, alterará o estado das coisas e continuará praticando atos  
lesivos ao patrimônio público e  que dificultam a colheita  de provas  
para as demais ações as quais responde o agravado. 

Por  essas  razões,  requer  a  concessão  de  efeito  suspensivo  e  o  
provimento  do  recurso  para  determinar  o  afastamento  do  Prefeito  
Municipal Raimundo Nonato dos Santos nos termos do artigo 20, §7º  
da Lei nº 8.429/92.

É o que cabia relatar. Decido.
Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, constata-

se que o agravo é tempestivo e encontra-se devidamente instruído de  
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acordo com o art. 1.017 do Novo Código de Processo Civil.
É  sabido  que  para  atribuir-se  o  efeito  suspensivo  à  decisão  

agravada,  necessário  se  faz  a  presença  dos  seguintes  requisitos:  
relevância  dos  fundamentos  dispensados  nas  razões  recursais  e  o  
receio de que a decisão agravada possa resultar lesão grave ou de difícil  
reparação,  conforme  se  depreende  do  art.  1.012,  §4º  do  Código  de  
Processo Civil.

In casu,  de  plano,  entendo que o  Agravante obteve êxito  em  
demonstrar que caso a decisão ora agravada seja mantida, a prestação  
jurisdicional poder ser inócua e ainda, que o Município de Humberto  
de Campos poderá sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Em juízo  de  cognição  sumária  e  sem adentrar  no  mérito  da  
questão,  vislumbro  clara  presença  dos  referidos  pressupostos  
autorizadores  do  efeito  suspensivo  ora  pretendido,  visto  que,  
compulsando os  autos,  verifico  que  a  decisão  agravada  contraria  a  
prova  carreada  aos  autos  e  a  boa  e  recente  jurisprudência  dos  
Tribunais Pátrios, além de ir de encontro aos preceitos fundamentais  
da Constituição Federal, o que demonstra a necessidade de reparo da  
decisão,  logo,  entendo  que  na  verdade,  a  não  concessão  do  efeito  
pleiteado  é  que  causará  graves  prejuízos  ao  erário  municipal  e  a  
instrução das ações de improbidade a que responde o Agravado.(...)

Especificamente quanto ao afastamento cautelar, objeto do pleito  
de efeito suspensivo, há que se analisar o que dispõe o art. 20, da Lei  
de Improbidade. (...)

A regra contida no caput do art.  20 se mostra desnecessária,  
uma vez  que  a  presunção  de  não  culpabilidade  já  vem assegurada  
constitucionalmente (art. 5º, LVII, CF/88). Assim, vale dizer que a  
materialização  da  perda  da  função  pública  tanto  a  suspensão  dos  
direitos políticos só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença  
condenatória,  acompanhando  o  réu  da  ação  de  improbidade  até  o  
esgotamento de todas as vias recursais.

Ao seu turno, o parágrafo único do citado artigo, prevê medida  
de natureza puramente cautelar, onde, por intermédio do afastamento  
provisório do agente, buscou o legislador fornecer ao juiz instrumento  
capaz  de  buscar  a  verdade  real,  garantindo  a  verossimilhança  da  
instrução processual evitando que a atuação dolosa do agente dificulte  
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o  andamento  bem  como  a  produção  dos  elementos  necessários  à  
formação do convencimento judicial.

Tal  medida  impediria  o  surgimento  de  óbices  no  processo  
alcançando qualquer  cargo ou função que diz  respeito  ao objeto  da  
instrução processual.

Leciona  Rogério  Pacheco  Alves  (2013,  p.  999)  que  a  lei  ao  
autorizar  o  afastamento  do  agente  por  ordem  da  autoridade  
administrativa competente não busca propriamente a preservação da  
instrução processual, mas sim, a apuração do ato de improbidade no  
procedimento administrativo.

É sabido que a CF/88 prevê, em seu art. 2º, a independência e  
harmonia dos Poderes da República, porém, o que se vê no art. 20,  
parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, é a intervenção do Judiciário nos  
demais Poderes, sendo esta contundo, uma intervenção justificável e  
tolerável.

Para a efetivação de tal medida, faz-se necessária a presença do  
risco  de  dano  irreparável  à  instrução  processual  bem  como  a  
plausibilidade da pretensão de mérito veiculada pelo autor. Conforme  
expõe Galeno Lacerda (apud GARCIA; ALVES: 2013, p. 999), ‘se o  
dano  ainda  não  ocorreu  não  se  requer  prova  exaustiva  do  risco,  
bastando a probabilidade séria e razoável, para justificar a medida’. 

