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Agravo de Instrumento nº 2283780-53.2019.8.26.0000
Agravante: Clayton Aparecido Silva 
Agravado: Câmara Municipal de Limeira
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Limeira

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clayton Aparecido Silva contra r. 

decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo 

ajuizada contra a Câmara Municipal de Limeira, por meio da qual foi indeferida a 

tutela antecipada pleiteada para se determinar o seu imediato retorno ao cargo de 

vereador da Comarca de Limeira, mediante a suspensão dos efeitos da Resolução nº. 

780/19 da Câmara Municipal, que declarou a perda do mandato.

Sustenta o agravante, em síntese, o caráter puramente político da denúncia que motivou 

a instauração do processo de cassação, bem como a ausência de tipificação legal da 

conduta praticada como falta ético-parlamentar. Assevera que não há que se falar em 

quebra de decoro por ter oficiado ao Ministério Público a noticiar eventuais 

irregularidades na aprovação de projeto de lei pela Câmara Municipal. Argumenta com 

a possibilidade de revisão dos atos do Legislativo pelo Poder Judiciário e insiste na 

tutela de urgência pleiteada (fls. 01/72).

Os autos foram inicialmente distribuídos à eminente Desembargadora Isabel Cogan, 

integrante da 13ª Câmara de Direito Público, que, por meio da decisão de fls. 773/774, 

declinou de sua competência, determinou a redistribuição do recurso em razão da 

prevenção pelo Mandado de Segurança n° 1001663-16.2019.8.26.0320, e, em razão da 

urgência, apreciou e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ad referendum desta 

Relatora.

É o relatório.

Respeitada a decisão de fls. 773/774, a meu ver, a hipótese é de concessão do efeito 

suspensivo pleiteado, pois presentes os requisitos autorizadores.

Além do evidente receio de dano irreparável, há relevância nos fundamentos invocados, 

pois, em tese, a conduta imputada ao agravante e que ensejou a perda do mandato, qual 

seja, o oferecimento de representação ao Ministério Público para apuração de eventual 

inconstitucionalidade no processo de aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 

26/2018, e de eventual ato de improbidade administrativa dos agentes públicos 

envolvidos, parece  constituir exercício regular dos direitos e deveres inerentes ao 
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mandato de vereador.

Assim, ao menos a princípio, por cautela é melhor que ele seja mantido no cargo, 

enquanto aguarda o julgamento deste recurso.

Intime-se o agravado para resposta.

Após, tornem conclusos.

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
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