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SUSPENSÃO DE LIMINAR N.º 0804633-41.2018.8.10.0000

Requerente: Município de São José de Ribamar

Advogado: Eriko José Domingues da Silva Ribeiro (OAB/MA 4.835)

Requerido: Manoel Michel João Pinheiro

Advogados:Ancarlos Araújo Rodrigues da Silva (OAB/MA 18.460), Rodolfo Régis Nogueira Cabral
(OAB/MA 10.636)

 

 

Decisão:

 

Município de São José de Ribamar requer seja suspensa decisão liminar da lavra do MM. Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, proferida em autos de 

 , impetrado por Mandado de Segurança n.º 0801068-89.2018.8.10.0058 Manoel Michel João Pinheiro.

 

O Requerente relata que o Impetrante, ora Requerido, colocou alto-falantes em diversos postes existentes
no bairro Parque Vitória e, dizendo tratar-se de “ , denominou-os de “sistema de comunicação Rádio Via

”.Cabo Itapiracó

 

Ressalta que o Requerido, inobstante reconhecer que o sistema de alto-falantes está irregular junto à
ANATEL e à CEMAR e, ainda, que a legalização está sendo intermediada pela Associação de Rádio Via
Cabo do Maranhão – ASSOVIMA, diz sofrer perseguição e retaliação por parte das autoridades
impetradas, tendo o magistrado  deferido em parte o pleito liminar, para suspender a interdição doA QUO
Sistema de Comunicação fixa em postes (Rádio Via Cabo Itapiracó), a despeito das informações prestadas
pela autoridade coatora.

 

Em seu desiderato, sustenta o Requerente, em apertada síntese, que a decisão impugnada atenta contra a
ordem, economia, saúde e segurança públicas. Isto porque, narra a inicial, permitiu-se, com o deferimento
da liminar, a retomada de inúmeros alto-falantes e cabos elétricos em vias de trânsito de pedestres e
veículos, configurando risco à distribuição de energia elétrica, comprometendo a segurança da população.

 

Aponta para uma série de riscos, tais como queda dos alto-falantes sobre a via pública, curto-circuitos nos
postes, queima de lâmpadas de iluminação pública, etc., trazendo, segundo alega, riscos à saúde,
economia e segurança públicas.

 

Acrescenta, ainda, ofensa à ordem pública, entendida como ordem administrativa em geral, ante o
impedimento do exercício legítimo do poder de polícia.
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Pondera que as limitações administrativas à iniciativa privada são preceitos de ordem pública e visam
proteger o interesse público, evitando-se possível dano à coletividade.

 

Requer, mediantes tais argumentos, sejam os efeitos do decisório suspensos, com efeitos  até oEX TUNC,
trânsito em julgado da decisão de mérito.

 

É o essencial a relatar. Decido.

 

De forma objetiva, tal como regulado no artigo 4.° da Lei n.° 8.437/92, os pedidos de suspensão das
liminares de Primeiro Grau têm como pressuposto uma decisão desfavorável ao Poder Público, passível
de causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. E sendo verificada a situação
de risco, o Ente de Direito Público pode requerer a sustação da eficácia da decisão judicial que lhe deu
causa.

Impende destacar que nesta via excepcional não se examina erro de julgamento ou de procedimento,
devendo a Presidência do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado.

A propósito, transcreve-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, IN
:VERBIS

“  PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. TRANSPORTE PÚBLICO. SERVIÇO ALTERNATIVO.
 AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO. A suspensão de decisão ou de sentença exige um juízo político a

respeito dos valores jurídicos tutelados pela Lei nº 8.437, de 1992, no seu art. 4º: ordem, saúde,
segurança e economia pública. Para o deferimento do pedido não se avalia a correção ou equívoco da
decisão, mas a sua potencialidade de lesão àqueles interesses superiores. Agravo regimental não

 provido.” - GRIFEI

(AgRg na SLS 1.336/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em
12/05/2011, DJe 02/08/2011)

 

 Cuida-se, em verdade, de contracautela, vinculada que fica aos pressupostos da plausibilidade jurídica e
do perigo na demora, exigidos à própria concessão das liminares, via de regra não se admitindo tenham
exame, nesta via, questões de fundo envolvidas na lide, devendo a análise cingir-se, apenas, à
potencialidade lesiva do decisório, em face das premissas estabelecidas na norma específica (RTJ
143/23).

 

Tal orientação, porém, não deixa de admitir um exercício mínimo de deliberação do mérito, sobretudo por
ser medida de urgência, vinculada aos pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, que
devem estar presentes para a concessão das liminares.