Contudo,  há  que  se  observar  o  absoluto  respeito  ao  mandato  
popular,  sendo este princípio democrático e  fundamental respaldado  
pela  Carta  Maior.  Por  outro  lado  não  se  pode,  porém,  dizer  que  a  
‘soberania popular’ e a ‘vontade do povo’ sejam argumentos absolutos,  
não admitindo que a prática de atos ímprobos por mandatários eletivos  
vá  de  encontro  com  os  objetivos  da  República,  corrompendo  os  
representantes do povo.

Noutro  giro,  como é  sabido,  os  princípios  da  probidade  e  da  
moralidade administrativas e a preservação do patrimônio público são  
bens  tutelados  constitucionalmente,  devendo  tais  bens  nortear  o  
intérprete em busca do interesse público, este de vital importância nas  
ações por ato de improbidade administrativa. 

Trata-se  a  matéria  da  possibilidade  do  afastamento  do  agente  
público no intuito de evitar que no exercício de suas funções, possa  
encontrar facilidades e motivos  que o leve a desfalcar novamente o  
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patrimônio público, repetindo, deste modo, sua conduta reprovável.
De acordo com os ensinamentos de Fábio Medina Osório (apud  

GARCIA; ALVES: 2013, p. 1004), é possível o afastamento cautelar  
para atender tal hipótese, uma vez que a expressão processual deverá  
ser interpretada no máximo rigor, e que ficando em seu cargo, o agente  
delinquente  poderá  acarretar  novos  danos  ao  Ente  Público  e  à  
sociedade.

A  medida  aqui  tratada  visa  a  resguardar  entre  outros,  o  
patrimônio público, devendo ser observado a presença dos requisitos  
autorizadores  da  aplicação  de  liminar,  quais  sejam,  o  fumus  boni 
iuris e  o  periculum in mora,  sendo da mesma forma,  medida de  
resguardo da instrução processual.

Neste caso, o fumus boni iuris, repiso, é observado quando a  
análise  das  provas  apontam  fortes  indícios  da  prática  dos  atos  
ímprobos,  onde  os  quais  não  envolvem  apenas  o  dano  ao  erário  
público, mas ainda, a inobservância dos princípios constitucionais da  
administração pública, previstos no art. 37, caput, da CF/88. 

Do mesmo, modo, reitero que, em se tratando do periculum in  
mora, justifica-se pela necessidade do resguardo dos cofres públicos de  
forma  emergencial  e  transitória,  garantindo  a  Ordem  Pública  e  
impedindo  a  continuidade  dos  atos  lesivos.  Resta  fundado  nessa  
hipótese, o receio de dano potencial irreparável pelo agente ao erário  
público.

Vale  mencionar  que  a  medida  não  ofende  os  princípios  
constitucionais do contraditório e da ampla defesa no devido processo  
legal, sendo resguardados durante toda a desenvoltura da instrução  
processual (GARCIA; ALVES: 2013, p. 1004 e 1005).

Neste liame, já julgou o Colendo Tribunal de Justiça no MC  
1730/SP, tendo como relator o Ministro Gilson Dipp, que imperioso se  
faz o afastamento liminar do agente político para a condução imparcial  
da  coleta  de  provas  na  instrução  processual  relativas  a  eventuais  
crimes  de  improbidade  administrativa  e  a  proteção  ao  patrimônio  
público, uma vez presentes o  periculum in mora e o fumus boni 
iuris.

Entende-se que só é possível o afastamento mediante elementos  
óbvios  de  que o  agente  investigado  esteja  interferindo na coleta  de  
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provas para a instrução processual e que a letra do art. 20, parágrafo  
único, da Lei nº 8.429/92, é restritiva, não sendo, porém, ampliada à  
matéria tratada neste tópico. O julgado acima apontado revela uma  
visão divergente quanto ao tratamento que se deve ser dispensado ao  
agente  que  pratica  atos  considerados  ímprobos  que  dilapidam  a  
administração  pública  em  proveito  próprio,  quando  esses  estariam  
incumbidos pelo dever de zelar pelo erário público.

Neste ínterim, evidente é que a continuidade do agente ímprobo  
no  exercício  de  suas  funções  exerce  influência  no  levantamento  
probatório,  podendo  destruir  ou  alterar  documentos  capazes  de  
incriminá-lo junto à administração pública.(...)

