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Poder Judiciárioda Paraíba
3ª Câmara Cível

 Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

 

Processo nº: 0806949-52.2019.8.15.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assuntos: [Afastamento do Cargo]
AGRAVANTE: JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO

AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA PB, VALDEMIR TEXEIRA DE OLIVEIRA

 

DECISÃO

 

Vistos etc,

Trata-se de     interposto por Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo Júlio
, hostilizando decisão interlocutória proveniente do Juízo de Direito da 4ªCésar Queiroga de Araújo

Vara Mista da Comarca de Sousa-PB, proferida nos autos da ação Mandamental nº
0802341-62.2019.8.15.0371, impetrada contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo Presidente da

, ora agravado, que indeferiu pleito liminar.Câmara Municipal de Aparecida

O insurgente relatou que teve extinto seu mandato de Prefeito de Aparecida/PB, por ocasião da
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de junho de 2019, pela Câmara Municipal, tendo o Presidente
empossado o Sr. Valdemir Teixeira de Oliveira, vice-prefeito, no aludido cargo, com base no trânsito em
julgado da ação civil pública nº 0004535-15.2012.815.0371.

Discorreu, ainda, que a citada ação civil pública movida pelo Ministério Público contra o ora
agravante, sob a acusação de nepotismo, transitou em julgado, todavia, os autos não foram remetidos à
Comarca de origem.

Na Instância Superior, fora mantida a decisão desta Egrégia Corte de Justiça Tabajarina que
condenou o recorrente na suspensão de direitos políticos por três anos, multa e proibição de contratar com
o Poder Público. Com isso, a Câmara Municipal de Aparecida atravessou petição ao Juízo de Direito da 4ª
Vara da Comarca de Sousa no intuito de cumprimento do julgado, tendo sido tal pleito indeferido pelo
magistrado.

Ressaltou que, não obstante o indeferimento do Julgador Primevo, a Câmara Municipal realizou
sessão e afastou o agravante, para dar posse ao Vice-Prefeito.

Desta decisão, insurgiu-se através de ação mandamental. Entretanto, a liminar fora indeferida.

Argumentou que a decisão vergastada não analisou de modo detido a fundamentação
apresentada, eis que fora declarado vago o cargo de Prefeito, quando não houve perda do mandato, mas
sim suspensão dos direitos políticos.
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Por fim, alegando a presença dos requisitos ensejadores, requereu a atribuição de efeito
suspensivo ativo para suspender a declaração de vacância do cargo de Prefeito de Aparecida/PB, bem
como o provimento final do recurso.

Contrarrazões (ID 3929935).

É o relatório.

DECIDO

 Tendo em vista a alegação de prevenção do Excelentíssimo Desembargador José Aurélio da
Cruz, ressalte-se que com a minha saída da Presidência desta Corte para integrar a Terceira
Câmara Especializada Cível, assumi o acervo de processos do mencinado Desembargador.

Noutro viés, a concessão de liminar em agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019,
I, do Código de Processo Civil/2015, “in verbis”:

“Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

 Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, cumpre assentar que, em sede de
cognição sumária, única cabível no presente estágio do processo, a concessão da providência pleiteada
haverá de satisfazer, simultaneamente, os pressupostos legais atinentes à fumaça do bom direito,

.bem como o perigo na demora

Dos presentes autos, extrai-se que o recorrente almeja efeito suspensivo ativo para suspender a
declaração de vacância do cargo de Prefeito de Aparecida/PB.

  Compulsando o caderno processual, verifiquei a presença dos requisitos ensejadores ao
deferimento de liminar, notadamente, a fumaça do bom direito.

  Analisando detidamente a prova e os fatos carreados aos autos tem-se que o agravante foi
acionado por Ação de Improbidade Administrativa pela prática de Nepotismo, onde, reformando decisão
singular, o Tribunal entendeu por aplicar-lhe a prática estabelecida no Art. 11, da Lei 8.429/92,
impondo-lhe as sanções dispostas no inciso III, do Art. 12, estabelecendo a Suspensão de direitos
políticos por 3 (três) anos; Multa civil equivalente a 5 (cinco) vezes ao valor da última remuneração e
Proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais pelo prazo de 3 (três) anos.

 Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, a decisão encampada não prevê a perda do cargo,
tendo, inclusive, o ato sido realizado em outra gestão do agravante, que se encontra em seu quarto
mandato.

Outrossim, observa-se que não se iniciou, ainda, o cumprimento de sentença, tendo sido a decisão
da Câmara Municipal tomada ao arredio do Poder Judiciário.

Desse modo, o ato do Parlamento Mirim demonstrou-se excessivamente precipitado, posto que
devem ser analisados os efeitos da decisão, já que o processo encontra-se em Segunda Instância para o
início do cumprimento de sentença.

Em relação ao perigo de dano, este é evidente e requer uma prestação jurisdicional célere, eis que
manter a situação hodierna acarretará risco a toda a população do Município de Aparecida.

Diante do exposto,  DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
 , a fim de suspender a declaração de vacância do cargo deATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
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Prefeito do Município de Aparecida/PB, devendo o agravante retornar ao cargo de modo imediato, até que
seja julgado o mérito do presente Agravo.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao juízo prolator da decisão vergastada.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça,
independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 18 de junho de 2019.

 

 

Desembargador    Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
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