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AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 5013691-92.2020.4.04.7001/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV

RÉU: EMERSON MIGUEL PETRIV

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério
Público Federal, com pedido de condenação dos réus Emerson Miguel Petriv (Deputado
Federal Boca Aberta) e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv (Deputado Estadual Boca Aberta
Júnior) nas penas da Lei 8.429/1992.

Na petição inicial (apresentada em quatro documentos separados - Evento 1,
INIC1, OUT2, OUT3 e OUT4), com base em indícios apurados em inquérito civil, afirmou a
parte autora que o primeiro réu teria causado prejuízo ao erário e violado princípios da
Administração Pública. Em relação ao segundo réu, afirmou a parte autora que esse teria
praticado atos atentatórios aos princípios da Administração Pública.

O Ministério Público Federal requereu, ainda, liminarmente, o afastamento
cautelar do réu Emerson Miguel Petriv do cargo de Deputado Federal pelo prazo mínimo de
seis meses.

Houve declaração de suspeição, sendo o feito redistribuído para o juízo
substituto (Evento 3).

O réu Emerson Miguel Petriv compareceu espontaneamente nos autos,
impugnando o pedido de afastamento cautelar do cargo (Evento 6).

Passa-se a decidir o pedido de afastamento cautelar do réu.

O Ministério Público Federal requer o afastamento cautelar do réu Emerson
Miguel Petriv, afirmando primordialmente a existência de perigo de dano, considerando a
pretensão deste em concorrer ao mandato eletivo de Prefeito do Município de Londrina/PR e
o risco de promoção pessoal indevida. Fundamenta o pleito no art. 300 do Código de
Processo Civil. Relata também a presença de risco em razão da possibilidade de declaração
de inelegibilidade do réu, estando pendente recurso contra expedição de seu diploma.

Segundo o órgão ministerial, a probabilidade do direito estaria consubstanciada
na prática, pelo réu, de infrações ao Código de Ética e Decoro Parlamentar do Município de
Londrina/PR (teria realizado campanha eleitoral irregular em 2016), a normas da Câmara dos
Deputados e ao Código de Trânsito Brasileiro (teria utilizado dispositivos proibidos em
veículos e postado falsas mensagens em redes sociais).
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É certo que o Código de Processo Civil é aplicável às ações de improbidade
administrativa. Porém, tal lei tem aplicação subsidiária, devendo respeitar as previsões
específicas do microssistema de tutela coletiva e, principalmente, da Lei 8.429/1992.

Independentemente do dispositivo em que fundamentado o pleito de tutela
provisória de urgência, observa-se que o Ministério Público Federal requer essencialmente o
afastamento do réu do cargo de Deputado Federal. O referido pedido encontra previsão
expressa no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, sendo cabível tal providência
cautelar "quando a medida se fizer necessária à instrução processual".

Interpretando conjuntamente o art. 300 do Código de Processo Civil – no qual
o Ministério Público Federal fundamentou seu pleito – e o parágrafo único do art. 20 da Lei
8.429/1992, extrai-se que são exigidos, de fato, o perigo de dano e a probabilidade do direito.
Enquanto a probabilidade do direito é semelhante nos dois dispositivos, o perigo de dano
previsto na Lei 8.429/1992 é mais restrito, limitando-se a dano atual e concreto à instrução
processual.

Desse modo, para a concessão do pleito de afastamento cautelar do cargo
público devem estar presentes cumulativamente dois requisitos: a probabilidade do direito –
consubstanciada em indícios da prática do ato ímprobo, que são, inclusive, necessários para o
ajuizamento da ação, conforme o art. 17, § 6º, da Lei 8.429/1992 – e o perigo de dano à
instrução processual. Por outro lado, para o indeferimento da medida cautelar, basta um dos
requisitos não estar presente.

Quanto ao perigo de dano, devem existir provas suficientes de que a
permanência do agente em seu cargo possa dificultar o trâmite processual na busca pela
verdade dos fatos. O pressuposto para o afastamento é sua imprescindibilidade para uma
instrução processual adequada. Trata-se, portanto, de medida cautelar ligada a eventual
conduta adotada pelo réu que gere risco de prejuízo à instrução.