Assim  sendo,  presentes  os  requisitos  autorizadores  do  efeito  
suspensivo pretendido, entendo que no caso em tela, a não concessão  
do  referido  efeito  poderá  tornar  a  prestação  jurisdicional  inócua,  
podendo  inclusive  causar  instabilidade  e  tumulto  ao  processo  
originário, vez que, repita-se, a decisão agravada contrariou a prova  
constante dos autos e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Ante  o  exposto,  DEFIRO  o  pedido  de  efeito  suspensivo,  
suspendendo  a  decisão  do  juízo  de  base,  de  modo  a  determinar  o  
imediato afastamento do Agravado Raimundo Nonato dos Santos do  
cargo de Prefeito do Município de Humberto de Campos - MA, até o  
pronunciamento definitivo desta relatoria ou da câmara (...)”.

2. A decisão contra a qual foi ajuizada a presente ação também foi 
objeto de agravo regimental,  remetido à Procuradoria Geral  de Justiça 
para manifestação em 11.11.2016.

3. Em extensa petição (115 folhas),  o Requerente insurge-se contra 
seu afastamento das atividades de prefeito do Município de Humberto de 
Campos/MA).  Alega  ser  cabível  na  espécie  a  suspensão  de  liminar  e 
ressalta a sua legitimidade para o ajuizamento desta ação.

Afirma ausentes os requisitos previstos no art. 20, parágrafo único, 
da  Lei  n.  8.429/1992  para  a  imposição  dessa medida  cautelar  e 
contrariedade aos princípios da razoável duração do processo e devido 
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processo legal e registra que teria sido “cria[da], por via transversa, nova  
hipótese de suspensão de direitos políticos” em afronta ao previsto no art. 15 
da Constituição da República.

Enfatiza que “a decisão impugnada não tem a mínima fundamentação e  
motivação, por isso mesmo abraçou caminhos das hipóteses, ainda assim de forma  
absolutamente estéril e sem conteúdo fático-jurídico algum, ficando evidente que,  
além de invadir a prerrogativa do juízo de primeiro grau, quanto à aferição da  
real necessidade de adoção de medidas cautelares para preservação da instrução  
processual, que no caso concreto já se exauriu, o que o ilustre Desembargador  
Relator  queria  mesmo  e  assim  o  fez,  foi  impor  uma  suspensão  de  direitos  
políticos,  em  situação  que  não  se  enquadra  em  nenhuma  das  possibilidades  
previstas no art. 15, da Constituição Federal”.

4. Este o teor dos pedidos: 
“(...)  ISTO  POSTO,  requer-se  que  seja  deferido  o  presente  

pedido, para DETERMINAR a suspensão da medida liminar deferida  
em  sede  do  Agravo  de  Instrumento,  objeto  do  PROCESO  Nº  
0003722-62.2016.8.10.0000  (37.938/2016),  em  trâmite  no  egrégio  
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, restabelecendo a decisão  
de  primeiro  grau  proferida  nos  autos  da  ação  civil  pública  por  
improbidade  administrativa  –  Processo  n  223-96.2015.8.10.0090  –  
Comarca de Humberto de Campos/MA e que indeferiu novo pedido de  
afastamento  do  cargo  de  prefeito  de  Humberto  de  Campos/MA,  
formulado  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Maranhão,  
possibilitando o imediato retorno do ora Requerente ao cargo de do  
citado  município,  comunicando  a  decisão  pela  via  mais  urgente  
possível ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e ao  
Juízo de Direito da Comarca de Humberto de Campos/MA, para que  
lhe dê imediato cumprimento, por ser de direito”.

 
Examinados os  elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Suspensão de execução de decisões concessivas de segurança, de 
liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público  pelo 
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Presidente  deste  Supremo  Tribunal  é  admissível  somente  quando 
presentes,  simultaneamente,  os  seguintes  requisitos:  a)  a  decisão  a  ser 
suspensa  seja  proferida  em  única  ou  última  instância  pelos  tribunais 
locais  ou  federais;  b)  tenha  potencialidade  para  causar  grave  lesão  à 
ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas;  c) a controvérsia 
seja  de natureza constitucional  (Rcl  n.  497-AgR/RS,  Relator  o  Ministro 
Carlos Velloso, Pleno, DJ 06.4.2001; SS n. 2.187-AgR, Relator o Ministro 
Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS n. 2.465 , Relator o Ministro Nelson 
Jobim, DJ 20.10.2004, entre outros).  

