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Processo n° 0800980-81.2018.8.10.0048

Autor: Eduardo Antônio Rocha Lopes

Réu: Hugo Tarcísio Marvão Bezerra

 

 

DECISÃO

 

Eduardo Antônio Rocha Lopes, José Carlos Cardoso Ferreira e João Batista Mendes Fonseca, todos
Vereadores do Município de Miranda do Norte/MA, por meio de advogada, ajuizaram Ação de

, contra , atual presidente daObrigação de Fazer c/c tutela de urgência Hugo Tarcísio Marvão Bezerra
Câmara Municipal de Miranda do Norte/MA.

 

Alegam os autores, em suma, que notificaram o então Presidente da Câmara Municipal de Mirando do
Norte, , ora requerido, a respeito das novas eleições para a mesa diretoraHugo Tarcísio Marvão Bezerra
da Câmara Municipal, de acordo com o que dispõe a nova redação do art. 40, da Lei Orgânica Municipal,
a qual, após emenda, no dia 04/10/2013, passou a estabelecer que "a eleição para renovação da mesa
será realizada na segunda sessão ordinária do mês de junho, empossando-se os eleitos em 01 de janeiro

, porém, o então Presidente não apresentou qualquer resposta.do ano subsequente"

 

Destacaram que em que pesem os seus esforços, a fim de que o requerido desse cumprimento à Lei
Orgânica Municipal, especialmente ao referido art. 40, tendo em vista já ter havido a primeira sessão
ordinária do mês de junho, estando prevista a segunda para o dia 08/06/2018, aquele Presidente
permanece inerte, o que demonstra tentar ignorar, solenemente, a nova redação do mencionado artigo.

 

Requer, então, a concessão de tutela antecipada para que seja determinado ao réu, atual Presidente da
Câmara Municipal de Miranda do Norte, , a elaboração do edital deHugo Tarcísio Marvão Bezerra
convocação para a eleição da nova mesa diretora da referida Casa Legislativa.

 

Vieram-me os autos conclusos para apreciação da liminar.

 

É o breve relatório. .DECIDO

 

Dispõe o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
”. Oevidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

novo sistema, portanto, manteve os requisitos legais para a concessão das medidas de urgência: fumus
 e .boni iuris periculum in mora
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Segundo Fredie Didier Jr.1, o  consiste na probabilidade do direito a ser provisoriamentefumus boni iuris
satisfeito ou acautelado, devendo o magistrado avaliar se há elementos que evidenciem a plausibilidade
em torno da narrativa fática trazida pelo autor, isto é, uma verdade provável sobre os fatos,
independentemente da produção de prova. Já em relação ao , analisa-se a existência depericulum in mora
elementos que demonstrem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa
para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito, ou, simplesmente o dano ou risco ao
resultado útil do processo.

 

No caso em tela, tem-se a probabilidade do direito decorrente, em princípio, através da Ata da 4ª Sessão
Ordinária do Segundo Período Legislativo de 2013, ID-12136820, pág. 5, na qual consta a ementa ao art.
40, da Lei Orgânica Municipal (Resolução 001/2012), passando a prever que, : in verbis “A eleição para
renovação da Mesa será realizada na Segunda Sessão Ordinária do mês de junho; empossando-se os

, sendo que, posteriormente, restou aprovado na Comissãoeleitos em 01 de janeiro do ano subsequente”
de Constituição e Justiça, conforme Ata da 8ª Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 2013
(ID-12136858, págs. 5 e 6), não tendo sido até a atualidade publicado o edital de convocação pelo então
Presidente da Câmara Municipal. Além disso, no ID-12136829, consta certidão informando que não
houve resposta do Presidente da Câmara ao Ofício que lhe foi dirigido pelos autores para o cumprimento
do estabelecido no art. 40, da Lei Orgânica Municipal.

 

Sobre o tema, bastante esclarecedora é a lição do eminente HELY LOPES MEIRELLES, : in verbis "A
eleição da mesa há que ser feita nos termos previstos pela lei orgânica municipal e pelo regimento
interno da Câmara, já que essa votação, não é ato eleitoral, mas sim procedimento administrativo,

. (in Direitovinculado aos princípios constitucionais pertinentes, sempre controlável pelo Judiciário"
Municipal Brasileiro, 8ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1997, p. 632). Grifei.

