
HABEAS CORPUS 193.871 PERNAMBUCO

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) :G.G.F.J. 
IMPTE.(S) :YASMIN BREHMER HANDAR 
COATOR(A/S)(ES) :RELATOR DO HC Nº 623.231  DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DECISÃO: 
Vistos.
Habeas  corpus, com  pedido  de  liminar,  impetrado  em  favor  de 

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, apontando como autoridade coatora a 
Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que 
indeferiu a liminar no HC nº 623.231/PE.

A  impetrante  sustenta,  inicialmente,  que  o  caso  justificaria  a 
mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 

Aduz,  para  tanto,  o  paciente  está  submetido  a  constrangimento 
ilegal, consubstanciado em decisões liminares do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, mantidas pelo STJ, exaradas na fase inquisitorial (Inquéritos 
nº  0002765-95.2020.8.17.0000  e  000578-  17.2020.8.17.0000)  que 
determinaram  o  seu  afastamento  cautelar   do  cargo  de  Prefeito  do 
Município de Paulista/PE pelos prazos de 170 e 180 dias, respectivamente, 
à míngua de fundamentação idônea.

Assevera que “a jurisprudência do STF é manifestamente contrária à 
fundamentação da medida cautelar de afastamento apenas com base no 
receio  genérico  de  reiteração  delitiva  e  de  interferência  na colheita  de 
provas.” 

Alega que a imposição da medida cautelar viola o devido processo 
legal e implicaria em verdadeira cassação de mandato, pois

“a fundamentação da medida cautelar, em ambos os casos, 
é vaga e genérica. Não há qualquer alusão a fato concreto que 
possa embasar o risco à instrução processual, ou mesmo uma 
mínima  individualização  para  identificar  qual  conduta  do 
Paciente  pode  desencadear  uma  ameaça  ao  deslinde  das 
investigações.”
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Defende a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores 
da medida cautelar, levada à cabo neste ano por supostos fatos que datam 
dos anos de 2013 a 2017. Vide:

“a falta de contemporaneidade dos delitos e apontados é 
cristalina.  Segundo  relatórios  confeccionados  pela  própria 
autoridade policial,  o  último suposto  ato  delituoso  praticado 
teria ocorrido em 2017 – há mais de 3 anos do deferimento da 
presente medida cautelar de afastamento.”

Ademais, informa que houve o encerramento da fase inquisitorial, 
sendo  “impossível  que  o  Paciente  interfira  em  investigações  já 
encerradas.”

Destaca que nos autos da STP 502 foi deferida liminar suspendendo 
o  afastamento  do  paciente  do  cargo  de  Prefeito.  Não  obstante,  em 
21/10/20, o eminente Ministro Luiz Fux, atual Presidente do STF, negou o 
mérito  do  processo  de  contracautela  por  entender  necessário  dilação 
probatória, incabível na via adotada. 

Requer,  liminarmente,  a  concessão da ordem,  para  “suspender  as 
decisões de afastamento do Paciente do cargo de Prefeito nos autos dos 
Inquérito  nºs  0002765-95.2020.8.17.0000  e  000578-17.2020.8.17.0000,  (...), 
determinando o retorno imediato do Paciente às suas funções de prefeito 
de Paulista/PE.”

Solicitei informações à autoridade coatora. 
Ato  contínuo,  por  intermédio  de  requerimento  incidental 

(Petição/STF nº 98313/20), a defesa reitera o pedido de apreciação do feito, 
destacando  que   os  fundamentos  para  justificar  o  seu  afastamento 
cautelar,  tendo  em  conta  a  demonstração  cabal  de  que   ambas  as 
investigações já foram encerradas

Destaca,  ainda,  o  risco  de  o  paciente  permanecer  afastado 
cautelarmente do seu mandato, que se encerra em 31/12/20, à míngua de 
fundamentação  idônea. 