Observa-se que o caput do art. 20 da Lei 8.429/1992 somente autoriza a perda
da função pública após o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo a remeter à
ideia de excepcionalidade do afastamento provisório, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça (por exemplo, dentre vários outros, AgInt no AREsp
1.241.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/08/2020, DJe 27/08/2020).

Assim, o afastamento da função pública é medida excepcional, já que afasta o
agente antes de seu julgamento definitivo. Merece, portanto, interpretação restrita e diligente,
para que não sejam violadas as garantias do devido processo legal e da presunção de
inocência.

Ademais, a observância dessas premissas se mostra ainda mais oportuna em
casos que envolvem membros dos Poderes Executivo e Legislativo, exigindo-se maior
prudência na presente análise, que envolve pedido de suspensão do exercício de mandato
eletivo de Deputado Federal.
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O afastamento do titular do mandato parlamentar produz um desequilíbrio na
representação popular, de modo que, em tais situações, a jurisprudência tem conferido peso
adicional a tais exigências. Assim, no caso concreto, para entender presente hipótese
excepcional de decretação da medida cautelar de afastamento, deve estar devidamente
comprovada a necessidade de assegurar a instrução processual.

Não demonstrada a hipótese do art. 20, parágrafo único da Lei 8.429/1992,
extrai-se que houve uma opção do legislador em prestigiar a permanência do investigado no
cargo. É nesse sentido o entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, especialmente no tocante a afastamento
de agente detentor de mandato eletivo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. 1. Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a
perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade
administrativa, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o
afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima
como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas
exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão,
considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de
improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. 2. A situação de
excepcionalidade não se configura sem a demonstração de um comportamento do agente
público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não basta, para tal, a mera
cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência. (REsp 993.065/ES, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 12/03/2008).

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO DE
PREFEITO. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o
afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade
administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a
existência de risco à instrução processual. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS
1.558/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe
06/09/2012)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DANO AO ERÁRIO. AFASTAMENTO.   1. A possibilidade de afastamento liminar do agente
público do exercício do cargo, emprego ou função, por constituir medida extrema, exige
prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução
processual. 2. Não foram constatados riscos atuais e concretos de interferência indevida e
obstrução dos requeridos na regular instrução processual. (TRF4, AG 5026709-
13.2015.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE,
juntado aos autos em 03/12/2015).

Assim, por todo o acima exposto, fica claro que a decretação do afastamento
cautelar do agente exige a presença de indícios robustos de que sua permanência no cargo
público poderá causar, seja por interferência indevida, seja por obstrução da atividade
probatória, danos à instrução da demanda.

A situação de excepcionalidade não se configura sem a demonstração de algum
comportamento praticado pelo agente público que importe efetiva ameaça à instrução do
processo. Não basta a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência.
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Na hipótese em análise, o Ministério Público Federal não demonstrou a
prática de qualquer conduta contemporânea por parte do réu Emerson Miguel Petriv no
sentido de interferir na instrução ou de prosseguir na suposta atividade ilícita com tal
propósito.

No tópico referente ao pedido de tutela provisória de urgência, mencionou-se
que o afastamento seria necessário já que o réu estaria fazendo uso de recursos públicos
federais para sua promoção pessoal, sendo "notório que o referido parlamentar pretende
concorrer ao mandato eletivo de Prefeito de Londrina/PR" (Evento 1, OUT3, Página 11).

Visando comprovar o risco, a parte autora apresentou fotografias e documentos
que apontariam a utilização, por parte do réu, de placas confeccionadas ilicitamente em
veículos (Renault Sandero e caminhão Mercedes Benz) plotados com fotos e equipados com
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, em desrespeito às normas de trânsito
(Evento 1, INIC1, Página 13.) Tais automóveis seriam usados para ações junto à população de
Londrina para promoção pessoal do réu, que, com o mesmo objetivo, estaria transmitindo
mensagens com conteúdo falso acerca de verbas parlamentares (Evento 1, OUT2, Páginas 10
a 12).

