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Assunto : Efeitos

JAQUISON MENDES BRITO interpôs Agravo de Instrumento 
com pedido de efeito suspensivo contra decisão que nos autos da Ação Civil 
Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA BAHIA, em trâmite no Juízo da Vara dos Feitos das Relações 
de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã, deferiu liminar 
requerida pelo autor e determinou o afastamento do réu do cargo de vereador 
e da presidência da Casa Legislativa Municipal, decretando, ainda a 
indisponibilidade dos seus bens até o limite de R$37.437,90 (trinta e sete mil 
quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

Nas razões de insurgência (fls. 02/28) agita preliminar de 
nulidade da decisão vergastada pois deferida sem a oitiva prévia dos réus 
como determina o artigo 2º, da Lei n.º 8.437/92 vulnerando, dessa forma, o 
devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório.

Alega não configuradas as circunstâncias autorizadoras do 
afastamento cautelar do exercício do cargo, pois nenhuma prova teria sido 
produzida nos autos acerca da tentativa pelo agravante de obstruir a instrução 
processual, sem a qual não se legitima a adoção de medida tão excepcional.
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Discorrendo sobre o mérito das imputações feitas pelo Parquet, 
questiona o valor probante das declarações carreadas aos fólios atestando a 
retenção e não repasse dos descontos promovidos nos vencimentos dos 
servidores públicos, pois produzidas unilateralmente e ainda não submetidas 
ao crivo do contraditório.

Neste ponto, afirma haver o juízo singular ignorado os 
comprovantes de repasse aos bancos dos valores retidos pela Câmara dos 
Vereadores, documentos estes aptos a comprovar a inexistência de 
apropriação indébita e a desconstituir a ilicitude ensejadora da ação proposta 
pelo autor.

Encerrou, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao 
recurso para ser sobrestada a decisão objurgada e, do colegiado, o provimento 
do recurso.

Instruiu o agravo com os documentos de fls. 29/627.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 658/670.

Às fls. 670/684 peticiona JOSÉ DOMINGOS SOUZA, 
vereador do município de Ubatã, comunicando a existência de diversas ações 
penais movidas contra o agravante, numa das quais fora determinado a 
suspensão do exercício da função pública.

É o breve relatório. Decido.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos 
intrínsecos e extrínsecos de  admissibilidade.

Ao exame dos autos, verifico cabível o processamento do 
recurso sob a forma instrumental, por haver o agravante demonstrado a 
efetiva ou potencial ocorrência de dano irreparável, ou de difícil ou incerta 
reparação. 

A iminente potencialidade lesiva da decisão agravada e a 
relevância da fundamentação do pleito são também requisitos concorrentes 
exigidos pela sistemática processual vigente para a atribuição do efeito 
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suspensivo ao agravo de instrumento. É, afinal, o que dispõe o artigo 558, do 
Código de Processo Civil:

"Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos 
casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, 
levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos 
dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, 
sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da 
decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara." 
(grifei)

No caso sob exame, tais pressupostos exsurgem de forma clara. 

Da análise do feito, depreende-se tratar de ação civil pública por 
improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual contra o 
agravante, exercente dos cargos de vereador e Presidente da Câmara dos 
Vereadores Municipal. 

Segundo sustenta o Parquet a Casa Legislativa firmou convênio 
com instituição financeira visando a concessão de empréstimos aos seus 
servidores, mediante consignação das parcelas mensais nos contra-cheques.  
Apesar da continuidade das retenções promovidas nos salários, o agravante, 
juntamente com o Chefe de Finanças da Câmara – também réu na ação 
primeva – não repassaram os valores às instituições financeiras no montante 
de R$ 37.437,90 (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa 
centavos), tipificando condutas previstas na Lei de Improbidade 
Administrativa. 

Inicialmente, não diviso nenhum impedimento legal para o 
deferimento de medida liminar inaudita altera pars em ações deste jaez. De 
há muito o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de ser lícita 
sua concessão antes do recebimento da Ação Civil Pública ( REsp 
821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 13.02.2006).