Para  a  defesa,  a  conjugação  dessas  circunstâncias  sobreleva  a 
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presença do fumus boni juris e  do  periculum in mora,  a  qualificar a 
apreciação do pedido, já que devidamente instruído com os documentos 
necessários. 

É o relatório.
Decido.
As informações solicitas ainda não foram prestadas. Nada obstante, 

bem  reexaminados  os  autos,  verifico  que  a  impetração  encontra-se 
devidamente instruída,  o que a qualifica  para a pronta análise,  que 
passo a fazer adiante.

Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa:

“(...)
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. 

[...] 
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 
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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 
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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   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 
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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. ”

Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não 
examinou,  definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, 
razão  por  que  a  sua  apreciação,  de  forma  originária,  neste  ensejo, 
configuraria inadmissível supressão de instância. 

Não  pode  esta  Suprema  Corte,  em  exame  per  saltum,  apreciar 
questão  não analisada, em definitivo,  pelo Superior Tribunal de Justiça 
(HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 

Perfilhando  esse  entendimento:  HC  nº  186.000/SC-AgR,  Primeira 
Turma,  Relator  o  Ministro  Roberto  Barroso,  DJe  de  18/9/2020;  HC 
nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 
10/9/20;  HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de  minha relatoria, DJe de 
17/4/13;  HC  nº  118.836/PA-AgR,  Segunda  Turma,  Relatora  a  Ministra 
Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, 
Relator  o  Ministro  Teori  Zavascki,  DJe de  21/5/13;  HC nº  114.583/MS, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 
92.264/SP,  Primeira  Turma,  Relator  o Ministro  Menezes Direito,  DJ de 
14/12/07;  e  HC  nº  90.654/SP,  Primeira  Turma,  Relator  o  Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
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De rigor  seria,  portanto,  a  incidência  do  óbice da  Súmula nº  691 
deste  Supremo  Tribunal,  segundo  a  qual  “não  compete  ao  Supremo 
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do 
Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a 
liminar”.

Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido com 
certa  frequência  a  superação  do  enunciado  em  questão,  quando  a 
hipótese demonstrar situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou 
teratologia (v.g. HC nº 113.119/SP, Primeira Turma, de  minha relatoria, 
DJe  de  4/12/12),  inclusive  para  discutir   afastamento  cautelar  dos 
agentes públicos do seu cargo. 

A título de exemplo, destaco: 

“Habeas Corpus. 2. Cabimento. Proteção judicial efetiva. 
As  medidas  cautelares  criminais  diversas  da  prisão  são 
onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se 
descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação 
ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. 
3. Afastamento cautelar de funcionário público. Conselheiro de 
Tribunal de Contas. Excesso de prazo da medida. Há excesso de 
prazo no afastamento cautelar de Conselheiro de Tribunal de 
Contas, por mais de dois anos, na pendência da ação penal. 4. 
Ação  conhecida  por  maioria.  Ordem  concedida.”  (HC  nº 
147.426, Segunda Turma, Relator o Ministro  Gilmar Mendes, 
DJe de 13/4/18).

Feito  esse  registro,  anoto  que  o  caso  foi  bem  sintetizado  pelo 
Ministro Rogério Schiettti: 

“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-

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 371B-F09A-B44F-A1B4 e senha B03C-88E4-770D-8075



HC 193871 / PE 

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 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.”
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Pois bem, pelo que se depreende dos autos, tenho por caracterizada 
a falta de fundamentação idônea que justifique o afastamento cautelar do 
paciente. 

Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, 
para  que  o  decreto  de  prisão  preventiva  (assim  como  as  medidas 
cautelares  diversas),  seja  idôneo,  é  necessário  que  o  ato  judicial 
constritivo traga, fundamentadamente, para justificá-lo, dados concretos, 
baseados em elementos empíricos idôneos. 

Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra 
Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator 
o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira 
Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 

No  caso,  o  afastamento  cautelar  do  paciente  foi  assim 
fundamentado:

“(Inquérito Policial n.: 0000578-17.2020.8.17.0000 (549.366-
1))

(…)
Segundo a autoridade policial o Ministério Público relata 

que em 07.11.2012, poucos dias depois da eleição de Gilberto 
Gonçalves  Feitosa  Júnior,  “Júnior  Matuto”  para  o  cargo  de 
Prefeito Municipal de Paulista, o amigo deste de vários anos, 
Leonardo  Henrique  Leal  Interaminense,  por  coincidência 
constituiu  a  empresa  Interaminense  Empreendimentos 
Imobiliários Eireli.

Das  interceptações  telefônicas  autorizadas  por  esse 
magistrado,  flagram-se  conversas  mantidas  entre  os 
investigados e com terceiras pessoas que sugerem a existência 
de  ligação  entre  eles,  inclusive  com  combinação  prévia  do 
conteúdo dos depoimentos a serem prestados à Polícia e ao MP.

Há  notícia  de  que  o  Prefeito  Júnior  Matuto  haveria 
agendado  uma  reunião,  no  auditório  da  prefeitura,  e  teria 
instado  todos  os  envolvidos  ao  comparecimento  para  terem 
uma  conversa  sobre  os  fatos  investigados,  com  o  aparente 

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 371B-F09A-B44F-A1B4 e senha B03C-88E4-770D-8075



HC 193871 / PE 

objetivo de afinarem os depoimentos a serem prestados.
Tais  informações  exsurgem  do  diálogo  mantido  entre 

Alberto Luiz Alves da Silva e aquele que seria seu advogado, 
identificado apenas  como Bruno,  que diz  ter  sido informado 
por  Ramon  que  este  estaria  sendo  forçado  a  comparecer  à 
suposta reunião, contudo, se mostrava receoso de participar do 
encontro  e  ser  surpreendido  com a  chegada  da  polícia,  que 
prenderia a todos.

As  interceptações  telefônicas  deferidas  por  este  relator 
revelam a aparente procedência dos elementos indiciários que 
sugeriam  a  existência  de  irregularidades  nos  contratos  de 
locação de imóveis firmados entre o ente municipal da cidade 
de  Paulista  e  a  empresa  Interaminense  Empreendimentos 
Imobiliários Eireli,  de propriedade do Sr.  Leonardo Henrique 
Leal  Interaminense,  com  suspeitas  de  favorecimento  de 
superfaturamento e dispensa de licitação, em desconformidade 
com o disposto na Lei de Licitação.

Dos  relatórios  que  instruem  a  presente  representação 
policial  se extraem indícios da ocorrência das irregularidades 
apontadas pela equipe de auditoria do Tribunal de Contas do 
Estado  a  evidenciar  a  necessidade  de  que  as  investigações 
policiais  sejam  aprofundadas,  buscando  elucidar  se  os  fatos 
ditos delituosos efetivamente ocorreram e quem são os autores 
dos ilícitos.

Há evidências de que condutas ilícitas foram praticadas e 
ainda que as  pretensas  irregularidades  persistem,  estando os 
investigados  a  combinar  as  versões  a  serem  apresentadas  à 
autoridade policial e ao Ministério Público, de modo a dificultar 
ou até inviabilizar a completa elucidação dos fatos.

Não  fossem  as  medidas  cautelares  implementadas,  a 
apuração das irregularidades aventadas resultaria sobremodo 
dificultada,  escapando  do  conhecimento  dos  órgãos  públicos 
encarregados  das  investigações  a  suposta  convocação  dos 
investigados atribuída ao gabinete do prefeito Júnior Matuto, 
para participarem de reunião a ser realizada no auditório da 
Prefeitura  de  Paulista  e  conduzida  pelo  próprio  alcaide, 
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supostamente para discutir sobre os fatos em apuração e instar 
os envolvidos à combinação de depoimentos.

