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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 8ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.18.049291-0/001 POUSO ALEGRE 
AGRAVANTE(S) DYANNE CRISTINA DOS SANTOS  
AGRAVANTE(S) EDUARDO FELIPE MACHADO  
AGRAVANTE(S) EDUARDO FERREIRA PINTO  
AGRAVANTE(S) IPREM - INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 
POUSO ALEGRE  

AGRAVANTE(S) WILLIAM VILELA DE SOUZA  
AGRAVADO(A)(S) ARLINDO MOTTA PAES  
AGRAVADO(A)(S) OLIVEIRA ALTAIR AMARAL  
AGRAVADO(A)(S) PREFEITO DE POUSO ALEGRE MG  
AGRAVADO(A)(S) PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos de 

Mandado de Segurança impetrado por Instituto de Previdência 

Municipal de Pouso Alegre/MG – IPREM e OUTROS em face de 

suposto ato coator do Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Sr. Rafael 

Tadeu Simões, que decretou a intervenção no IPREM pelo prazo de 

180 dias. 

A decisão agravada foi proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Pouso Alegre, que indeferiu o pedido de liminar 

requerido para imediata suspensão dos efeitos do Decreto 4.886/18, a 

fim de suspender a intervenção decretada. 

Preliminarmente, alega a legitimidade do IPREM para figurar no 

polo ativo da demanda, haja vista ter interesse processual, devendo 

ser reformada sua exclusão do polo ativo e consequente inscrição 

como terceiro interessado. 

Em suas razões recursais, aduz que o IPREM é autarquia 

municipal que atua na gestão do Regime Próprio de Previdência do 

Município de Pouso Alegre, possuindo autonomia administrativa.  
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Relata que o Prefeito, através de ato administrativo unilateral, sem 

qualquer processo administrativo ou judicial prévio, decretou a 

intervenção no IPREM, nomeou interventor, afastou toda a direção e 

os conselhos do Instituto, e tomou posse da sede e da própria 

autarquia. Assumindo o comando unipessoalmente de um órgão que 

deve ser dirigido colegiadamente. 

Aduz que o Decreto Lei 200/67 é inaplicável ao caso, haja vista 

tratar-se da Administração Federal, sendo inviável sua aplicação para 

preencher a lacuna existente pela ausência de regulamentação 

municipal acerca da intervenção. Igualmente, alega ausência de 

motivos para a intervenção. 

Afirma a inexistência de hierarquia entre a autarquia e a 

Administração Direta, tendo seus dirigente estabilidade, logo não 

podem ser destituídos sem processo administrativo prévio. Igualmente, 

invoca o art. 63, §1º da LM 4.643/07 que dispõe que o Diretor-

Presidente deve ser ocupante de cargo efetivo com no mínimo 10 anos 

de serviço público municipal, requisito não preenchido pelo interventor. 

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal. No 

mérito, pugna pelo provimento do recurso. 

Preparo devidamente colacionado (doc. ordem 02). 

Informações preliminares prestadas espontaneamente pelo 

agravado (doc. ordem 36 e 37). 

Contraminuta apresentada no doc. ordem 38. 

É o breve relatório. 

 

Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. 

 

A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, 

por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e 

certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela 
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Autoridade Pública, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, 

de 2009. 

Essa comprovação deve traduzir os relevantes fundamentos 

(fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia do provimento, caso 

seja deferido apenas ao final da ação (periculum in mora). 

Acerca das exigências legais para a concessão de medida 

liminar, leciona Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro. 

15 ed. São Paulo: Saraiva, 3º vol., 2002, p. 153-154): 

 
(a) – o periculum in mora (perigo da demora) é a 
probabilidade de dano a uma das partes de futura ou 
atual ação principal, resultante da demora do 
ajuizamento ou processamento e julgamento desta e 
até que seja possível medida definitiva;  
(b) – o fumus boni iuris (fumo do bom direito) é a 
probabilidade ou a possibilidade da existência do 
direito invocado pelo autor da ação cautelar e que 
justifica a sua proteção, ainda que em caráter 
hipotético. 

 

Na lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de 

Almeida e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil. V3. 

São Paulo: RT, 1998. p.28):  

 
A expressão fumus boni iuris significa aparência de 
bom direito, e é correlata às expressões cognição 
sumária, não exauriente, incompleta, superficial ou 
perfunctória. Quem decide com base em fumus não 
tem conhecimento pleno e total dos fatos e, portanto, 
ainda não tem certeza quanto a qual seja o direito 
aplicável. Justamente por isso é que, no processo 
cautelar, nada se decide acerca do direito da parte. 
Decide-se: se A tiver o direito que alega ter (o que é 
provável), devo conceder a medida pleiteada, sob 
pena do risco de, não sendo ela concedida, o 
processo principal não poder ser eficaz (porque, por 
exemplo, o devedor não terá mais bens para 
satisfazer o crédito). 

