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DECISÃO

GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR, Prefeito do 

Município de Paulista - PE, alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão 

proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

que determinou o afastamento cautelar do exercício da função pública (entre outras 

medidas cautelares) nos Inquéritos n. 000578-17.2020.8.17.0000 e 0002765-

95.2020.8.17.0000.  

Consta dos autos que o Ministério Público local representou pela 

decretação de medidas cautelares contra o paciente, o qual é investigado pela 

suposta prática de irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura de 

Paulista  - PE e dos delitos de peculato de uso, estelionato e peculato culposo no 

âmbito da "Operação Chaminé", deflagrada pela Delegacia de Combate à 

Corrupção e ao Crime Organizado da Secretaria de Defesa Social do Estado de 

Pernambuco.

O afastamento da função pública e outras medidas foram deferidos pelo 

Desembargador relator nos autos dos referidos inquéritos. 

Neste writ, a defesa aponta ausência de motivação concreta para a 

imposição das aludidas medidas. Isso porque, em síntese, "o afastamento do 
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Paciente foi suspenso porquanto (i) a decisão não indicou nenhum elemento 

concreto e individualizado que justificasse de que forma o Paciente poderia 

atrapalhar o curso das investigações; e (ii) o mero receio de reiteração delitiva não 

é fundamento apto para a aplicação de cautelar desta natureza" (fl. 6).

Ainda, alega que "ao impor a medida cautelar de afastamento do alcaide 

por 170 dias e 180 dias, respectivamente, as decisões não fundamentaram 

concretamente a sua necessidade e geraram uma verdadeira cassação de mandato 

em fase inquisitorial, já que este encerra-se no dia 31 de dezembro de 2020" (fl. 

7). 

Afirma, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos apontados 

como ilícitos e a cautela de afastamento. E, diante do encerramento das 

investigações, requer, liminarmente, a suspensão da "decisão de afastamento do 

Requerente do cargo de Prefeito nos autos dos Inquérito nºs 0002765-

95.2020.8.17.0000 e 000578-17.2020.8.17.0000, até o julgamento de mérito do 

presente feito, determinando o retorno imediato do Requerente às suas funções de 

prefeito de Paulista/PE" (fl. 18).

 
Decido.

Nos autos do Inquérito n. 0000578-17.2020.8.17.0000, o Desembargador 

relator assim motivou as medidas impostas, verbis:

[...]
As investigações indicam que a Interaminense 
Empreendimentos Imobiliários Eireli foi constituída com o 
intuito de viabilizar o ataques (sic) aos cofres municipais, 
considerando que sua constituição ocorreu em 07.11.2012, 
poucos dias depois da eleição de 'Júnior Matuto' para o cargo 
de Prefeito de Paulista, a evidenciar a premência da 
suspensão de suas atividades econômicas, ao menos com a 
Prefeitura local, evitando o prosseguimento das ilicitudes. 
Destarte, a reiterada prática de atos lesivos ao erário 
público e a permanência da conduta ilícita, tornam 
imperiosa a medida cautelar visando a suspensão do 
investigado do exercício pernicioso da atividade 
empresarial por ele empreendida, para estancar a 
reiteração da conduta criminosa.
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[...]
Por outro lado, demonstrada a existência de considerável 
desvio de dinheiro público, em decorrência das condutas 
típicas imputadas aos investigados, é de rigor a adoção de 
medidas voltadas à reparação dos danos eventualmente 
suportados pelo Município de Paulista, a serem 
efetivamente apurados durante o curso das investigações e de 
eventual ação penal (fls. 72-73, destaquei).
 

