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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
  VARA ÚNICA DA COMARCA DE GILBUÉS DA COMARCA DE GILBUÉS

 Rua Anísio de Abreu, 678, Fórum Des. Fausto Ribamar Oliveira, Centro., GILBUÉS - PI -
CEP: 64930-000

 

PROCESSO Nº: 0800217-12.2019.8.18.0052
 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

 ASSUNTO(S): [Abuso de Poder]
 IMPETRANTE: IARA DE SOUSA AGUIAR

  
IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GILBUÉS

  

 

DECISÃO

IARA DE SOUSA AGUIAR, vereadora no município de Gilbués/PI, impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA
PARS em face de ato do Presidente da Câmara Municipal de Gilbués-PI, Vereador
DIMAS ROSA MEDEIROS, qualificado na peça inicial.

Alega a impetrante, em resumo, que:

a) Na 222ª sessão extraordinária da Câmara Municipal, ocorrida em 25 de março
de 2019, foi apresentada aos membros da Casa, denúncia oposta pelo Sr. Luciano
Tavares Alencar, requerendo a EXTINÇÃO DO MANDATO do Prefeito Municipal de
Gilbués, Sr. Leonardo de Moura Matos, pela suposta prática de infringência ao art.
72, §1º da Lei Orgânica e art. 6º, III, do Decreto Lei 201/67.

b)Após apresentação, fora aberta a discussão e votação, tendo alguns vereadores
votados e outros solicitados vistas do processo para análise, especialmente em
decorrência de possível falha na peça que fora lida na sessão.

c) Contudo, mesmo com pedido de vista dos vereadores, ao invés de, encaminhar
os autos aos pares, o Presidente devolveu ao denunciante para que este pudesse
emendá-la, sendo estes devolvidos 01 (um) dia antes da sessão que daria
continuidade ao procedimento de recebimento da denúncia, como demonstra o
ofício nº 011/2019, de 26 de março de 2019;

d) Alega que a concessão do ato que permitiu a retificação da peça acusatória, pela
autoridade coatora incorreu em flagrante afronta ao devido processo legal, pois,
deveria ter apresentado novamente a denúncia retificada e colocada em votação,
conforme determina o rito prescrito no Decreto Lei nº 201/67.

Requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos
atos realizados na 912ª sessão ordinária, ocorrida em 10 de abril de 2019,
notadamente o processo administrativo instaurado após o recebimento de
denúncia em face do Prefeito, bem como, determinar a continuidade da
votação, com emenda posterior à leitura e discussão da peça inicial, e que ao
final, sejam suspensos o ato da autoridade coatora que possibilitaram ao
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denunciante, Sr. Luciano Tavares Alencar, apresentar emenda à denúncia,
suspensão do processo administrativo que tramita na casa e em sede de
provimento definitivo, a anulação do ato.

Acostou documentos, dentre eles cópia do Regimento Interno da Câmara Municipal
e da Lei Orgânica Municipal, ofício para emenda da denúncia, ata das sessões,
denúncia e vídeo da sessão(parte) (Ids nº 4866137, nº 4866036, nº 4866033, nº
4866126, nº 4866032, nº 4866030 e nº 4866094).

É o que importa relatar. DECIDO.

 De início considero indispensável fazer a distinção entre cassação e extinção do
mandato do cargo de Prefeito, em razão do pedido constante da denúncia e  os
fatos articulados na inicial, POSTO QUE, possuem ritos distintos.

A esse respeito Hely Lopes Meirelhes assim se manifesta:

"cassação é a decretação da perda do mandato por ter o seu titular incorrido em
falta funcional definida em lei e punida com esta sanção. Por sua vez a extinção é
perecimento do mandato pela ocorrência de fato, ato ou situação que torne
automaticamente inexistente a investidura eletiva(ex: fato impeditivo como não ter
se desincompatibilizado de outra função, perda dos direitos políticos, condenação
criminal etc).

Na presente demanda, o denunciante ofereceu denúncia contra o atual gestor
tendo com fundamento o art. 6º, inciso III do Decreto lei nº201/67 e art. 78,§1º, da
lei orgânica do município, requerendo ao final a declaração da extinção do mandato
do atual gestor, como Prefeito Municipal.

No entanto, a impetrante postula ter ocorrido violação ao regramento previsto no
art. 5º, do citado decreto, em decorrência da emenda alegada, o qual trata
expressamente das hipóteses de cassação de mandato, sendo o rito da cassação
diverso do rito previsto para o reconhecimento da extinção do mandato do Prefeito,
como  facilmente se percebe nos artigos citados.

 
Passo a decidir se os requisitos para concessão da liminar restaram demonstrados.

 
Dispõe o Artigo 1º da Lei nº 12.016/09 que:

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.”

