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EMENTA
  

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO PREFEITO. REITERAÇÃO DA CONDUTA

ÍMPROBA E INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE E

TEMPORARIEDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
 

I –  O art. 20, parágrafo único, da Lei n° 8.429/92, permite seja afastado o agente público para

assegurar o bom andamento da instrução processual, situação que resta caracterizada nos

autos.
 

II - O Agravado não apresentou documentos e informações requeridas pelo Ministério Público

a respeito dos processos licitatórios da Municipalidade, vez que, como provado nos autos, das

18 (dezoito) requisições expedidas, o Recorrido respondeu 15 (quinze) intempestivamente ou

com dados insuficientes, bem como não prestou qualquer resposta a 03 (três) expedientes

(Identificadores  nº. 3489440 e 3488837).
 

III -  Após o ajuizamento da demanda, restou instaurado novo procedimento visando investigar a

continuidade da locação indiscriminada e ilegal de veículos, cujo pagamento supostamente estaria

sendo efetivado pelo próprio Gestor Municipal, ora agravado, conforme Notícia do Fato nº. 131-

009/2019.
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IV - Resta claro nos autos que o Agravado, além de comumente está respondendo por suspeita de

improbidade, busca atrasar a atividade probatória do Ministério Público e prejudicar futura

instrução processual, vez que, conforme denotam os fatos relatados, sua conduta acaba por

impedir acesso a elementos de provas ou mesmo influencia eventuais testemunhas, situação que

se enquadra na moldura do art. 20, parágrafo único, da Lei de improbidade e, por consequência,

enseja o deferimento da medida de afastamento.
 

V - Agravo de instrumento provido à unanimidade. 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, em dar 

provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator Substituto.  

Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Raimundo José Barros de Sousa,

Cleones Carvalho Cunha (Presidente) e Jamil de Miranda Gedeon Neto.  

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Drª Marilea Campos dos Santos Costa.  

São Luís, data do sistema.  

Desembargador Raimundo José Barros de Sousa   

Relator Substituto
 

 
  

 
 

RELATÓRIO 
  

 
 

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo 

Ministério Público Estadual, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bom Jardim,

nos autos da Ação Civil Pública Nª 0800421-46.2018.8.10.0074 proposta em desfavor de Francisco Alves de Araújo e

outros, ora agravados.  

Colhe-se dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública por ato de 

Improbidade Administrativa contra os Agravados, em razão de supostas ilegalidades referentes ao Pregão Presencial nº.

020/2017, no valor de R$ 1.026.618,32 (um milhão e vinte e seis mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e dois

Num. 8423702 - Pág. 2



centavos), realizado pelo Município de Bom Jardim para contratação de aluguel de veículos, que supostamente

ocasionou prejuízo ao erário.  

O Juízo de origem indeferiu a medida de afastamento do agravado Francisco Alves de

Araújo do cargo de Prefeito Municipal.  

Irresignado, o Agravante interpõe o recurso de agravo, pleiteando reforma da decisão

combatida, alegando, em síntese, que restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da medida liminar,

pois o Gestor Municipal já responde a diversas demandas por improbidade, entretanto, continua praticando atos

ímprobos em sua gestão, de forma que sua permanência no cargo prejudicará a instrução processual.  

Aduz o Recorrente que o acervo documental que instrui a demanda na origem é composto de

provas robustas evidenciando as ilegalidades do processo licitatório, bem como descreve o modus operandi do

Agravado para realização das fraudes apontadas, o que, no seu entender, é suficiente para decretação da medida de

afastamento, nos termos da norma do art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa.  

Sob tais considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento

do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão impugnada.  

Juntou documentos consoante Identificador nº. 3489440/3487937.  

A Desembargadora Cleonice Silva Freire indeferiu a suspensividade.   

Os agravados, apesar de intimados, não ofertaram contrarrazões.  

O Ministério Público Estadual interpôs agravo interno, que foi julgado improvido pela Colenda

Terceira Câmara Cível.  

A Procuradoria Geral de Justiça, apresentou parecer de Identificador nº. 5341492.  

É o relatório.  
 
 

VOTO
  

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do

Recurso. 