6. Na  espécie  está  demonstrado  o  descabimento  da  presente 
suspensão,  como  se  tem  na  manifestação  do  Procurador-Geral  da 
República:  a) pretensão  de  interesse  particular;  b)  ausência  de 
controvérsia de natureza constitucional;  c) inocorrência de grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, pois demonstrada a 
legalidade da medida cautelar de afastamento do Requerente do cargo de 
prefeito do Município de Humberto de Campos/MA.

7. O  Requerente  está  sendo  processado  por  alegados  atos  de 
improbidade administrativa:

“(...) O Prefeito Municipal Raimundo Nonato dos Santos, com  
efeito, que já foi afastado do cargo uma vez por fraudes a licitação e  
contratação  de  empresa  fantasma  para  apropriação  e  desvio  de  
dinheiro  público,  apresentou  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  –  
TCE/MA o processo de licitação consistente no Convite nº 032/2013,  
bem  como  o  processo  de  pagamento  respectivo,  para  compor  a  
prestação de contas daquele exercício financeiro, informando, com isso,  
ter  constituído  uma  quadra  poliesportiva  na  Unidade  Escolar  Dr.  
Augusto César Ribeiro Fonseca, localizada no povoado Taboa, neste  
Município.

A obra fantasma custou aos cofres do Município, com recursos  
repassados pelo FNDE, o valor de R$ 143.594,54 (…), mas vem se  
tornando  ainda  mais  cara,  uma  vez  que,  no  afã  (...)  de  ocultar  a  
roubalheira  de  dinheiro  público,  o  [Requerente] vem  promovendo  
uma série de atos administrativos dispendiosos, como a contratação de  
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outra empresa ou de terceira pessoa para construir a referida quadra,  
empregando, para tanto, mais dinheiro público, além de veículos que  
já se encontravam a serviço da prefeitura municipal, como é o caso do  
trator que efetua parte da coleta de lixo na cidade.

Toda a trama criminosa e imoral começou ainda no processo de  
licitação, que foi inteiramente eivado de nulidades inseparáveis, o que,  
por  si  só,  já  seria  suficiente  para  acarretar  responsabilidade  pela  
prática de graves atos de improbidade administrativa.(...)

O extenso rol de irregularidades demonstrado acima é imputável  
ao [Requerente], Raimundo Nonato dos Santos que, na qualidade de  
Prefeito Municipal, homologou o simulacro de licitação e expediu a  
ordem de serviço nº 032/2013, de fls. 90/92, em nome da empresa de  
existência duvidosa.(...)

O  [Requerente], no exercício do cargo de Prefeito Municipal,  
não apenas vem causando sérios prejuízos ao interesse público, com  
desvio de recursos públicos, mediante fraudes sucessivas a licitações,  
como também vem empregando esses artifícios para ocultar fatos sob  
investigação.[…]

Por  outro lado,  ao  tentar  encobrir  os  ilícitos  já  praticados,  o  
[Requerente], Raimundo Nonato dos Santos, Prefeito Municipal de  
Humberto  de  Campos,  potencializa  seus  atos  de  improbidade  
administrativa,  mormente  no  que  tange  à  ofensa  ao  princípio  da  
moralidade administrativa, e impinge maiores prejuízos ao erário na  
medida  em  que  determina  a  realização  de  maiores  dispêndios  de  
dinheiro  público  para esconder  fraude anterior,  ocultando,  assim,  a  
verdade dos fatos, praticando, assim, atos visando fim proibido em lei  
(Lei nº 8.429/1992, art. 10, I e XII e 11, caput e incisos I e II).(...)

Do afastamento liminar do Prefeito Municipal
A Lei de improbidade administrativa contempla a possibilidade  

de afastamento liminar do investigado (…).
O fundamento de fato do pedido de afastamento liminar consiste  

em que Raimundo Nonato dos Santos, sendo o principal investigado,  
tem o poder de interferir - e efetivamente já está interferindo - nas  
investigações.

Como  já  foi  sobejamente  demonstrado  acima,  o  Prefeito  
Municipal, depois de haver prestado contas junto ao TCE, referente ao  
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exercício financeiro de 2013, informando a construção de uma quadra  
poliesportiva no povoado Taboa, neste município, que sequer tem um  
centímetro de concreto em seu piso, mas apenas um muro inacabado,  
tem mobilizado muitas pessoas no sentido de construir tal quadra em  
tempo inimaginável, de modo que vem promovendo o falseamento da  
verdade no local, na (...) tentativa de ocultar os fatos, gerando, com  
isso, ainda mais prejuízos ao erário municipal .