Nos termos do que preceitua o art. 7º, III, da Lei nº. 12.016/2009, conceder-se-á
liminar em Mandado de Segurança quando presentes os requisitos do fundamento
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja
finalmente deferida.
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A concessão de liminar que antecipe a entrega da prestação jurisdicional que seria
deferida somente ao final do processo, sem a oitiva da parte contrária, é medida
condicionada à rigorosa presença dos requisitos postos pela legislação, que, no
caso, correspondem ao fumus boni iuris, equivalente ao relevante fundamento da
demanda, e ao periculum in mora, consistente no perigo de ineficácia da medida
caso concedida somente em decisão final.

Em razão dos efeitos da concessão das liminares, na apreciação de pedidos de tal
natureza o magistrado deve portar-se com cautela e comedimento, orientando-se
pelo princípio da proporcionalidade, e atuando de forma a harmonizar o fator tempo,
essencial à efetividade do processo, com as garantias do contraditório e da ampla
defesa.

A impetrante questiona, a irregularidade de emenda à denúncia, inicialmente
apresentada a mesa da câmara municipal na 222ª sessão legislativa extraordinária,
ocorrida em 25/03/2019 e posteriormente votada sem a possibilidade de vista pelos
pares, na 912ª sessão legislativa ordinária, em 10/04/2019.

Tendo em vista a omissão legislativa na Lei Orgânica Municipal, quanto ao
procedimento, este encontra-se disciplinado no regimento interno da câmara
municipal de Gilbués/PI que dispõe no art. 68 (Id nº 4866137):

Art. 68: “O julgamento do prefeito e do vereador pela câmara
obedecerão ao disposto do decreto lei nº 201/67 e na legislação

correlata”.
Decreto Lei nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos
eVereadores:
No caso em análise, tendo como fundamento a causa de pedir constante da
denúncia, deve ser aplicado o disposto no art. 6º do mencionado decreto, o
qual possui a seguinte descrição normativa:
Extingue-se o mandato de Prefeito e, assim deve ser declarado pelo
Presidente da Câmara de Vereadores:
(...)
III. Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo, estabelecidos em lei, e
não se desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes no prazo
que a lei ou a Câmara fixar.
pu - A extinção do mandato independe de deliberação do plenário e se tornará
efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo Presidente e sua
inserção em ata".

Num juízo de cognição sumária próprio desta fase e diante dos fundamentos de
fato e de direito apresentados na DENÚNCIA, em consonância com o disposto no
art. 6º, III do decreto-lei nº 201/67, em conjunto com os fatos narrados no presente
mandamus e doc. acostados não vislumbro, por ora,  inobservância procedimental,
ou qualquer vício formal, capaz de gerar nulidade ou cerceamento à atuação
parlamentar da impetrante na mencionada sessão, não tendo ocorrido violação a
direito líquido e certo seu, pois, como já mencionei o rito a ser observado em
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relação a matéria  é o previsto no art. 6º, III, PU, do Decreto-lei nº 201/67, não
tendo que  passar por deliberação do plenário, sendo desnecessário pautar a
denúncia para fins de análise pelo plenário, em face da falta de previsão legal.

 
Em obediência à separação dos Poderes, o Poder Judiciário deve ser bastante auto
contido quando da análise de políticas públicas e de deliberações legislativas, a fim
de não substituir, inconstitucionalmente, juízos de valores e decisões políticas que
não lhe competem.

Diante da ausência do perigo da demora e da falta de prova documental capaz de
de demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados, entendo, não estarem
presentes os requisitos para concessão da medida liminar solicitada, por entender
não ter havido qualquer prejuízo à atuação parlamentar da impetrante, nem
violação a norma legal, por que conforme já deixei expresso aplica-se no presente
caso o disposto no parágrafo      único, III, do art, 6º do Decreto lei nº 201/67.

 
Por outro lado, o fumus boni juris também não foi satisfatoriamente demonstrado.

 
DO EXPOSTO, com fundamento na argumentação acima no pu, inciso III do art.
6º do Decreto-lei nº 201/67 INDEFIRO A LIMINAR pleiteada em razão da
ausência dos requisitos previstos no art. 7º, III, da lei nº 12.016/ 2009.

 
Intime-se a impetrante.

 
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial para, no prazo de
dez (10) dias, oferecer as informações que entender necessárias. A notificação será
acompanhada de cópia da inicial e dos documentos que a acompanham, bem como
da presente decisão.

Prestadas ou não as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Expedientes necessários.

Cumpra-se.

GILBUÉS-PI, 10 de maio de 2019.

 

CARLOS MARCELLO SALES CAMPOS
 Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Gilbués 

Assinado eletronicamente por: CARLOS MARCELLO SALES CAMPOS
 10/05/2019 13:40:49 
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