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DECISÃO

 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela UNIÃO contra decisão do magistrado federal da
18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (SJCE) que, no Processo nº 0802019-41.2019.4.05.8103 (ação popular), suspendeu os efeitos do Ato
nº 2.377, de 27 de novembro de 2019, da lavra do Ministro-Chefe da Casa Civil, tornando sem efeito a nomeação de SÉRGIO NASCIMENTO
CAMARGO para o cargo de Presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP).

 

A UNIÃO aduziu, em síntese: i) a incompetência absoluta do Juízo recorrido [em virtude da prevenção com a Ação Popular nº 1031048-
83.2019.4.01.3700,  proposta na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) - TRF da 1ª Região]; ii) que o juízo prevento (13ª
VF/SJMA), em sentença prolatada na Ação Popular nº 1031048-83.2019.4.01.3700, teria asseverado que não fora apontada, pelo autor popular,
ilegalidade e lesividade que justificariam a anulação do ato de nomeação, indeferindo a petição inicial [extinção do feito sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), c/c o art. 1º da Lei nº 4.717/1965]; iii) a necessidade de se observar o princípio da
separação dos Poderes;  iv) a legalidade e a legitimidade do impugnado ato de nomeação; v) a configuração de grave dano para a Administração
Pública e para sociedade, caso mantida a decisão agravada.

 

A agravante, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/2015, requereu a concessão da liminar recursal, a fim de que sejam
sobrestados os efeitos da decisão combatida.

 

É o relatório. Decido.

 

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da demonstração, pela parte recorrente, do risco de dano grave (de difícil ou de
impossível reparação), assim como da probabilidade de provimento do recurso, nos exatos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 995, parágrafo único,
ambos do CPC/2015. Portanto, ausente um dos requisitos, não se mostra possível a concessão da liminar recursal.

 

Venho entendendo que a análise do primeiro requisito - risco de dano grave - deve ser feita de forma criteriosa, porque: a) o estado de coisas atual
decorre da determinação de um magistrado do Judiciário; b) o juiz natural para o presente recurso é a egrégia Turma.

 

Disso decorre que constitui ônus, de quem almeja o provimento liminar, a formação de um quadro que respalde a conclusão de que manutenção do
estado das coisas, pelo tempo necessário ao julgamento do agravo pela egrégia Terceira Turma, acarretará grave e irreparável dano.

 

Ademais, por uma razão (deonto)lógica, têm o agravante o ônus de demonstrar que a dimensão dessas consequências não poderia ser facilmente
mitigada/evitada por sua própria atuação, posto que opera aqui também o duty to mitigate the loss.

 

Pois bem. A União sustenta que a manutenção da decisão agravada causaria "grave danos na prestação dos serviços públicos que serão paralisados,
face à ausência de um comando de gestão na Fundação Pública, além de subtrair a segurança jurídica necessária aos atos ordinatórios da entidade".

 

Entretanto, tal alegação, não parece caracterizar o dano qualificado, necessário à concessão da liminar recursal, notadamente porque a ausência de
nomeação do Presidente da FCP não leva a uma situação de falta de comando (art. 8º, VIII, do Decreto nº 6.853/2009, que aprovou o Estatuto da
FCP), não sendo propriamente a decisão recorrida o motivo de eventual paralisação da máquina pública.

 

Por fim, afastando de vez a ideia do "perigo da demora", vê-se publicado no Diário Oficial da União do dia 11.12.2019 (Edição: 239-A | Seção: 2 -
Extra | Página: 1) da Portaria nº 2400, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que suspendeu a nomeação de.
SÉRGIO NASCIMENTO DE CAMARGO para exercer o cargo de Presidente da Fundação Cultural Palmares, código DAS 101.6..

 



Ante o exposto, tenho por INDEFERIR o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Intimem-se as partes do teor da presente decisão, podendo o agravado, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal.

Após, com base no art. 178, I, do CPC/2015, vista à Procuradoria Regional da República para ofertar parecer.

Anotações e expedientes necessários.
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