
deve ser prontamente coibida. Cabimento da liminar. Recurso provido, com determinação de remessa de

cópia integral ao Senhor Procurador Geral de Justiça para verificação da hipótese de improbidade

administrativa e adoção das providências que entender cabíveis. Agravo de Instrumento - AI

20211383820138260000 SP 2021138-38.2013.8.26.0000 (TJ-SP). Disponível em www.jusbrasil.com.br.

Acesso em setembro de 2017.

Assim sendo, verifica-se que as alegações aduzidas no presente recurso não são aptas a infirmar totalmente o

teor do decisum atacado, pelo menos num juízo de cognição sumária.

Todavia, o prazo determinado pelo juízo de base de 72 (setenta e duas) horas não se mostra razoável, devendo

ser modificado para 20 (vinte) dias corridos, pois é cediço nos dias atuais, que há demora e burocracia para se resolver problemas

cotidianos, ainda mais, tratando-se de uniformes escolares que envolvem o município agravante.

Por fim, cabe assinalar que as regras contidas no artigo 1.012, § 4º do novo CPC (aplicáveis analogicamente ao

Agravo de Instrumento), reclamam que, para a concessão da antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo, deve a parte

demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de

difícil reparação, o que RESTOU PARCIALMENTE demonstrado no vertente caso, mostrando-se mais prudente manter a decisão

recorrida, modificando apenas o prazo estipulado, de 72h (setenta e duas horas) para 20 (vinte) dias corridos, por ser um prazo

razoável para cumprimento da decisão do juízo de base.

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada, reformando tão somente o prazo de 72

(setenta e duas) horas para 20 (vinte) dias corridos.

Notifique-se o Juízo singular para tomar ciência desta decisão, ficando desobrigado de prestar informações a não ser

que tenha sido modificada a decisão agravada ou acontecido qualquer fato novo que mereça ser trazido ao conhecimento deste

relator.

Outrossim, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferte contrarrazões e, querendo,

junte a documentação que entender necessária ao julgamento do presente recurso, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Novo

Código de Processo Civil.

A seguir, remetam-se os autos à PGJ para emissão de parecer.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís (MA), 06 de outubro de 2017.

Desembargador Jaime Ferreira de Araujo

Relator
1BONAVIDES, Paulo et al. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 774-776
2BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “ Regras de experiência e conceitos jurídicos indeterminados” . In: Temas de Direito Processual. Saraiva, 2. série, 1988.
p.64.
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