
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800485-50.2019.8.10.0000

 

Agravante : JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS

 

Advogada : CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS (OAB/MA 7414)

 

Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 

Promotora : GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS

 

Relatora : Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Costa

 

 

 

DECISÃO

 

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS em face
de decisão proferida no bojo da Ação Civil de Improbidade Administrativa de nº 0803677-56.2018.8.10.0022, que determinou o
imediato afastamento do Agravante do cargo de Presidente da Câmara Municipal, sem prejuízo da remuneração do cargo, até a
conclusão da instrução da ação de improbidade administrativa.

 

O Agravante pretende a revogação da decisão agravada alegando, apara tanto, que o seu afastamento acarretará
instabilidade política e institucional, além de grave lesão à ordem pública.

 

Sustenta, também, que a decisão agravada carece de fundamentação, que não há prova do alegado risco de interferência
na instrução processual, uma vez que o acervo processual está consolidado e devidamente acostado aos autos originários e que
houve violação ao art. 20, da Lei 8.429/92.

 

Com base nessas proposições requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada, para determinar o seu imediato
retorno ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Açailândia e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação
integral da liminar.
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Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua
intempestividade.

 

É o relatório. Decido, valendo-me da faculdade conferida pela Súmula 568 do STJ.

 

A certidão de ID 2907257 comprova a tempestividade do recurso em exame. Os demais requisitos de admissibilidade
também estão presentes, razão pela qual deve ser conhecido.

 

O Agravo de Instrumento em exame é voltado contra a decisão de base que determinou o afastamento do Agravante da
Presidência da Câmara Municipal de Açailândia, no bojo da Ação Civil Pública de nº 0803677-56.2018.8.10.0022.

 

A documentação trazida aos autos leva a crer que, ao contrário do sugerido na decisão agravada, a instrução processual
está se desenvolvendo sem nenhum entrave, dado o vasto acervo probatório coletado no curso da ação de origem.

 

Assim, concluo pela desarrazoabilidade da decisão combatida, vez que o afastamento cautelar de agente público é
medida extrema que só se justifica diante de comprovado risco à instrução processual, nos termos do entendimento do e. STJ,
extraído do aresto abaixo:

 

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO
CARGO DE PREFEITO. A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429,
de1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos
atos de improbidade administrativa, só pode será plicada se presente o respectivo
pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual. Agravo
regimental não provido.” (STJ - AgRg na SLS: 1558 AL 2012/0072870-3, Relator:
Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 29/08/2012, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/09/2012).

 

Nesse cenário, a ausência de comprovação do risco de prejuízos à instrução processual na Ação de Improbidade não
autoriza o afastamento cautelar do Agravante, devendo ser efetivado após o julgamento da ação originária.

 

Por tais razões, , determinando o imediato retorno dodou provimento ao recurso e revogo a decisão agravada
Agravante ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Açailândia.

 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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São Luís, 01 de agosto de 2019.

 

 

 

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA COSTA

 

RELATORA
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