Conforme relatado, o caso dos autos cinge-se à possibilidade de afastamento do atual

Prefeito Municipal de Bom Jardim, em razão de atos reiterados de improbidade administrativa. 

Assiste razão ao Agravante. 
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Ressalto que a medida de afastamento do agente público de suas funções é prevista

expressamente pelo art. 20, parágrafo único, da Lei n° 8.429/92, in verbis: 

Art. 20. (...). Parágrafo único. 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. 

Por sua vez, a doutrina estabelece que a medida de afastamento liminar do gestor público “

reveste-se de excepcionalidade e só é lícita a sua concessão quando existam, nos autos, provas incontroversas de que

sua permanência (no cargo, emprego ou função pública) poderá causar (ou está causando) dano efetivo à instrução

processual (apuração do ato de improbidade administrativa que lhe foi imputado)”. 

No presente caso, com a devida vênia ao entendimento esposado quando do indeferimento

da suspensividade, bem como no Acórdão que desproveu o Agravo Interno, entendo que o Ministério Público

demonstrou inequivocamente que o Prefeito Municipal de Bom Jardim, ora agravado, está sendo acusado de

reiteradamente praticar ato ímprobos, tanto que responde a 05 (cinco) demandas de improbidade administrativa, e tenta

obstruir a atividade probatória do Recorrente. 

Com efeito, o Parquet acostou ao processo fortes indícios de prejuízo ao erário público

através da conduta praticada pelo Agravado e os demais requeridos na denominada "farra de aluguéis de veículos",

porquanto o Pregão nº 020/2017, no expressivo valor de R$ 1.026.618,32 (um milhão e vinte e seis mil e seiscentos e

dezoito reais e trinta e dois centavos), visava tão somente regularizar os contratos de aluguéis de veículos já existentes,

antes do processo licitatório através do qual se contratou a empresa vencedora. 

Nesse contexto, observo que o Agravado não apresentou documentos e informações

requeridas pelo Ministério Público a respeito dos processos licitatórios da Municipalidade, vez que, como provado nos

autos, das 18 (dezoito) requisições expedidas, o Recorrido respondeu 15 (quinze) intempestivamente ou com

dados insuficientes, bem como não prestou qualquer resposta a 03 (três) expedientes (Identificadores nº.

3489440 e 3488837). 

Nesse passo, verifico que o Recorrido suprimiu informações ao Ministério Público, apesar de

diversas reiterações, referentes à “lista completa dos veículos locados para a Prefeitura (contendo placa, marca, ano,

modelo, condutor, destinação, local onde fica estacionado após o uso); valor do contrato para cada veículo; cópia do

contrato; extrato de pagamentos efetuados pelos serviços; nota fiscal dos aluguéis; endereço e telefone dos

proprietários dos veículos”. 
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Ademais, mesmo após o ajuizamento da demanda, restou instaurado novo procedimento

visando investigar a continuidade da locação indiscriminada e ilegal de veículos, cujo pagamento supostamente

estaria sendo efetivado pelo próprio Gestor Municipal, ora agravado, conforme Notícia do Fato nº. 131-009/2019. 

Assim, resta claro nos autos que o Agravado, além de comumente está respondendo por

suspeita de improbidade, busca atrasar a atividade probatória do Ministério Público e prejudicar futura instrução

processual, vez que conforme denotam fatos relatados, sua conduta acaba por impedir acesso a elementos de provas

ou mesmo influencia eventuais testemunhas, situação que se enquadra na moldura do art. 20, parágrafo único, da Lei

de improbidade e, por consequência, enseja o deferimento da medida de afastamento. 

Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREFEITO. AÇÃO CAUTELAR.

FRAUDE EM LICITAÇÕES. RISCO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO DO CARGO. DECISÃO

FUNDAMENTADA. QUESTÃO MERITÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO.