Não fosse isso suficiente, este órgão requisitou, mediante o ofício  
nº039/2015/PJHC, cópias de todos os processos licitatórios nos quais  
se sagrou vencedora a empresa J K Santos Construções e Comércio  
Ltda.  Nos  exercícios  financeiros  de  2013,  2014  e  2015,  ofício  este  
recebido  naquela  Prefeitura  Municipal  no  dia  27/02/2015,  mas  o  
Prefeito  Municipal  respondeu  a  tal  expediente  sem encaminhar  as  
informações (...).

Os  dados  requisitados  são  de  crucial  importância  para  a  
investigação,  na  medida  me  que  a  empresa  é  pivô  de  uma  fraude  
grosseira, que dá a medida da temeridade da atual gestão municipal.
(...)

Ora,  excelência,  é  importante  notar  a  extrema  gravidade  da  
situação,  que  precisa  cabal  e  eficientemente  esclarecida  pois,  assim  
como  no  passado,  quando  o  Prefeito  Municipal  foi  afastado  por  
motivos  semelhantes,  por  contratar  empresa  fantasma  mediante  
licitação  fraudada,  investigação  essa  ainda  em  curso,  licitações  
continuam  sendo  montadas  para  simular  contratação  de  empresas  
para realização de obras e serviços, como forma de assegurar o desvio  
de  grandes  somas  de  dinheiro  público.  Isso  ficou  devidamente  
comprovado  por  documentos  utilizados  pelo  próprio  Prefeito  
Municipal em sua prestação de contas.

O interesse público, assim, dita a necessidade de afastamento do  
investigado, o que é tratado de maneira pacífica na jurisprudência dos  
Tribunais Superiores (…).

Outro fato que merece nota é a resposta oferecida pelo Prefeito  
Municipal para justificar a falha na coleta de lixo na cidade: segundo  
informado no ofício nº 024/2015/GAB, o problema se deveria à falta de  
óleo diesel combustível na cidade para abastecimento de veículos.

Entretanto, como assinalou Abdoral dos Santos Oliveira, à fl.  
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123 do procedimento em anexo,  o trator  de sua propriedade,  que é  
empregado  na  coleta  de  lixo,  foi  deslocado,  a  mando  de  Pita,  
Coordenador  de  Transporte,  provocado  por  Inacinho,  para  carregar  
areia para a construção da praça da Taboa às pressas.

Veja-se como se utiliza o patrimônio público e em interesse de  
quem.

O afastamento liminar do Prefeito Municipal é, assim, essencial  
para a eficiência do esclarecimento da verdade, bem como para evitar  
que maiores danos sejam impingidos ao interesse público (...)” (Ação 
Civil Pública n. 223-96.2015.8.10.0090).

8. Ao proferir a decisão de afastamento do Requerente do cargo de 
prefeito do Município de Humberto de Campos/MA, objeto da presente 
postulação, o Desembargador Antônio Guerreiro Júnior, do Tribunal de 
Justiça  maranhense,  afirmou  que  “a  decisão  agravada  contraria  a  prova  
carreada aos autos e a boa e recente jurisprudência dos Tribunais Pátrios, além de  
ir  de  encontro  aos  preceitos  fundamentais  da  Constituição  Federal,  o  que  
demonstra a necessidade de reparo da decisão, logo (...) a não concessão do efeito  
pleiteado é que causará graves prejuízos ao erário municipal e a instrução das  
ações de improbidade a que responde o Agravado”.

9. Ainda que se considere dispor o Requerente de legitimidade ativa 
para  apresentar  o  pleito  de  suspensão,  a  exemplo  da  legitimidade 
excepcional  conferida  aos  prefeitos  afastados  do  exercício  de  seus 
mandatos (SS n. 444-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, Pleno, DJ 
4.9.1992),  patente,  na  espécie,  a  natureza  estritamente  particular  da 
pretensão,  sem  se  vislumbrar  o  alegado  interesse  público  imediato 
decorrente da vinculação de seu mandato com a representação do povo 
que o elegeu.