Ainda, apresenta postagens em redes sociais nas quais o réu Emerson Miguel
Petriv, em maio do corrente ano, trajaria colete semelhante aos utilizados por órgãos policiais
com intenção de "transmitir a falsa mensagem de que estava exercendo poder de polícia
preventivo e repressivo" (Evento 1, OUT2, Página 6).

O exame acerca do enquadramento de tais condutas como ato de improbidade
administrativa diz respeito ao mérito da presente ação, somente podendo ser verificado após o
devido processo legal. Conforme já extensivamente mencionado, ao se apreciar o pedido
cautelar de afastamento deve ser analisada a necessidade de se assegurar a instrução
processual, além de se verificar a existência de conduta adotada pelo réu que gere risco ao
trâmite do feito.

Os atos apontados não demonstram a existência de risco à instrução processual,
até porque não são contemporâneos ao ajuizamento da ação. A grande parte das fotografias e
postagens em redes sociais que acompanharam a inicial data de 2019, sendo a mais recente
delas de maio do corrente ano.

Ainda, todas as notícias que constam no tópico referente à tutela de urgência
foram publicadas também nas datas acima mencionadas. Em tal tópico, o Ministério Público
Federal apresenta relatos de que o réu Emerson Miguel Petriv "age com truculência e abuso
de autoridade", "abusando das prerrogativas do mandato de Deputado Federal", colacionando
as respectivas notícias publicadas na imprensa e afirmando a "péssima conduta" do
demandado ao envolver-se em "enorme número de confusões" e "tantas outras condutas
indignas de um parlamentar" (Evento 1, OUT4, Páginas 4 a 11).

As "confusões" mencionadas como fundamentação são dissociadas do
objeto da presente demanda. Utilizar o fato de o réu se envolver em diversas polêmicas ao
longo de sua vida pública como justificativa para seu afastamento equivaleria a uma análise
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global da conduta do parlamentar, indo além dos atos apontados como ímprobos nessa ação.
Tal análise foge do escopo desta ação de improbidade, já que o pleito cautelar deve estar
diretamente ligado ao objeto da demanda, e não a distintas condutas da vida pregressa do réu.

A apreciação da prova que acompanha o pedido cautelar deve levar em conta
que a suspensão do exercício do mandato tem caráter instrumental. Só tem sentido determinar
o afastamento se for necessário resguardar os meios ou o resultado do processo que poderá
culminar na condenação do agente público.

Por enquanto, não há informação de que o réu tentou influenciar ou obstruir
qualquer investigação sobre suas supostas condutas de desrespeito às normas de trânsito
(utilização de placas confeccionadas ilicitamente, alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente para promoção pessoal) e de publicação em redes sociais de mensagens com
conteúdo supostamente falso (aplicação de verbas parlamentares e exercício de poder de
polícia). Logo, não houve a demonstração de comportamento do agente público, no exercício
de sua função pública e em virtude dela, que importe efetiva ameaça iminente e atual à
instrução do processo.

A relevância do cargo do réu – Deputado Federal – não é motivo suficiente para
a imposição da grave medida do afastamento. Não basta o fato de o investigado exercer o
cargo sub judice para que se presuma o perigo de dano, como argumentado pelo Ministério
Público Federal, até porque o exame de tal questão compete à Justiça Eleitoral.

Por outro lado, observa-se que o Ministério Público Federal fundamenta seu
pleito essencialmente no decidido na Ação Cautelar 4.070/DF, que determinou o afastamento
de parlamentar federal (STF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgada em 05.05.2016), com base nos
artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal. Afirma o órgão ministerial que, com base em
tal julgado, caberia a superação do "entendimento de ser o afastamento possível apenas em
caso de embaraço ao processo e à colheita de provas" (Evento 1, OUT3, Página 18).