 

No Inquérito n. 0002765-95.2020.8.17.0000, por sua vez, o 

Desembargador acentuou o seguinte:

In casu, vislumbro a existência veemente de indícios de autoria 
delitiva que apontam a possível participação do investigado 
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior (Prefeito do Município do 
Paulista/PE) nos crimes de peculato de uso, estelionato e 
peculato, praticados supostamente através de contratos com a 
empresa LOCAR.
Notadamente, a partir das auditorias realizadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco (PETCE No 21486/2016), 
verificou-se irregularidades na execução do Contrato no 119/2013, 
onde ficou constatado que entre os anos de 2013 e 2017 foram 
efetuados mensalmente pagamentos indevidos a 
Concessionária 19 Paulista Gestão de Resíduos S/A no 
montante excedente de R$ 365.763,17 (trezentos e sessenta e 
cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e dezessete 
centavos), totalizando um prejuízo de mais R$ 21.000.000,00 
(vinte e um milhões de reais) aos cofres públicos, o qual 
somente cessou após a intervenção do TCE-PE no ano de 2018.
Ademais, a partir de uma análise preliminar, observa-se nas peças 
informativas constantes no IP No 02008.0028.00194/2018/1.3 
(CD — fl. 22) que inexiste qualquer comprovação documental que 
justifique a realização dos pagamentos em patamar superior ao 
contratado, como também não se percebe fiscalização do 
cumprimento dos termos do contrato por parte dos Membros do 
Comitê Gestor da PPP, do Secretário Thiago Magalhães e do 
Prefeito Municipal, o que culminou, durante o período de 2013 a 
2017, no pagamento da vultosa quantia anual de valor anual de R$ 
4.389.158,04 (quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento 
e cinquenta e oito reais e quatro centavos), não se verificando, 
também, qualquer alteração contratual através de termo aditivo.
Com efeito, os depoimentos prestados às fls. 289/318 no IP No 
02008.0028.00194/2018/1.3 (CD — fl. 22) apresentam-se 
insuficientes para esclarecer a razão do pagamento superior ao 
contratado, como também para esclarecer a forma de fiscalização 
realizada pelo Comitê Gestor da PPP e pelo do Poder Público 
durante quatro anos consecutivos.
Da mesma forma, deve ser apurada a informação contida no 
demonstrativo de fl. 17, a qual comprova que o investigado 
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Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior foi funcionário da empresa 
LOCAR, antes de ser eleito Prefeito do Município do 
Paulista/PE, fato que certamente merece maiores 
esclarecimento.
Desse modo, entendo que os elementos informativos trazidos na 
presente Representação apresentam de forma suficiente os 
requisitos para a medida cautelar pleiteada, quais sejam: os 
indícios suficientes de autoria delitiva e a necessidade de 
garantir a conveniência da investigação criminal, tendo em 
vista que a conduta em apreço envolve pagamento superior ao 
firmado em contrato sem qualquer comprovação da forma de 
fiscalização efetuada por parte dos responsáveis, e a 
permanência do investigado à frente da Prefeitura Municipal 
do Paulista/PE ocasionará dificuldades na manutenção e 
obtenção de provas relacionadas ao fato (fls. 95-96, grifei).

 
 

Dúvidas não há de que o deferimento da liminar é medida excepcional, 

cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade e em que evidenciados o 

fumus boni juris e o periculum in mora.

A Corte local justificou a imposição da medida cautelar de 

afastamento do exercício da função pública guarda proporcionalidade e 

contemporaneidade com os fins que pretende acautelar, porque os supostos 

fatos criminosos atribuídos ao paciente foram, em tese, praticados entre os 

anos de 2013 a 2017 e os vultosos valores que geraram prejuízo aos cofres 

públicos indicam a reiteração nas práticas irregulares e criminosas. 

Diante de tais circunstâncias, não constato, ao menos por ora, 

constrangimento ilegal a sanar em sede de medida de urgência, de modo que a 

controvérsia será analisada na oportunidade própria do seu julgamento definitivo.

À vista do exposto, indefiro a liminar.

Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora sobre os 

fatos alegados na inicial.

Após, ouça-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.
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Brasília (DF), 27 de outubro de 2020.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
Relator
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