Entretanto, o afastamento liminar do agente público constitui-se 
em medida extrema, somente possível quando restar sobejamente 
comprovada a prática de manobras ou obstáculos para dificultar o regular 
curso da instrução processual, pois "a exegese do art. 20 da Lei 8.249/92 
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impõe cautela e temperamento, especialmente porque a perda da função 
pública, bem assim a suspensão dos direitos políticos, porquanto 
modalidades de sanção, carecem da observância do princípio da garantia de 
defesa, assegurado no art. 5º, LV da CF, juntamente com a obrigatoriedade 
do contraditório, como decorrência do devido processo legal ( CF, art. 5º, 
LIV), requisitos que, em princípio, não se harmonizam com o deferimento de 
liminar inaudita altera pars, exceto se efetivamente comprovado que a 
permanência do agente público no exercício de suas funções públicas 
importará em ameaça à instrução do processo( REsp 929483 / BA. Relator: 
Ministro Luiz Fux. Dt. Julgamento: 02/12/2008)

No caso concreto, embora o juízo de primeiro grau tenha 
apontado  situações nas quais o agravante poderia prejudicar a instrução 
processual, constituem-se, ao menos neste estágio processual, hipóteses sem 
nenhum fato específico limitando-se ao campo das especulações.  Entendo 
indispensável restarem demonstrados atos ou tentativas do agravante com 
vistas a obstruir a apuração dos fatos, o que não ocorreu na espécie.

Nem mesmo a existência de ações penais autorizam conclusão 
diversa, na medida em que além de independente da ação civil, têm por 
fundamentos fatos igualmente distintos. 

E, sem que se extraia nenhum juízo de valor acerca da 
pertinência das graves imputações feitas pelo Ministério Público, ou sem que 
se infira pretensão de direcionar a condução do processo pelo magistrado a 
quo, a documentação carreada aos autos revela-se nesta fase de cognição 
sumária, dotada de força ao menos indiciária apenas dos fatos descritos na 
ação civil pública, daí não sendo possível extrair-se nenhuma tentativa do 
agravante de embaraçar a coleta de provas. 

Por outro lado, afiguram-se revestidos de relevância os 
fundamentos do agravante, acarretando a presença do fumus boni iuris, um 
dos requisitos exigidos para a concessão, neste ponto, da suspensividade 
vindicada.

A par disso, o comando judicial antecipatório colide com o 
requisito negativo de sua concessão, pois não é permitida a concessão de 
antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 
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provimento antecipado (art. 273, §3º, CPC). É o caso dos autos, onde em 
juízo de cognição superficial percebe-se que o afastamento do agravante pode 
se apresentar substancial e virtualmente irreversível. 

No tocante à decretada indisponibilidade de bens, cumpre 
assinalar que além da previsão contida na Lei de Improbidade Administrativa, 
a medida também encontra respaldo no art. 37, §4º da Constituição Federal, 
segundo o qual "os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível"

A medida tem nítida feição cautelar, com a finalidade de 
assegurar o resultado útil da execução promovida contra quem causou dano 
ao patrimônio público. E, diversamente das medidas cautelares típicas, no 
presente caso o requisito do "perigo da demora" reside em favor do agravado 
e não do agravante, e conforme o próprio texto legal da improbidade 
administrativa (art.7º), em obediência às determinações constitucionais. 

A propósito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, como demonstra extenso rol de julgados daquela corte: AgRg no 
AgRg no REsp 1328769/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013; AgRg nos EREsp 
1315092/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 07/06/2013; Resp 1315092/RJ, 
Rel.Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 
24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011; 
EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, Dje 09/06/2011. 

Diante de tais considerações, com espeque no artigo 527, III c/c 
art. 558, ambos do CPC, defiro parcialmente o efeito suspensivo requerido, 
exclusivamente para sustar os efeitos da decisão agravada quanto ao 
afastamento do agravante da vereança e da presidência da Câmara dos 

fls. 5



   

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 Quinta Câmara Cível

6
IM/02

Vereadores,  mantendo-a no tocante à decretada indisponibilidade de bens. 

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao ilustre a quo, para 
sua integral observância.

Publique-se. Intimem-se.

Salvador, 19 de dezembro de 2014.

Ilona Márcia Reis
Relatora
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