
 

PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU

Gabinete da Presidência

 

 

Número Processo: 0811023-27.2018.8.10.0000

Requerentes: Fábio Luís Santos Lisboa, Cândido José Marques da Silva, Laércio Veras Matos,
Egnaldo Costa Lima, e Ângela Andréa Cordeiro

Requeridos: Câmara Município de Morros/MA, representado pelo Presidente Heraldo Lopes
Araujo

Des.  Presidente Plantonista: Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos

 

Decisão:

Fábio Luís Santos Lisboa, Cândido José Marques da Silva, Laércio Veras Matos, Egnaldo Costa
Lima, e Ângela Andréa Cordeiro, apresentam pedido de Tutela Cautelar Provisória Antecedente contra
decisão proferida em Agravo de Instrumento n.º. 0810839-71.2018.8.10.0000, proferida em 19/12/2018
pelo em. Desembargador   que indeferiu o efeito ativo nesse agravo,Luiz Gonzaga de Almeida Filho
este, por sua vez, desafiava decisão da juíza plantonista da Comarca de Morros/MA (Id 2831408;
documentação) que negou pleito de suspensão da nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal
ocorrida em 14/12/2018.

Em síntese, sustenta a inicial que os requerentes são vereadores do Município de Morros/MA e teriam
sido eleitos para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal em primeira eleição realizada em
07/12/2018.

A despeito disso, ocorreu outra eleição em 14/12/2018 com indicação de novos membros para Mesa
Diretora da Câmara, procedendo-se, segundo os requerentes, de forma ilegal.

Para tanto, o Presidente da , antes da primeira eleição ocorrida emCâmara Heraldo Lopes Araújo
07/12/2018, expediu decreto de luto para dos dias 06/07 de dezembro de 2018(Decreto n.º. 003, de
dezembro de 2018), em razão do falecimento da cidadã , por ser vizinhaFrancinalva Mendes dos Santos
de alguns vereadores.

Por conta disso, o Presidente da Câmara e o 1º Vice-Presidente, sequer, compareceram ao primeiro
sufrágio (07/12/2018), razão porque realizado pelo 2º Vice-Presidente, .Edilson Santos Matos

Ainda assim, no dia 14/12/2018 ocorreu segunda apuração pelo Presidente da Câmara Municipal de
Morros/MA sem tomar conhecimento da primeira, produzindo outra composição da Mesa Diretora.

Por conta desses fatos, apresentaram Tutela Provisória de Urgência em Cautelar com pleito de liminar
para a suspensão da nova eleição, restando indeferida pela juíza de Morros/MA em Plantão Judiciário de
1º grau em 14/12/2018.

Essa decisão foi desafiada por Agravo de Instrumento n.º. 0810839-71.2018.8.10.0000 na relatoria do em.
Desembargador   que negou o efeito ativo.Luiz Gonzaga de Almeida Filho,
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Por esse motivo, ingressam agora os requerentes com a presente medida - pedido de Tutela Cautelar
Provisória Antecedente – ao argumento de que a segunda eleição é ato ilegal e coloca em risco a
estabilidade institucional, normalidade administrativa e segurança jurídica.

Apontam, também, risco na demora, na medida em que os requerentes serão impedidos de tomar posse
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Morros/MA no dia 1° de janeiro de 2019, não obstante

 (Id 2831400).terem logrado êxito na eleição realizada no dia 07/12/2018

Após digressões faz o seguinte pedido:

 

“Ante o exposto, requer à Vossa Excelência que conceda medida cautelar antecedente, especificamente
para seja determinada a suspensão da eleição da Mesa Diretora realizada em 14/12/2018, mantendo -
se os efeitos da eleição efetivada no dia 07/12/2018, da Câmara Municipal de Morros –MA, até o
trânsito em julgado da decisão definitiva, garantindo a posse dos requerentes no dia 1º de janeiro de
2019.

A título meritório, pede-se a confirmação da tutela

cautelar quando do julgamento definitivo, com a

determinação de suspensão da eleição da Mesa

Diretora realizada em 14/12/2018, mantendo-

se os efeitos da eleição efetivada no dia 07/12/2018, da Câmara Municipal de Morros –MA, até o
trânsito em julgado da decisão definitiva, garantindo a posse dos requerentes no dia 1º de janeiro de

.”.2019

 

Com a inicial vieram os documentos ( Id 28313 97; Id 28314 00; Id 28314 04; Id 28314 08)

É o breve relatório. Decido.

A presente via vem instruída com os elementos necessários para a compreensão da controvérsia.