O  temor  demonstrado  pelos  ‘convocados’  para  dita 
reunião,  de  comparecerem ao  evento  e  serem  surpreendidos 
com  a  chegada  da  polícia,  conforme  diálogo  flagrado  pelas 
interceptações telefônicas, poderia dar voz de prisão a todos os 
presentes,  nos  leva  a  presumir  que  os  assuntos  a  serem 
debatidos certamente não seriam republicanos.

É  inconcebível  que instalações  públicas  sejam utilizadas 
para  a  prática  de  condutas  ilícitas,  especialmente  quando 
voltadas a obstaculizar investigações policiais sabidamente em 
curso.

A  gravidade  das  condutas  inicialmente  investigadas, 
aliada  ao  risco  de  comprometimento  das  investigações 
andantes,  demanda a  urgente  adoção de medidas  cautelares, 
diversas da prisão, que coíbam a prática de condutas tendentes 
a dificultar ou  mesmo inviabilizar a apuração dos fatos.

As  circunstâncias  fáticas  relatadas  pela  Autoridade 
Policial, com esteio nas interceptações telefônicas anteriormente 
deferidas  por  este  relator,  se  revelam  aptas  a  autorizar  o 
afastamento cautelar dos investigados do exercício das funções 
públicas  que  desempenham,  com  o  objetivo  de  coibir  a 
reiteração  de  condutas  ilícitas  e  assegurar  a  sadia  coleta  de 
provas indiciárias.”

(Inquérito Policial nº 0002765-95.2020.8.17.0000 (0553331-
7))

“(…)
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  de  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  N  º 
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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 I9 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 
comente cessou após a intervenção do TCE-PE no ano de 2018.

Ademais,  a partir de uma análise preliminar,  observa-se 
nas  peças  informativas  constantes  do  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 e 2017, no pagamento da 
vultosa  quantia  anual  de  valor  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 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 
Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior foi funcionário da empresa 
LOCAR,  antes  de  ser  eleito  Prefeito  do  Município  de 
Paulista/PE,  fato  que  certamente  merece  maiores 
esclarecimentos.

Desse  modo,  entendo  que  os  elementos  informativos 
trazidos  na  presente  Representação  apresentam  de  forma 
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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 com contrato sem qualquer comprovação de forma de 
fiscalização  efetuada  por  parte  dos  responsáveis,  e  a 
permanência  do  investigado  à  frente  da  Prefeitura  de 
Paulista/PE ocasionará dificuldades na manutenção e obtenção 
de provas relacionadas ao fato.”  

Como  visto  as  decisões  em  questão  não  indicaram  elementos 
concretos  e  individualizados,  aptos  a  demonstrar  de  que  forma  o 
paciente  poderia  atrapalhar  o  curso  das  investigações  caso  mantido 
fosse na chefia do Poder Executivo local. 

Tanto é verdade que, desde o implemento da medida liminar no bojo 
da  STP  502-MC,  que  reconduziu  o  paciente  ao  cargo  de  Prefeito 
Município  de  Paulista/PE,  em  agosto  passado,  nenhum  fato 
superveniente  sobreveio  aos  autos sinalizando reiteração delitiva  ou 
tentativa de interferência no curso das investigações.

É  certo,  ademais,  que  as  investigações  levadas  à  cabo  pela 
autoridade policial, no bojo dos Inquéritos nº 0002765-95.2020.8.17.0000 
e 000578-17.2020.8.17.0000, foram recentemente encerradas, consoante se 
vislumbra da instrução da impetração.

Essas particularidades enfraquecem ainda mais a necessidade da 
manutenção da medida invasiva,  sobretudo por que desamparada de 
elementos concretos. 

Segundo  a  iterativa  jurisprudência  da  Corte,  a  mera  suposição, 
fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva 
ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal. (v.g. 
HC nº 115.613/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro  Celso de Mello, 
DJe 13/8/14; HC nº 132.520/MT, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 
de 21/10/16). 

