
 

Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Sousa

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA (1690) 0004535-15.2012.8.15.0371

DESPACHO

Vistos, etc. 

Compulsando-se detidamente os autos, percebe-se que  o
  de fls. 684/685 (autos físicos, agora digitalizados)despacho

encontra-se suspenso por força de decisão liminar prolatada
nos autos do Agravo de Instrumento nº
0807715-08.2018.815.0000. 

Segundo tal  , o Relator entendeu que este juízo dedecisum
primeiro não tem legitimidade para dar início, de ofício, ao
cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Seria
necessário, portanto, requerimento do interessado (no caso
concreto, Ministério Público) para que se tivesse início a fase
de cumprimento de sentença. 

Além disso, entendeu-se, naquela decisão que "a alegação de
inexistência de legislação municipal torna imperiosa a

". Ou seja,oportunização da ampla defesa para as partes
considerou-se ainda como fundamento para a suspensão
liminar do mencionado despacho de fls. 684/685 o fato de que,
no Município de Aparecida/PB, não há Lei prevendo a
automática perda do cargo para agentes políticos condenados
por ato de improbidade administrativa. 

Pois bem.
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Ocorre que, recentemente, o Ministério Público atravessou
petição nos autos (ID 23660962) na qual pugna pelo início da
fase de cumprimento de sentença (com a consequente
notificação da Câmara de Vereadores de Aparecida/PB para
que tome as medidas necessárias para proceder com o "
afastamento do Sr. Júlio César Queiroga de Araújo do cargo de
Prefeito Municipal e consequente condução do Vice-Prefeito ao

") esclarecendo ainda, de forma bastante direta ereferido cargo
sucinta, que "se o agente em pleno mandato tem decretada a
suspensão dos direitos políticos, como no caso concreto, perde
a condição de continuar exercendo o seu mandato, este é

". interrompido

Numa primeira análise, portanto, não seria impossível chegar à
conclusão de que pelo menos um dos fundamentos que
sustentam a já mencionada decisão liminar tomada em sede de
agravo de instrumento, caiu. Afinal, se antes não havia
requerimento da parte interessada para que fosse iniciada a
fase de cumprimento de sentença, agora há. 

Além disso, também seria possível pensar que, como este
Juízo já enfrentou, em sede de Mandado de Segurança (autos
do processo nº 0802341-62.2019.815.0371), a questão acerca
da necessidade de legislação municipal no caso concreto, nada
impediria, em tese, que fosse dado, , início aoagora
cumprimento de sentença, nos termos requeridos pelo .Parquet

No entanto, entendo que, por força da hierarquia que rege o
Poder Judiciário, todas essas questões suscitadas devem ser
apreciadas pelo Relator do mencionado Agravo de Instrumento.
Não pode este juízo de primeiro grau enfrentar tais alegações
nos presentes autos, uma vez que o mencionado recurso foi
aceito e apreciado, ainda que liminarmente, pelo Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba.

Caberá ao próprio Tribunal, seja por meio de decisão do
Relator, seja por meio de decisão colegiada, revogar ou não a
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suspensão dos efeitos do despacho que determinou o início do
cumprimento de sentença, determinando-se, em consequência,
a notificação da Câmara de Vereadores de Aparecida/PB. 

Com efeito, remeta-se, COM URGÊNCIA, cópia da petição
de ID  23660962, formulada pelo Ministério Público, ao
Relator do Agravo de Instrução nº 
0807715-08.2018.815.0000.

Outrossim, aguarde-se o desfecho do mencionado recurso.
Com o resultado do julgamento daquele processo ou com
a prolatação de nova decisão pelo E.TJPB, voltem
imediatamente conclusos para análise e andamento do
presente feito.

Intimem-se as partes.

Diligências de estilo.

Cumpra-se.

SOUSA, 23 de agosto de 2019.

Juiz(a) de Direito
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