 

E arrematam: 

 
Esta última característica de que acima se falou (o 
risco) é o que a doutrina chama de periculum in mora. 
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É significativa da circunstância de que ou a medida é 
concedida quando se a pleiteia ou, depois, de nada 
mais adiantará a sua concessão. O risco da demora é 
o risco da ineficácia. 

 

Nessa esteira, o deferimento da medida depende de 

comprovação dos relevantes fundamentos (fumus boni iuris) e da 

possibilidade de ineficácia do provimento, caso seja deferido apenas 

ao final da ação (periculum in mora). 

No caso dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos 

necessários à concessão da liminar pleiteada, pelos motivos que passo 

a expor. 

A presente discussão cinge-se a aferir a legalidade da 

declaração de intervenção pelo Prefeito, com aprovação da Câmara 

Legislativa, em Autarquia Municipal (IPREM). 

Os agravantes aduzem, em suma, que o ato de intervenção é 

ilegal, haja vista: i) a autonomia administrativa da autarquia, bem como 

a inexistência de hierarquia entre a autarquia e a Prefeitura; ii) 

inaplicabilidade do Decreto Lei 200/67; iii) utilização de motivos falsos 

para a decretação de intervenção;  iv) Impedimento do interventor, haja 

vista não cumprir os requisitos legais para investidura no cargo. 

Pois bem. 

As entidades administrativas, incluídas as autarquias, não 

possuem hierarquia ou subordinação com a Administração Direta. 

Existe, contudo, a vinculação ou supervisão ministerial que permite que 

o ente instituidor exerça o controle finalístico, também conhecido como 

tutela administrativa. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, “é um controle teleológico, de 

verificação do enquadramento da instituição no programa geral no 

Governo e de seu acompanhamento dos atos de seus dirigentes no 

desempenho de suas funções estatuárias, para o atingimento das 

finalidades da entidade controlada” (MEIRELLES, 2008, pág. 742). 
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Carvalho Filho (2014, p.470) divide a supervisão ministerial em 

quatro aspectos: 

1) Controle político, pelo qual os dirigentes das 
entidades da administração indireta são escolhidos e 
nomeados pela autoridade competente da 
administração direta, razão por que exercem eles 
função de confiança. 

 

2) Controle institucional, que obriga a entidade a 
caminhar sempre no sentido dos fins para os quais foi 
criada. 

 

3) Controle administrativo, que permite a 
fiscalização dos agentes e das rotinas administrativas 
da entidade. 

 

4) Controle financeiro, pelo qual são fiscalizados os 
setores financeiro e contábil da entidade. 
 

Celso Bandeira de Mello, por sua vez, leciona que o controle 

está restrito aos limites da lei, a qual definirá as competências do 

controle exercido pelo órgão instituidor no exercício da “tutela 

ordinária”. Contudo, o nobre jurista ressalta que:  

 

“A doutrina admite, em circunstâncias 

excepcionais, perante casos de descalabro 

administrativo, de graves distorções de 

comportamento da autarquia, que a Administração 

Central, para coibir desmandos sérios, possa 

exercer, mesmo à falta de disposição legal que a 

instrumente, o que denominam de tutela 

extraordinária”. 
 

Desta sorte, o exercício do controle finalístico poderá ser 

realizado, independentemente de Lei Municipal específica, nos casos 

de graves distorções administrativas no âmbito da Autarquia. 

No presente caso, verifica-se que a Autarquia é alvo de 

investigação da Polícia Federal, a qual ressalta no relatório preliminar 

com o resultado parcial das investigações enviado à Justiça Federal 

pela “DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES 

FINANCEIROS” (doc. ordem 25), que o RPPS gerido pelo Instituto 

possui “fortes suspeitas de fraudes”, relatando: 
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A suspeita envolvendo esse instituto se deu em 
virtude de investimentos aproximados de R$ 50,6 
milhões de reais nos Fundos SCULPTOR, 
BARCELONA, ILLUMINATI, PYXIS (vide aplicações 
nº 14, 18, 28 e 32 da DAIR referente a nov/dez de 
2016), bem como por ter sido citado como suspeito na 
nota técnica nº 24/17 (vide fl. 21) elaborada pelo 
Ministério da Fazenda em que consta considerável 
aumento percentual dos recursos (passou de 0,00% 
para 47,00%) aplicados em fundos de investimentos 
geridos por gestores independentes bem como 
aplicação dos recursos em fundos de baixa liquidez, 
contrariando o princípio da segurança e liquidez 
previstos na Resolução CMN nº 3.922 de 2010. 
 
