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DECISÃO
 
Trata-se de pedido formulado por LEONARDO DE MATOS MORAIS com o objetivo de
obter efeito suspensivo no recebimento da apelação interposta contra a sentença que,
nos autos do processo nº 0800243-10.2019.8.18.0052, denegou o mandado de
segurança impetrado em face do ato da Presidência da Câmara Municipal de Gilbués-
PI que decretou a perda do mandato de prefeito em desfavor do ora apelante.
 
Em resumo, o apelante alega de relevante que, no dia 06/08/2020, sobreveio decisão
nos autos da ADI nº 0752345-26.2020.8.18.0000, concedendo a medida liminar
pleiteada pelo Requerente, entendendo o Des. Oton Mário Lustosa Torres pela
plausibilidade dos fundamentos a respeito da inconstitucionalidade da previsão que
determinada a perda do mandato do prefeito por força do exercício de função
administrativa em âmbito privado, sustando imediatamente e de forma retroativa os
efeitos dispostos no art. 72, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município de Gilbués-PI,
revogando as definições das hipóteses de crimes de responsabilidade e de infrações
políticos-administrativas criadas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista que a
competência de tal matéria é privativa da União, o que torna sem efeito as decisões
que culminaram com o afastamento do ora Requerente.
 
É o relatório. Decido.
 
Acerca da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação que
não o possua ope legis, o art. 1.012, § 3º e § 4º, do Código de Processo civil permite
que o Tribunal ou Relator suspendam a decisão impugnada “se o apelante demonstrar
a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
 
E, neste aspecto, é possível constatar que o apelante logra apresentar a relevante
fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação exigidos para a
concessão do efeito ora pretendido.
 
Com efeito, o apelante propôs neste Tribunal de Justiça a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 0752345-26.2020.8.18.0000, pela qual pleiteou medida
cautelar para sustar a eficácia dos dispositivos da Lei Orgânica do Município de
Gilbués (art. 72, §§ 1º e 2º) que fundamentaram o seu afastamento do cargo de
prefeito bem como a sentença denegatória do mandado de segurança impetrado na
origem.
 
Eis que, em decisão proferida do dia 06.08.2020, o Relator da referida ADI considerou
PLAUSÍVEIS os fundamentos apresentados quanto à tese de inconstitucionalidade da
causa de perda do mandato criada pelo ente municipal, ressaltando que o “exercício
de função administrativa em âmbito privado” não encontra correspondência em norma
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da Constituição Federal. Ademais, o eminente Relator entendeu caracterizado o perigo
da demora (periculum in mora), haja vista que a mencionada vedação foi a razão para
a declaração da extinção/perda do mandato do autor via Decreto Legislativo Municipal
nº 01/2019 (Id. 1647681).
 
Com estes fundamentos, foi concedida a medida cautelar, ad referendum do e.
Tribunal Pleno, para sustar imediatamente e de forma retroativa (desde a sua
promulgação) os efeitos do disposto no art. 72, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do
Município de Gilbués, que determina a perda do cargo de Prefeito e de Vice-Prefeito
no caso de desempenho de funções de administração em quaisquer empresas
privadas (art. 11, caput e §1º, da Lei nº 8.9868/99).
 
De tal modo, forçoso reconhecer que os requisitos para a atribuição do vindicado efeito
suspensivo já foram enfrentados na decisão paradigma prolatada em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, cabendo a este relator conformar o
processamento da presente apelação ao provimento judicial emanado da jurisdição do
eg. Tribunal Pleno.
 
Em virtude do exposto, DEFIRO o pedido para conferir efeito suspensivo ativo à
apelação, até o seu julgamento final no âmbito da 6ª Câmara de Direito Público
ou eventual decisão superveniente, em sentido contrário, nos autos da ADI nº
0752345-26.2020.8.18.0000.
 
Oficie-se o Juiz de origem para cumprimento desta decisão, a fim de assegurar 
ao apelante o retorno imediato ao exercício da função.
 
Intimem-se as partes e, ainda, o Ministério Público Superior para fins dos arts. 178 e
179 do Código de Processo Civil.
 

Desembargador ERIVAN LOPES 
Relator
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