 

No mesmo sentido, já se manifestou eg. Superior Tribunal de Justiça, :LITTERIS
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“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DEFERIMENTO.
GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO PRECÁRIA EM CONFRONTO COM ORIENTAÇÃO
PREDOMINANTE NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA DO EFEITO
MULTIPLICADOR. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. I - Consoante a legislação de regência
(Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009), somente será cabível o deferimento do 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. II - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta
Corte, assim como do eg. Supremo Tribunal Federal, na decisão que examina o pedido de suspensão
de provimentos jurisdicionais infunde-se um juízo mínimo de delibação do mérito contido na ação

 originária. III - Causa grave lesão à economia pública a decisão que reconhece, em caráter precário e
em contradição com a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, que o adicional de
um terço da remuneração das férias gozadas não está sujeito à incidência do imposto de renda. IV -
Ademais, tal situação se agrava com o efeito multiplicador que a manutenção do r. ato decisório
oriundo do eg. Tribunal de origem pode gerar. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg na
SLS 1.909/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015,
DJe 09/03/2015)

 

Na específica hipótese dos autos, tenho por evidente e bem demonstrado o direito arguido, nos estritos
lindes de cabimento da medida agitada, merecendo amparo a potencialidade lesiva na forma em que
alegada pelo Ente Público Requerente.

 

Para tanto, convém assentar, de início, que o conceito de ordem pública compreende o conjunto de
direitos cuja obediência o Estado impõe, executa e fiscaliza, na proteção de interesses substanciais da
coletividade, além, claro, da preservação das regras básicas a tal fim atinentes. E é justamente, diga-se, o
cenário dos autos.

 

In casu, as peculiaridades encontradas sugerem que se proceda com absoluta cautela, havendo que ser
igualmente considerado o inafastável risco à segurança pública, bem delineado nos argumentos que
instruem a inicial, mormente no que respeita aos elencados riscos a que se submete diuturnamente a
população local, tais como queda dos alto-falantes, choques e eletrificações dos postes, considerando que
tais estruturas ainda se encontram pendentes de regularização junto à CEMAR e ANATEL, sem a devida
aferição de que estejam sendo cumpridas as normas técnicas de segurança.

 

Ademais, a medida liminar deferida, na forma posta, culmina em verdadeira invasão à esfera do próprio
mérito administrativo, configurando-se, por tal motivo, a alegada lesão à ordem pública, abalada ante a
ofensa a um dos princípios basilares da Carta Política Federativa que é a independência entre os Poderes.

 

É dizer, a ordem pública resta garantida quando cada uma das funções, ou Poderes, limita-se a
desempenhar as atribuições que lhe foram constitucionalmente outorgadas, não havendo lugar para
ingerências indevidas, sob pena de comprometer de forma insofismável o princípio constitucional da
separação dos poderes.
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Nesse diapasão, pode-se inferir que a providência de interdição gerada em desfavor da Rádio Via Cabo
Itapiracó amparou-se, também, em sua irregularidade fiscal, importando, ao meu ver, no estrito
cumprimento do dever legal fiscalizatório, revestido do regular exercício do poder de polícia dado à
Administração Pública.

 

Com efeito, compete ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos discricionários
praticados pelo Poder Executivo. O controle judicial, dessa forma, não pode invadir o mérito do ato
administrativo, consubstanciado nos critérios da conveniência e oportunidade administrativas.

 

Nessa senda, e sem maiores digressões, devo assentar que sob a regência constitucional, o princípio da
separação dos poderes deve ser observado e aplicado, e a interferência judicial só se justifica acaso
verificada a ocorrência de flagrante e comprovada ilegalidade nos atos praticados, o que só seria passível
de ser aferido nas vias ordinárias e em juízo de cognição exauriente, jamais em sede liminar, precária por
natureza.

 

Em casos assim, acaba por arvorar-se, o julgador, na condição de administrador, ingerência esta não
prevista nem permitida pelo princípio da tripartição dos Poderes da República.

 

Lado outro, não há, porém, como atribuir o pretendido efeito  à espécie, vez que, consoanteEX TUNC
orientação superior, “a suspensão de liminar tem efeito ex nunc, e não pode, nem deve ser confundida
com recurso, eis que não revoga, nem modifica, apenas suspende a eficácia de uma decisão, com o fim
de evitar lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma de regência. Conferir efeito retroativo à decisão
suspensiva de liminar significaria, na prática, violação ao princípio da segurança jurídica, pois os
pressupostos autorizadores da medida anteriormente deferida não deixaram de existir, apenas foram
afastados para dar lugar, no caso específico, à supremacia do interesse público. Enquanto não
suspensa, a decisão produziu efeitos no mundo jurídico, os quais não podem ser simplesmente

 (STJ, AgRgEDSTA 85/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ em 09/02/2005).desprezados”

 

Por isso, defiro em parte o pedido, para efetivamente suspender a liminar proferida nos autos do Mandado
  até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser alide Segurança n.º 0801068-89.2018.8.10.0058,

proferida, fazendo-o, porém, com efeitos EX NUNC.

 

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar dando-lhe ciência desta
decisão, para os fins de direito.

 

Esta decisão servirá como ofício.

 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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São Luís, 08 de junho de 2018

 

 

 

Des. José  dos AnjosJOAQUIM FIGUEIREDO

Presidente
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