O indeferimento do pleito no Agravo de Instrumento se deu em de 19 de dezembro de 2018 (um dia antes
do recesso forense), o que justifica o ingresso em Plantão Judiciário e a medida de irresignação por
Agravo Interno, restaria inviável, pois a espécie só seria processada após o recesso.

O compulsar dos autos dá conta a existência do  presente na documentaçãoFUMUS BONI IURIS
acostada aos autos, bem como possibilidade de que a segunda eleição tenha sido feita apenas para retirar
os efeitos da primeira.

É dizer, existe real probabilidade de deferimento futura da pretensão meritória devido à plausibilidade
substancial do direito invocado, ante as concretas manobras de tornar sem efeito a primeira eleição que
foi devidamente anunciada com antecedência pelo próprio Presidente da Câmara Municipal (Id 28 314
04; Id 28314 08).

O perigo na demora resta vislumbrado em dano próximo relacionado à possível posse em 01º de janeiro
de 2019 dos membros da Mesa Diretora da 2ª eleição (14/12/2018), o que tornaria sem qualquer efeito
prático a tramitação do Agravo de Instrumento n.º. 0810839-71.2018.8.10.0000, a Ação Cautelar em
Caráter Antecedente em trâmite da Comarca de Morros/MA e o próprio Agravo Interno a ser interposto.
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De outro lado, o litígio decorrente de duplicidade de Mesas, enquanto se aguarda a decisão da validade de
uma das eleições, é extremamente pernicioso para a democracia, devendo, portanto, ser garantida, pelo
menos por hora, a sanidade da primeira apuração.

A tutela cautelar antecedente (CPC; artigo 305), inovação do novo Código de Processo Civil, que atinge
as mesmas finalidades das cautelares específicas do código passado, preenche esse objetivo, pois, permite
a avaliação do pedido cautelar antes mesmo de se expor o mérito da ação ou recurso a ser interposto, com
aplicação específica em casos em que a urgência for contemporânea à propositura da futura medida.

Aqui, a futura interposição do Agravo Interno que desafia a decisão no Agravo de Instrumento deve ser
assegurada, pois o recesso forense torna o Agravo Interno inócuo nesse momento e a presente medida é o
meio eficaz: (CPC:“Art. 305 - A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em
caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva

.).assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Os pretórios têm aplicado o instituto nas mais variadas situações:

 

TJRS

Processo AI 70078670841 RS Órgão Julgador

Vigésima Câmara Cível Publicação Diário da Justiça do dia 08/11/2018 Julgamento 31 de Outubro de
2018 Relator Dilso Domingos Pereira

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA CAUTELAR
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO
MANTIDA.

Nos termos do art. 305 do CPC/2015, tratando-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente,
necessária a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e do perigo de dano ou do risco ao
resultado útil do processo. Além disso, para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300
do CPC/2015, faz-se necessária a demonstração (i.) da plausibilidade da existência do direito e (ii.) do
perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do
processo. No caso concreto, tais requisitos foram preenchidos, sendo impositiva, por conseguinte, a
manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Agravo de
Instrumento Nº 70078670841, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/10/2018). (Grifamos)

 

Nesse sentir, creio que o deferimento da liminar é medida que se impõe:

 

TJPR

 

Processo AI 1170825 PR 0117082-5 Órgão Julgador 6ª Câmara Cível Publicação 6111 Julgamento 3
de Abril de 2002 Relator Cordeiro Cleve

Ementa
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MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LEIS MUNICIPAIS. ELEIÇÃO DE DIRETORES PELA
COMUNIDADE DE ENSINO. SUSPENSÃO. LIMINAR. PRESSUPOSTOS DO ART. 798 DO CPC
PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO, UNÂNIME.

Estando presentes os pressupostos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora", na medida
instrumental preparatória, cabe ao juiz, na sua discricionariedade e prudente arbítrio, deferir a liminar
requerida, garantindo, assim, o resultado útil do processo.

 

Diante do exposto,  o pleito liminar nos termos em que requerido para  dadefiro determinar a suspensão
eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Morros/MA realizada em 14/12/2018, mantendo-se os
efeitos da eleição anterior, realizada em 07/12/2018, garantindo-se a posse dos requerentes em 1º de
janeiro de 2019, até decisão definitiva no Agravo Interno a ser interposto.

Recebidos os autos no Plantão Judiciário do Segundo Grau, proceda-se à respectiva distribuição, tão logo
reiniciados os trabalhos forenses.

Essa decisão servira como ofício.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 22 de dezembro de 2018.

 

José  dos AnjosJOAQUIM FIGUEIREDO

Presidente e Plantonista
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