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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de 
Pilões  contra  decisão  interlocutória,  proferida  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da 
Comarca  de  Pilões,  que  deferiu  liminar  nos  autos  da  ação  civil  pública 
proposta  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  determinando  a 
realização de projeto contendo a destinação de área específica para sediar o 
novo cemitério no prazo de 120 (cento e vinte) dias e no prazo de 180 (cento 
e oitenta dias) obtenha o licenciamento ambiental e adote as demais medidas 
legais cabíveis para o início das obras. Determinou, ainda, a fiscalização e 
interdição de cemitérios clandestinos no prazo de 30 (trinta) dias, tudo sob 
pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Alega  a  agravante  que  existe  um  complexo  conjunto  de 
procedimentos para atender  tais diligências,  não havendo tempo suficiente 
para  cumpri-las.  Acrescenta  que  inexiste  a  superlotação  no  cemitério 
municipal, assim como destacam as declarações dos coveiros locais.

Por fim, fala sobre a inexistência de cemitérios clandestinos na 
urbe e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório. 

DECIDO.

A meu ver, o pedido de efeito suspensivo não rende acolhida, 
ante a ausência do fumus boni iuris.

É que, analisando a prova coligida ao caderno processual, pelo 
menos em sede de análise perfunctória, há, de fato, indícios da superlotação 
do  cemitério  municipal  desde  2011,  fato  ratificado  pelo  então  Prefeito  do 
recorrente, desde 2012, através do ofício de fl. 29.
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Ademais,  não  vislumbro  qualquer  absurdo  nos  prazos 
concedidos  pelo  Juiz  de  primeiro  grau  (4  e  6  meses)  para  a  tomada  de 
providências pelo agravante,  mormente quando se observa a gravidade da 
situação e o tempo em que a população convive com o problema, devendo 
ser  novamente  mencionado  que  a  municipalidade  insurgente  tinha 
conhecimento do mesmo, confirmando sua existência desde 2012, quando já 
poderiam ser iniciados os trabalhos necessários à sua resolução.

Por  fim,  no  tocante  à  alegação de  que inexistem cemitérios 
clandestinos na localidade, penso que também resta ausente a fumaça do 
bom direito, eis que é totalmente destituída de prova.

Isso posto, sem maiores delongas,  INDEFIRO O PEDIDO DE 
EFEITO SUSPENSIVO.

COMUNIQUE-SE, COM  URGÊNCIA, o  inteiro  teor  desta 
decisão  ao  Juízo  prolator  do  decisum agravado,  oportunidade  em  que 
deverão ser solicitadas as informações de estilo.

INTIME-SE o agravado do teor dessa decisão, bem como para, 
no prazo legal, oferecer resposta ao presente recurso, facultando-lhe juntar a 
documentação que entender necessária.

Após,  independentemente  de  nova  conclusão  e  do 
cumprimento  das  referidas  providências,  REMETA-SE o  feito  à  Douta 
Procuradoria de Justiça, conforme dispõe o art. 527, VI, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 1º de setembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
           RELATOR
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