Anote-se, ainda, que a medida constritiva contra o paciente somente 
foi  decidida  em  julho  deste  ano,  ou  seja,  3  (três)  anos  após  os  fatos 
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supostamente  indicados,  vale  dizer,  ano  de  2017.  Logo,  significativo 
espaço de tempo transcorreu entre a decretação da medida e os ilícitos 
supostamente praticados. 

Tal circunstância fragiliza as justificativas adotadas para resguardar 
a ordem pública, sobretudo porque os fatos que deram ensejo à medida 
constritiva estão longe de ser contemporâneos. 

A esse respeito, a Corte já se posicionou. Confira-se: 

“Habeas  corpus.  Processual  Penal.  Prisão  preventiva. 
Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação 
da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. 
Artigo  319  do  Código  de  Processo  Penal.  Superveniência  de 
sentença  penal  condenatória  em  que  se  mantém  segregação 
cautelar  com remissão  a  fundamentos  do  decreto  originário. 
Cogitada  prejudicialidade.  Hipótese  que  não  se  configura 
nessas  circunstâncias.  Precedentes.  Constrição  assentada  na 
garantia  da  ordem  pública.  Aventado  risco  de  reiteração 
delitiva.  Insubsistência.  Ausência  de  contemporaneidade  do 
decreto  prisional  nesse  aspecto.  Gravidade  em  abstrato  das 
condutas  invocada.  Inadmissibilidade.  Precedentes.  Hipótese 
em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram 
suficientes para obviar o  periculum libertatis reconhecido na 
espécie.  Ordem concedida para substituir a prisão preventiva 
do  paciente  por  outras  medidas  cautelares,  a  serem 
estabelecidas  pelo  juízo  de  origem.”  (HC  nº  137.728/PR, 
Segunda  Turma,  Relator  para  o  acórdão  o  Ministro  Dias 
Toffoli, DJe de 31/10/17). 

Penso, ainda, que as particularidades do caso associadas ao tempo 
de afastamento estipulado (170 e 180 dias)  suscitam  afronta direta aos 
postulados constitucionais da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e 
da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14, caput), 
já que há risco de se manter o paciente afastado de cargo eletivo até o 
encerramento do mandato, o que se avizinha. 

Consoante já advertiu o Ministro Ricardo Lewandowski, 
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“as medidas cautelares de afastamento de acusados que 
exerçam  cargo  público  são  excepcionais,  não  se  podendo 
utilizá-las  de forma subversiva que resulte na deturpação da 
essência de seu propósito processual. Em que pese o caráter da 
medida,  que  visa  preservar  a  ordem  pública  e  a  segurança 
jurídica,  muitas  vezes  sua  aplicação  se  distancia  de  seu 
propósito, especialmente quando constatada a possibilidade de 
a medida cautelar apresentar duração excessiva, inclusive por 
não  se  poder  assegurar  quanto  tempo  irá  durar  a  instrução 
processual.” (SL nº 1.020-MC/PA, Presidente, DJe de 8/8/16) 

Ainda segundo Sua Excelência,  a real  possibilidade de o paciente 
permanecer afastado do cargo eletivo “até o encerramento do mandato, 
sem  que  a  ação  de  improbidade  administrativa  chegue  ao  seu  final”, 
importaria  “uma  clara  antecipação  dos  efeitos  de  um  eventual  juízo 
condenatório”. 

Diante  dessas  considerações,  firme  na  jurisprudência  da  Corte, 
excepcionalmente, supero o óbice processual evidenciado para conceder a 
ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, caput) e suspender as decisões 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na parte em que determinou o 
afastamento cautelar do paciente.

Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito. 
Dê-se  ciência  desta  decisão  ao  Ministro  Rogério  Schietti  Cruz, 

Relator do HC nº 623.231/PE no Superior Tribunal de Justiça, 
Intimem-se.
Brasília, 18 de novembro de 2020.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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