Nessa linha o parecer da Procuradoria-Geral da República:
“(...)  A legitimidade  ativa  ad  causam para  o  ajuizamento  do  

pedido de suspensão encontra respaldo na defesa do interesse público.  
É nesse sentido que a Lei 8.437/1992, no seu art. 4º, prescreve que  
“compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do  
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respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução  
da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes,  
a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito  
público  interessada,  em  caso  de  manifesto  interesse  público  ou  de  
flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança e à economia públicas”.

Ora,  no caso vertente,  o  prefeito  age em nome próprio,  como  
titular (pessoa física) do direito ao exercício do cargo para o qual foi  
eleito.  A  postulação  deduzida,  que  se  traduz  na  insatisfação  do  
requerente  em  relação  à  decisão  proferida  pelo  juízo  estadual  de  
primeira instância, possui natureza eminentemente privada e, por essa  
razão, deve ser tutelada por meio do recurso cabível na espécie (...)”.

10. Ademais, não há como superar a ausência de matéria de natureza 
constitucional  na  espécie,  única  que  atrai  a  competência  do  Supremo 
Tribunal Federal para apreciar o pedido.

A decisão objeto deste pedido limitou-se a aplicar a legislação de 
índole  infraconstitucional  (Lei  n.  8.437/1992),  de  modo  que  a  alegada 
contrariedade  à  Constituição  da  República,  se  tivesse  ocorrido,  seria 
indireta, a inviabilizar o processamento da suspensão de liminar.

Nesse sentido o parecer do Ministério Público:
“(...) O debate proposto pela requerente, igual a tantos outros  

examinados pela Presidência dessa Corte, vincula-se exclusivamente  
aos  efeitos  e  ao  alcance  do  art.  20  da  Lei  de  Improbidade  
Administrativa (…).

Não há questões de natureza constitucional a serem enfrentadas.  
Os preceitos invocados pela requerente – vinculados essencialmente  
aos princípios do devido processo legal e soberania popular - ensejam,  
quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição.

Veja-se que o julgamento de eventual recurso a ser interposto
na origem, seja quanto aos efeitos do afastamento cautelar, seja  

quanto às questões ligadas ao objeto principal da ação civil por ato de  
improbidade,  demandará  a  análise  e  a  interpretação  da  legislação  
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infraconstitucional aplicável à hipótese.
Além disso, a mera alegação de violação do princípio do devido  

processo  legal,  quando  existe  necessidade  de  reexame  da  legislação  
infraconstitucional,  não  tem  força,  por  si   só,  consoante  farta  
orientação  do  Supremo  Tribunal  Federal,  para  levar  a  discussão  à  
Corte Constitucional.

Quanto às hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos,  
também  não  será  a  Constituição  o  ato  normativo  utilizado  como  
paradigma do julgado a ser proferido. A Constituição traz as hipóteses  
em que autorizada a perda ou a suspensão de direitos políticos e lista  
os  efeitos  da  condenação  por  ato  de  improbidade  administrativa,  
remetendo à legislação infraconstitucional o detalhamento de atos de  
tal  natureza  e  das  sanções  respectivas.  Daí  porque  invocado,  pelo  
requerente, o art. 20 da Lei 8429/1992.

Por fim, não se aplica, à hipótese, a suposta ofensa ao princípio  
da razoável duração do processo, já que não há alegação de excesso de  
prazo na instrução da ação de improbidade que tramita na origem,  
mas somente a queixa do requerente quanto à duração da medida de  
afastamento cautelar contra si imposta (...)”.

11. Ressalte-se  que,  mesmo  que  se  pudessem  superar  os  óbices 
apontados,  o  que  não  é  possível,  não  teria  melhor  êxito  a  pretensão 
exposta,  por  inexistir,  na  decisão  impugnada,  risco  de  grave  lesão  à 
ordem, à saúde e à economia públicas. 

Ao contrário, a fundamentação nela exposta revela periculum in mora 
inverso,  a  demonstrar  que  o  afastamento  do  Requerente  das  funções 
públicas  decorreu  da  necessidade  de  salvaguarda,  entre  outros  bens 
jurídicos,  do  patrimônio  público  e  do  princípio  da  moralidade 
administrativa.     

12. Pelo  exposto,  nego  seguimento  ao  pedido (art.  21,  §  1º,  do 
Regimento  Interno do  Supremo Tribunal  Federal),  ficando,  por  óbvio, 
prejudicado o requerimento de medida liminar.
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Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2016. 

Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Presidente 
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