Auditor Fiscal apontou a DI MATTEO CONSULTORIA 
FINANCEIRA LTDA (atual DMF ADVISERS 
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA) como empresa 
contratada para consultoria e com atribuições, dentre 
outras, para elaborar sugestão da Política de 
Investimentos. 
Relatório de Auditoria de Investimentos, realizada por 
órgão oficial referente ao período 01/2012 a 06/2016, 
apontou (vide fls. 02; 22/29): 
 
- Investimento do RPPS no fundo SÃO DOMINGOS 
que por sua vez aplica recursos na empresa RIVIERA 
CASA NOVA, a qual tem como sócio diretor RENATO 
DE MATTEO REGINATTO. O RPPS aplicou R$ 6 
milhões em 24/01/2014 sendo que a análise da 
aplicação pelo Comitê de Investimentos ocorreu 
posteriormente à sua realização, ou seja, em 
28/01/2014. A aplicação foi autorizada/assinada por 
EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e 
CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e 
Arrecadação). A exposição dos recursos do RPPS ao 
resultado do Fundo SÃO DOMINGOS não está 
vinculada apenas ao montante dos recursos do RPPS 
aplicados nesse fundo, pois o RPPS também aplica 
recursos no Fundo SÃO DOMINGOS por via indireta, 
mediante aplicação em cotas dos Fundos 
SINGAPORE RF, MULTIMERCADO SCULPTOR 
CRÉDITO PRIVADO e ÁQUILLA FII, os quais tem em 
sua carteira cotas do Fundo SÃO DOMINGOS. 
 
- Investimento de R$ 9.000.000,00 em fundo (FUNDO 
SINGAPORE), cuja carteira tinha em sua composição 
(cerca de 24,13%) títulos de crédito privado emitidos 
pelo Banco BRJ, para o qual o Banco Central do 
Brasil tinha decretado liquidação extrajudicial, o que 
pode impactar negativamente o resultado das 
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aplicações do RPPS. A auditoria apontou que R$ 
4.000.000,00 foram aplicados posteriormente à 
decretação da liquidação extrajudicial do Banco BRJ. 
As aplicações foram autorizadas por EDUARDO 
FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e 
CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e 
Arrecadação). 
 
- que o RPPS aplicou R$ 12.500.000,00 no Fundo 
Multimercado SCUPTOR Crédito Privado, o qual tinha 
em sua carteira de ativos o Banco BRJ, sendo que R$ 
2.500.000,00 foram aplicados posteriormente à 
decretação da liquidação extrajudicial do Banco BRJ. 
Aqui também as aplicações foram autorizadas por 
EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e 
CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e 
Arrecadação). 
 

Igualmente, compulsando os autos, constata-se a existência de 

diversas irregularidades no sistema CADPREV (Sistema de 

Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social) do 

Ministério da Fazenda consoante (doc. ordem 47), bem como o 

apontamento de irregularidades através da decisão de recurso 

administrativo interposto junto à Secretaria da Previdência. Ressalta-se 

que houve, inclusive, o envio de ofício pelo Ministério da Fazenda 

diretamente ao Prefeito Municipal acerca dos problemas encontrados. 

Assim, a inaplicabilidade do DL 200/67, o qual disciplina a 

Administração Pública Federal, em nada influencia no ato de 

intervenção realizado pelo Prefeito Municipal, o qual possui a 

competência constitucional de exercer a direção superior da 

Administração Pública e poderá exercer a tutela extraordinária, mesmo 

sem amparo de legislação específica. 

Por fim, no tocante à alegação de impedimento do interventor, 

insta salientar que sua figura não se confunde com a do Diretor-

Presidente da Instituição, haja vista que o interventor possui atribuições 

específicas que serão realizadas durante um curto período de tempo, 

não sendo, por conseguinte, necessário o cumprimento dos mesmos 

requisitos para investidura do cargo. 
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Assim, nessa sede de cognição sumária, não vislumbro a 

presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Diante dessas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela 

recursal, até o julgamento do presente recurso. 

Comunique-se o magistrado de origem, facultando-lhe prestar 

informações, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, haja vista a 

previsão do art. 1.018, § 1º, do mesmo diploma legal. 

Deixo de intimar o agravado, haja vista a apresentação 

voluntária de contraminuta. 

Dê-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, como 

fiscal da ordem jurídica, por tratar-se de Mandado de Segurança na 

origem. 

Em seguida, conclusos. 

Publique-se.  

Intime-se. 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2018. 

 

DES. GILSON SOARES LEMES 
Relator 
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