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Decisão Decisão



 

Decisão Monocrática

 
                        Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto com escopo de reformar decisão prolatada pela

saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Medra que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento

interporto por José Caetano Silva de Oliveira, determinando seu retorno ao Cargo de Prefeito Municipal de Vitória do

Xingu.

 

Entende o Ministério Público que merece ser reconsiderada a decisão impugnada, uma vez que

existem provas robustas de que a permanência do agravado no cargo ameaça a instrução do processo.

 

Juntou documentos e depoimentos de testemunhas, atestando que o ora agravado ao saber do seu

afastamento do cargo, esvaziou as contas públicas e afastou diversos servidores dos seus cargos, obstruindo o acesso

de outros aos seus postos de trabalho.

 

 Pois bem. Analisando as razões do agravo interno interposto, assim como os documentos juntados

pelo parquet, vislumbro fundamento jurídico para reconsiderar a decisão impugnada (id. 2612370).

 

Isso porque, percebo por meio dos depoimentos juntados que há prova robusta de que o então

prefeito de Vitória do Xingu, ora agravado, representa ameaça a instrução do processo.

 

É que percebo, por meio das informações juntadas pelo Ministério Público, a existência de

irregularidades, ante a prática habitual de não assinatura da folha de frequência e a determinação para comparecimento

dos servidores à prefeitura para regularizarem a situação.

 

Ora, tal determinação de constitui em fraude documental e que enseja a obstrução da investigação

pelo parquet, já que o cerne da ação era justamente a existência de servidores fantasmas na prefeitura e, por

consequência, a não assinatura da folha de ponto é prova cabal do fato.

 

Assim, diferentemente do que entendeu a saudosa Desembargadora, não havia como “arrumar a

casa” com referida prática. Ao contrário, a postura do gestor público diante da situação seria determinar que os

servidores passassem a assinar o ponto a partir de então e não determinar que assinasse de forma retroativa.

 

Com efeito, a prática representa fortes indícios de obstrução da justiça, já que demonstra a

pretensão de interferência direta na produção de provas.

 

Aliado a isso, vislumbro com os depoimentos juntados pelo parquet, a obstrução da ação, já que há

relato de alguns servidores que foram impedidos de entrar no setor de contabilidade (local em que trabalham) ou foram

relocados, com a finalidades de não terem acesso a documentação lá produzida.

 

Há, ainda, a perseguição de servidores efetivos, os quais foram relocados para outro setor ou foram

impedidos de ter acesso as dependências da prefeitura após o retorno do prefeito, ora agravado, ao cargo.

 

Destarte, vislumbro que o afastamento do prefeito se mostra a medida mais adequada, uma vez que

constato com a documentação juntada pelo parquet que tem como interferir no andamento do processo ou na instrução

da ação, ante as medidas tomadas antes e após o seu retorno ao cargo, as quais demonstram a intenção deliberada de

obstruir a instrução processual, através das influências decorrente do cargo, o que, no caso, pelas razões já acima

expostas, se mostra evidente.

 

Ante o exposto, RECONSIDERO A DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO (Id. 2612370).

 
Assim, em razão da juntada de documentos novos pelo Ministério Público, determino a intimação do
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agravado/agravante (José Caetano Silva de Oliveira), para que se manifeste sobre aqueles no prazo de quinze dias.

 

Á secretaria para que retire o sigilo da documentação (id. 3490157).

   

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
 

Desembargador Relator
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