O feito mencionado tratava de caso absolutamente excepcional, conforme
mencionado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão, no bojo de
uma ação penal. Ainda que os atos ensejadores da presente ação de improbidade
administrativa possam ser, em tese, enquadrados também como ilícitos penais (conforme
afirmado pela parte autora no Evento 1, INIC1, Página 15), há que se respeitar o âmbito de
cada esfera.

Importante frisar que, apesar de a jurisprudência ter admitido
a aplicação subsidiária da legislação processual civil ao processo penal, o inverso não é
totalmente verdadeiro. Considerando que a esfera penal é mais gravosa, sua interpretação
deve ser restritiva, não sendo possível estendê-la em prejuízo do réu, especialmente no
presente caso, em que há previsão específica (art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992).
Ademais, no caso referido, o afastamento foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal por
se tratar de medida menos restritiva que a prisão preventiva, de caráter subsidiário. Isto é, na
Ação Cautelar 4.070/DF o afastamento do cargo de Deputado Federal ocorreu em
substituição à prisão preventiva, situação bem distinta da analisada nessa demanda.
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Tratando da subsidiariedade, importante acrescentar que, para configuração da
indispensabilidade, também na esfera cível, é necessário que o resultado visado pela medida
não possa ser obtido por outros meios que não comprometam o exercício do cargo, bem
jurídico protegido pela norma.

Na hipótese, o perigo decorrente da promoção pessoal em razão dos atos
narrados como improbidade poderia ser contornado por determinação de abstenção da prática
das condutas mencionadas, como proibição do uso dos veículos em desrespeito às normas de
trânsito ou de postagens em redes sociais com conteúdo semelhante aos mencionados. O
Ministério Público Federal, porém, não requereu em tutela provisória nenhuma medida de
abstenção, limitando o pleito cautelar ao afastamento do cargo público. Além disso, pelo que
consta dos autos, os atos reputados como ímprobos não são contemporâneos, não havendo
prova de que o réu permaneça praticando tais condutas, como já dito acima.

É óbvio que o exercício do mandato eletivo não pode servir como instrumento
para a prática de atos ilícitos. Assim, apesar de não se justificar, nesse momento, o
afastamento do réu de suas funções públicas, ressalva-se a hipótese de reanálise em caso de
comprovação da prática de algum fato superveniente que comprometa a instrução do presente
feito.

Assim, não estando comprovada a indispensabilidade do afastamento do réu
Emerson Miguel Petriv para a instrução processual da presente demanda, o pedido cautelar
do Ministério Público Federal deve ser indeferido.

Nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992, considerando o comparecimento
espontâneo nos autos do réu Emerson Miguel Petriv e por economia processual, este deve ser
notificado por meio de seu advogado (procuração no Evento 6, PROC2) para apresentação de
defesa prévia, em 15 dias. À Secretaria para que inclua o advogado do réu Emerson Miguel
Petriv na autuação eletrônica, promovendo a sua intimação.

Diferentemente, por ainda não estar representado nos autos por advogado, o réu
Matheus Viniccius Ribeiro Petriv deverá ser notificado pessoalmente para apresentar defesa
prévia, no endereço apontado na petição inicial.

Intime-se a União para que informe se tem interesse de integrar a demanda nos
termos do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/1992, justificando-o.

Por fim, apesar de o Ministério Público Federal ter apontado na petição inicial
(Evento 1, INIC1, Página 1) a distribuição da ação em segredo de justiça, verifica-se que não
há nenhum fundamento para se mitigar a publicidade processual, nos termos do art. 189 do
Código de Processo Civil.

Documento eletrônico assinado por VINICIUS SAVIO VIOLI, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700009234296v25 e do código CRC 2b94a3be.

5013691-92.2020.4.04.7001 700009234296 .V25

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
4ª Vara Federal de Londrina



19/09/2020 :: 700009234296 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8f2ca51817e2652b2096f710… 7/7

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VINICIUS SAVIO VIOLI
Data e Hora: 18/9/2020, às 22:31:12
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