 

O requisito do  mais ainda se faz presente e de forma sintomática, inclusive, visto quepericulum in mora
claramente, conforme previsto na Lei Orgânica do Município, tal eleição deverá ocorrer na segunda
sessão ordinária, a qual está prevista para o dia de hoje, 08/06/2018. Não se concebe o motivo do
descumprimento do princípio basilar no Estado Democrático de Direito e da República, em que a
renovação do poder é medida que se impõe, notadamente no Poder Legislativo, que condensa e reúne os
legítimos representantes de toda sociedade. Assim, a realização da eleição, na forma determinada na Lei
Orgânica Municipal, é condição para manutenção da democracia legislativa, trazendo segurança jurídica a
todos os Vereadores da Câmara Legiferante.

 

Nesse sentido:

 

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ELEIÇÕES DA
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL DO BIÊNIO 2017/2018. CONTROLE
JURISDICIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES: POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A DIREITOS E/OU GARANTIAS DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. ORIENTAÇÃO DO STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA
FIXAÇÃO DE DATA CERTA E DETERMINADA PARA A ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. I - O Poder Judiciário,
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quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia
da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria
Carta da República, ainda que essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder
Legislativo. II - Não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a
intervenção jurisdicional, sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela
Constituição ou exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos
impregnados de qualificação constitucional e titularizados, ou não, por membros das Casas

 III- De acordo com o art. 22, § 3º, da Lei Orgânica do Município deLegislativas. Orientação do STF.
Bacabal e o o art. 12, do Regimento Interno da Casa Legislativa, faz-se imprescindível a presença da
maioria absoluta dos parlamentares como forma de se atribuir validade à eleição da Mesa Diretora. IV-
Diante da grave instabilidade do Poder Legislativo municipal para a escolha da sua Mesa Diretora,
impõe-se ao Poder Judiciário promover a indispensável sindicabilidade dos atos administrativos

 Afaste-se, de pronto, qualquer alegação de que essa tomadapara restaurar a ordem natural das coisas.
de decisão viola o Princípio da Separação de Poderes, na medida em que o processo de eleição da Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Bacabal, desde a Sessão de Instalação realizada no
dia 1º de janeiro de 2017, não observou as normas constitucionais, legais e regimentais aplicáveis à
espécie. V- Nesse contexto, a não designação de data certa e determinada para a realização de nova
eleição, tal como estabelece a decisão ora agravada, abre espaço para a retomada de toda sorte de arranjos
e descalabros que continuarão a surtir efeitos negativos e profundos no maior interessado pela
legitimidade da atuação do Poder Legislativo Municipal: o POVO DE BACABAL. VI- Agravo de
instrumento parcialmente provido. (AI 6.395/2017 AgR, Relator(a): Desembargador Marcelo Carvalho
Silva, Segunda Camara Cível, julgado em 15/08/2017). (grifou-se).

 

Assim, estando presentes os requisitos ensejadores da concessão da pretendida tutela de urgência, quais
sejam o  e o , o seu deferimento liminar é medida razoável e que sefumus boni iuris periculum in mora
impõe.

 

Por assim ser, nos moldes do art. 300 do CPC,  a liminar pleiteada para determinar que o atualDEFIRO
Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Norte, , proceda àHugo Tarcísio Marvão Bezerra
publicação do Edital de Convocação para a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Miranda do Norte, no prazo máximo de 24 horas, porém, dentro dos parâmetros contidos no art. 40 da Lei
Orgânica do Município de Miranda do Norte, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (um mil reais).

 

Nos termos do art. 334 do CPC/2015, designo audiência de conciliação a ser realizada neste Fórum em
data a ser prontamente definida na Secretaria Judicial desta Vara, de acordo com a pauta já estabelecida
pelo servidor que faz as vezes de conciliador, para a qual o réu deverá ser citado com antecedência
mínima de 20 (vinte) dias, bem como intimados os autores, ambos via PJE.

 

O não comparecimento injustificado dos autores ou do réu à referida audiência será considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC/2015)

 

Do não comparecimento de qualquer das partes ou, caso compareçam, não se efetive o acordo, a parte
requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para ofertar contestação, sob pena de revelia, a contar da
referida audiência.
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Intimem-se, inclusive, o MP para a referida audiência por se tratar de causa que envolve interesse público.

 

Itapecuru-Mirim, 08 de junho de 2018.

 

 

 

Laysa de Jesus Paz Martins Mendes

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara

 

 

 1 in . Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608-610.Curso de Direito Processual Civil
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