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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEL E COM, CONSUMIDOR, REG. PÚB. E ACID.
DE TRAB. DE ITAPETINGA 

Processo:  8000839-20.2019.8.05.0126MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 
Órgão Julgador: 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEL E COM, CONSUMIDOR, REG. PÚB.
E ACID. DE TRAB. DE ITAPETINGA
IMPETRANTE: DIEGO QUEIROZ RODRIGUES
Advogado(s): HILDERICO DE SOUZA FERRAZ NOGUEIRA (OAB:0022486/BA)
IMPETRADO: NAARA LIMA DUARTE
Advogado(s):  

 

DECISÃO

 

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DIEGO QUEIROZ
, contra ato atribuído a RODRIGUES PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DO

MUNICIPIO DE ITAPETINGA, Sra. NAARA LIMA DUARTE.

O impetrante afirma ser vereador do Município de Itapetinga/BA e que foi afastado de suas funções por
meio de ato ilegal praticado pela autoridade coatora.

Narra que a Câmara de Vereadores do Município de Itapetinga recebeu uma “denúncia” formulada pelo
Sr. Moisés Francisco Prado e, com base nela, determinou a abertura de procedimento de cassação do seu
mandato, com o seu afastamento temporário.

Sustenta que o seu afastamento teve por fundamento o art. 7º, §2º, do Decreto Lei 201/67, o qual já foi
revogado pela Lei 9.504/97.

Aduz que a votação sobre recebimento da representação e o seu afastamento não poderia ter acontecido
no pequeno expediente como ocorreu.

Assevera que o procedimento que culminou com o seu afastamento violou o Regimento Interno da
Câmara de Vereadores e a Lei Orgânica do Município.

Requer em caráter liminar “a suspensão da DENÚNCIA formulada pelo senhor MOISES FRANCISCO
PRADO e por consequência invalidação das votações para abertura de procedimento de cassação e
afastamento do requerente; Requer, ainda, o imediato retorno do EDIL às atividades legislativas do seu
mandato, até o julgamento do mérito do presente MANDADO DE SEGURANÇA.”
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É o relatório. Decido.

A Lei n.º 12.016/2009, dispõe em seu artigo 7º, inciso III, que, ao despachar a inicial, o juiz ordenara “que
se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do

”.impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica

Vê-se, pois, que os dois requisitos previstos neste inciso - relevância do fundamento e possibilidade de
ineficácia da medida - são essenciais para que possa ser concedida a medida liminar.

A respeito oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

 A liminar deve ser concedida ex officio, se presentes os pressupostos para tanto. Não é ato discricionário,
mas vinculado: presentes os requisitos, o juiz é obrigado a conceder a liminar. O magistrado tem,
entretanto, o livre convencimento motivado, cabendo-lhe aferir se estão presentes os requisitos

 (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processuallegais para a concessão da liminar.
Civil Extravagante em Vigor, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., pp. 1636/1637). (grifo nosso)

 

Consoante o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente, ou
com abuso de poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de
autoridade.

Ensina Castro Nunes, a propósito, que "o ato contra o qual se requer o mandado de segurança terá de ser
manifestamente inconstitucional ou ilegal para que se autorize a concessão da medida. Se a ilegalidade
ou inconstitucionalidade não se apresentam aos olhos do Juiz em termos inequívocos, patente não

 É pela evidência do dever legal daserá a violação e, portanto, certo e incontestável não será o direito.
autoridade, seja para praticar o ato, seja para abster-se de o praticar, que se mede o direito correspondente
com a qualificação de certo e incontestável" (in Do Mandado de Segurança, p. 142). (grifo nosso)

Dissertando sobre a ação mandamental, elucida HELY LOPES MEIRELLES:

 Mandado de Segurança individual é o meio constitucional (artigo 5º, LXIX) posto à disposição de toda
pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei para
proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado
de lesão, por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça. Está regulado pela Lei 1.533, de 31.12.51 e legislação subseqüente.

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a normas procedimentais próprias,
pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se
a coibir atos ilegais de autoridade, que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. Por ato de
autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de
seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração - ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova
pré-constituída, por não admitir dilação probatória. (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., São
Paulo: Malheiros, p. 696).

 

Extrai-se desses conceitos, pois, que a ilegalidade do ato impugnado constitui pressuposto essencial para
que se conceda a segurança, mormente em sede de provimento liminar, havendo que se evidenciar a
relevância do pedido e o justo receio de ineficácia da medida, com o objetivo de se afastar o ato que deu
origem ao pedido, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09.
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Os fatos alegados pelo impetrante não foram devidamente comprovados pelos documentos que instruem a
exordial, não demonstrando a relevância do pedido.

Extrai-se do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Itapetinga e dos artigos 7º e 8º do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores que a perda de mandato de vereador pressupõe a existência de prévio
procedimento, com rito nele estabelecido.

O impetrante sustenta que o procedimento que culminou com o seu afastamento violou o Regimento
Interno da Câmara de Vereadores e a Lei Orgânica do Município sem, contudo, fazer prova de tal
alegação.

A prova das ilegalidades aventadas pelo impetrante não era de difícil demonstração, pois, para tanto,
bastaria a juntada de cópia do procedimento instaurado para a cassação do seu mandato.

Caso tivesse sido negado ao impetrante acesso ao dito procedimento, ele poderia ter se valido do meio
processual adequado para alcançar o seu desiderato, contudo inexiste notícia de que isso ocorreu.

Neste momento processual, só é possível aferir com nitidez uma das ilegalidades, qual seja, o afastamento
liminar do impetrante de suas funções, conforme se extrai do documento id 3552059 nominado de
“Outros documentos (Sessão áudio)” -sic.

É fundamental ter presente que o afastamento liminar de vereador em razão da imputação de falta de
decorro não encontra respaldo no DL 201/67, nem na Lei Orgânica do Município de Itapetinga nem no
Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Com efeito, o afastamento do impetrante de suas funções se mostrou ilegal.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para suspender os efeitos do ato por meio do qual o
impetrante foi afastado e, por consequência, determinar o seu retorno às atividades de vereador do
Município de Itapetinga, devendo o procedimento de perda do mandato ter curso normal até ulterior
deliberação deste juízo.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias (art. 7º, I, Lei 12.016/09).

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/09).

Após o decêndio, abra-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se o impetrante e a autoridade coatora desta decisão.

ITAPETINGA/BA, 1 de outubro de 2019.

MÁRIO JOSÉ BATISTA NETO

JUIZ DE DIREITO em substituição
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