AGRAVO QUE NÃO INFIRMA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. NEGADO

PROVIMENTO. I - A decisão atacada no pedido suspensivo, ao determinar o afastamento

cautelar do cargo de prefeito, foi bem fundamentada, explicitando sua necessidade em

razão dos fortes indícios de fraude em licitações e consequente desvio de verba

pública, situação que poderia agravar-se caso não concedida a medida. II - Não há

demonstração de grave lesão a quaisquer dos bens tutelados pela legislação de regência a

fundar o pedido suspensivo, encontrando-se as alegações do agravante intrinsecamente

ligadas ao próprio mérito da ação originária. III - O agravante não consegue infirmar os

fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS 1.990/CE,

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe

25/05/2015) 

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.
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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 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. (AgRg na SLS 1.854/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE

ESPECIAL, julgado em 13/03/2014, DJe 21/03/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. ALICIAMENTO DE TESTEMUNHAS E

PRODUÇÃO FRAUDULENTA DE DOCUMENTOS. RISCO PARA INSTRUÇÃO

PROCESSUAL. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

  I - No caso em tela, tem-se que o afastamento cautelar do recorrente do cargo de vereador

do município de Bom Jardim/MA, dera-se justamente em prol da instrução processual, que se

encontra em pleno desenvolvimento diante dos fatos atribuídos a uma espécie de “associação

criminosa”, que visava produzir documentos falsos, com o objetivo de camuflar dados

relacionados ao suposto pagamento de servidores públicos, forjando provas (recibos, contra-

cheques) em prejuízo da verdade e instrução processual.   II – Destarte, o exercício do cargo
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de vereador pelo recorrente ainda pode, mesmo que indiretamente, prejudicar a instrução

processual, sobretudo, diante do relato de testemunhas (servidores) que foram procuradas

pelo recorrido com o intuito de falsificar recibos, ou seja, agindo dolosamente para deturpar os

fatos, dificultando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento

judicial.   III - Por sua vez, o fato de o agravante exercer um mandato eletivo, com prazo

certo de duração, não pode ensejar um adiantamento ou abreviação do trâmite

processual, que se encontra em regular curso, afigurando-se pertinente a manutenção

da medida constante do parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/92, ante ao sério risco

de prejuízo à instrução processual, não havendo que se cogitar de ausência de

fundamentação da decisão de 1º Grau, especialmente, diante da ausência de fatos

novos que possam modificar o entendimento judicial outrora manifestado.   IV - Agravo

conhecido e desprovido.  

(TJMA - Agravo de Instrumento n.º 0808559-93.2019.8.10.0000, Sexta Câmara Cível, relatora

Des.ª ANILDES de Jesus Bernardes Chaves CRUZ, ementário em 31/07/2020) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO

PATRIMÔNIO PÚBLICO E POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM MEDIDA

CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO. DECISÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR

DO PREFEITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANDATO EXPIRADO. PERDA

SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO

IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I. Em reapreciação do pedido de tutela provisória deferido no

Plantão Judicial entendi que seria hipótese de indeferimento do efeito suspensivo, eis que os

indícios trazidos no procedimento instaurado pelo Ministério Público Estadual

demonstraram, ainda em juízo de cognição sumária, pela necessidade de afastamento

cautelar do agravante do cargo de Prefeito em razão da contumácia no atraso dos

vencimentos dos servidores, muito embora tenha recebido regularmente o repasse dos

recursos. II. De outra banda, cumpre asseverar que a decisão de afastamento do prefeito se

estendeu até o final do mandato do agravante, ou seja, 31/12/2016, o que já efetivamente

ocorreu, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de

instrumento. III. Decisão mantida. IV. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Unanimidade.       (AI 0583822016, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE

SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/06/2017, DJe 19/06/2017) 
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Desta forma, o afastamento do Agravante representa medida de garantia ao resultado útil do

processo, em razão do acesso que o cargo ocupado permite ao objeto dos atos de improbidade, de modo a ser

reformada, neste ponto, a decisão agravada proferida pelo magistrado de 1º grau. 

Pelo exposto, arrimado em precedentes, dou provimento ao presente Agravo de

Instrumento, para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar, pelo prazo de 180 dias, o afastamento imediato

do agravado Francisco Alves de Araújo do cargo de Prefeito do Município de Bom Jardim, devendo a Câmara Municipal

providenciar, em 48 (quarenta e oito) horas, a posse do Vice-Prefeito, bem como ser oficiado as Instituições Financeiras

a mudança de titularidade do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 É como voto.  

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, sessão virtual da Terceira Câmara

Cível, realizada no período de 29 de outubro a 05 de novembro de 2020.
 

  

Desembargador Raimundo José Barros de Sousa 

Relator Substituto
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