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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Segunda Câmara Cível 

Processo:  8042258-05.2022.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTECIO NEVES AGUIAR registrado(a) civilmente como VALTECIO NEVES AGUIAR

Advogado(s): LEONARDO DE SENA SOUZA (OAB:BA51432-A)

AGRAVADO: CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s):  

MK1

DECISÃO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por VALTÉCIO NEVES AGUIAR,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e
Comerciais da Comarca de Caetité que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Legislativo,
reservou-se a apreciar o pedido liminar para após a perfectibilização do contraditório.

Sustenta o agravante, em síntese, a possibilidade do processamento do agravo de instrumento,
ante o risco iminente de dano; que a decisão primeva carece de reforma, haja vista ter
demonstrado os requisitos que autorizam a concessão da medida acautelatória postulada,
nomeadamente em razão das nulidades que permearam a Comissão Parlamentar de Inquérito
nº 001/2022, a saber: i) por ausência de fato certo e determinado, na Resolução nº 03/2022
que a criou; ii) por violação aos arts. 28 e 29 do Regimento Interno da Casa, em razão da não
realização de sessão própria para a eleição dos cargos entre seus membros; iii) pelo
impedimento do relator; iv) pela inobservância do  mínimo para prorrogação da suaquorum
vigência; v) por ofensa ao art. 68 do Regimento Interno da Casa, consistente na prorrogação
da CPI, quando já vencida; vi) por cerceamento ao direito de defesa, em decorrência da
ausência de citação para apresentação de defesa; vii) por cerceamento ao direito de defesa, em
decorrência da ausência de Defensor Técnico até o último ato instrutório; viii)  por
cerceamento ao direito de defesa, em decorrência da ausência de intimação acerca dos atos
instrutórios; ix)  por cerceamento ao direito de defesa, em decorrência da ausência de
concessão de prazo para produção de provas; x)  por cerceamento ao direito de defesa, em
decorrência da negativa de acesso à íntegra dos trabalhos da comissão processante; xi)  por
cerceamento ao direito de defesa, em decorrência do indeferimento do pedido de realização de
provas.

Com esses fundamentos, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com
vistas à suspensão da CPI nº 001/2022; e, no mérito, a sua confirmação.

É o que importa relatar. Passo a decidir.
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De acordo com o art. 1.019, I do CPC, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso,
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto,
faz-se necessário a demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da
medida, quais sejam, o  e o .fumus boni iuris periculum in mora

Inicialmente comporta anotar que é firme o entendimento nos tribunais pátrios de que o ato do
magistrado, que posterga a análise do pedido liminar, não possui conteúdo decisório, sendo
qualificado como despacho de mero expediente, motivo pelo qual não pode ser impugnado
através de agravo, visto que incapaz de causar prejuízo à parte autora.

Entende-se que tal ato do magistrado singular se revela adequado pelo fato de visar a
segurança jurídica, sendo prudente, diante da gravidade do pedido liminar, adiar a análise do
requerimento de urgência. 

Não se desconhece, todavia, que a jurisprudência pátria avançou no sentido de que se deve
conhecer do agravo de instrumento interposto em face do ato judicial que prolonga a análise
da súplica emergencial, fazendo a opção de analisá-la após manifestação do réu; em razão não
só da inafastabilidade da prestação jurisdicional; mas também em razão da possibilidade da
ocorrência de situações de perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação, que

. (Cita-se,autorizam ser este recurso o meio de impugnação apto a ser apresentado
exemplificativamente: TJ/MG, AI nº 10000211875844001, Rel. Des. Octávio de Almeida
Neves, 15ª Câmara Cível, DJe 11/05/2022; TJ/SP, AI nº 2274094-66.2021.8.26.0000, Rela.
Desa. Maria do Carmo Honório, 6ª Câmara de Direito Privado, DJe 10/03/2022)

E é neste particular que assiste razão a agravante.

A despeito da inúmeras ilegalidades descritas pelo agravante, em juízo de cognição não
exauriente, o reconhecimento de uma delas - suficiente a macular a lisura no processo
investigativo - basta ao preenchimento do requisito da fumaça do bom direito em seu favor, já
que o perigo na demora é de clareza solar, ante a proximidade da produção de efeitos
irretratáveis e de eventual penalidade a ser aplicada, com sua conclusão.

E neste particular, em juízo de cognição incipiente, verifica-se que há um possível
comprometimento da imparcialidade (neutralidade/isenção de julgamento), bem como do
devido processo legal, sobretudo ante as inúmeras teses de nulidades suscitadas neste recurso.

É que o Presidente da Comissão processante ajuizou anterior Ação Popular nº
8001457-36.2022.8.05.0036 em desfavor do agravante, atraindo, à hipótese, o   quanto
disposto no art. 18 da Lei Federal nº 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal), que assim dispõe:

Art. 18: É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais
situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

 ou respectivoIII - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado
cônjuge ou companheiro.

A jurisprudência não tergiversa deste entendimento. Cita-se:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COMISSÃO PARLAMENTAR PROCESSANTE.

DISTINÇÃO. DENÚNCIA DE VEREADORES QUE IMPLICOU NA INSTAURAÇÃO DE

CPI. DENÚNCIA OFERECIDA POR CIDADÃO/ELEITOR QUE ENSEJOU A

INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. MESMOS FATOS. IMPEDIMENTO DE

VEREADORES. INDÍCIOS DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE CONFIGURADOS.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.    (TJ/PR,

AI nº 0056088-08.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, DJe

04/03/2022)

Dessa forma, em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, há fortes indícios de
que a participação do Presidente da CPI no procedimento em questão configura inobservância
a regra de impedimento, em ofensa aos princípios da impessoalidade e imparcialidade.

Conclusão:

Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
 pleiteada, para sustar o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito nºRECURSAL

001/2022, até ulterior deliberação.

Dê-se ciência desta decisão ao juízo primevo, inclusive via e-mail. (art. 1.019, I, do NCPC)

Intime-se a agravada para que, querendo, ofereça contraminuta no prazo de lei. (art. 1.019, II,
do NCPC)

Após, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para opinativo. (art. 1.019, III, do
NCPC)

Advirta-se as partes que a interposição de agravo interno, posteriormente declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, ensejará a aplicação
da multa processual prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

P. I. C. 

Salvador/BA, 14 de outubro de 2022.

Des. Maurício Kertzman Szporer

Relator
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