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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Procedimento Comum Cível NPU 0003548-53.2020.8.17.9000

Requerente: PAULO ANDRÉ DO NASCIMENTO DUDA
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Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva

 

DECISÃO

Cuida-se de Procedimento Comum Cível, intitulado de PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE EM
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA,
proposto por Paulo André do Nascimento Duda, em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª. Vara Cível da Comarca de
Camaragibe, nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº.
0028827-61.2018.8.17.2420.

 

Eis o teor da sentença, naquilo que importa:

(...)

O requerimento nº 641/2018 (ID's 38704063 e
38703993) indica, em resumo, a existência das
seguintes supostas irregularidades na eleição realizada
no dia 17/10/2017:
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I)  Que a eleição ocorreu horas antes da sentença   
proferida por este Juízo no Mandado de Segurança nº
0001403-78.2017.8.17.2420, anulando a eleição
anterior (do dia 09/05/2017);
II)  Que o requerimento para realização da eleição se  
deu com base em parecer meramente opinativo
emitido pelo Ministério Público nos autos do MS
0001403-78.2017.8.17.2420, o que configuraria
induzimento a erro;
III)  Que durante a realização da sessão solene não   
houve a substituição dos eleitos no cargo no momento
da votação; IV)  Que a eleição não foi realizada até o  
último dia útil do mês de dezembro;
V)  Que a ata da sessão não foi aprovada, e nela não  
consta horário e marcação da próxima sessão
ordinária. VI)  Que a ata não foi publicada e os   
vereadores que assinaram o requerimento nº 641/2018
não obtiveram acesso aos documentos da eleição.
A partir do exame pontual dos fundamentos
supramencionados, verifica-se:
I) A sentença do MS nº 0001403-78.2017.8.17.2420
foi proferida por este Juízo no dia 17/10/2017, com
dispositivo nos seguintes termos: “[...] concedo a
segurança para declarar a nulidade da sessão solene
realizada na Câmara Municipal de Camaragibe, no

 e, consequentemente, determinar adia 09/05/2017
desconstituição da Mesa Diretora da casa legislativa

”.eleita para o biênio 2019/2020 naquela ocasião [...]
O fato de os vereadores da Casa terem, com base no
requerimento nº 370/2017 (ID 38704159, subscrito por
11 dos 13 legisladores), procedido autonomamente a
nova eleição da mesa diretora naquela mesma data,
supostamente horas antes da prolação da sentença,
configura deliberação administrativa interna corporis
e que foi ao encontro da decisão judicial
supramencionada, razão pela qual não vislumbro
ilegalidade no ato;
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II) O parecer proferido pela representante do
Ministério Público nos autos do MS nº
0001403-78.2017.8.17.2420 foi incluso no
requerimento nº 370/2017 como mero instrumento
persuasivo, havendo indicação expressa de se tratar
tão-somente da referida cota ministerial (e não de
determinação deste Juízo), não havendo que se falar,
portanto, em artifício de induzimento a erro;
III, V e VI) São formalidades de ordem administrativa,
que não possuem o condão de infirmar a legitimidade
da manifestação de vontade expressa pelos vereadores
na sessão solene do dia 17/10/2017, que elegeu o
impetrante para a mesa diretora da Câmara Municipal
no biênio 2019/2020; IV) O art. 13 do Regimento
Interno da Câmara Municipal (doc. ID 38704422)
dispõe que “para a eleição de recomposição da
comissão executiva para o segundo biênio da
legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á, em
sessão solene, até o último dia útil do mês de

”, tendo a eleição sido regularmentedezembro
realizada no prazo regimental;
Ademais, causa estranheza que o requerimento nº
641/2018 seja subscrito pelo vereador Paulo André,
que esteve presente na eleição do dia 17/10/2017 e não
expressou qualquer insurgência naquela ocasião,
votando, inclusive, na mesa diretora vencedora (e que
agora pretende desconstituir), consoante ata ID
38704287.

Ante o exposto,  paraCONCEDO A SEGURANÇA
confirmar a decisão ID 39090418, que obstou a
autoridade coatora de acatar os pleitos formulados no
requerimento nº. 641/2018 ou de inclui-lo em pauta de
votação, julgando extinto o processo com resolução do
mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea “a”, do

 Custas satisfeitas. SemCódigo de Processo Civil.
honorários (art. 25 da Lei 12.016/09). Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas
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legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
CAMARAGIBE, 13 de março de 2020. Jacira Jardim
de Souza Meneses - Juiz(a) de Direito.

Em suas razões, o Requerente, Vereador do Município de
Camaragibe, afirma que o Mandado de Segurança impetrado por
Antônio José Oliveira Borba, vinculado ao presente procedimento,
tem por objeto impedir a Autoridade Coatora no  o entãomandamus,
Presidente da Câmara Municipal de Camaragibe, José Roberto
Barbosa Medeiros, de incluir em pauta de votação o Requerimento nº.
641/2018 da Câmara de Vereadores de Camaragibe/PE, que buscava,
após votação do Plenário, anular a eleição da Mesa Diretora que havia
eleito o ora Requerido para a Presidência daquela Casa Legislativa
para o biênio 2019/2020.

Defende que a Ação Mandamental não apontou qualquer nulidade ou
vício de procedimento do Requerimento nº. 641/2018, limitando-se a
fundamentar sua pretensão no suposto fato de que o supramencionado
Requerimento se tratava de uma “manobra política do prefeito
municipal, que desejava eleger uma mesa diretora simpática a seus
interesses”.

Consigna que, diante de tais fatos, fora requerido pelo Impetrante, ora
Requerido, a título de provimento liminar, que o impetrado, então
Presidente da Casa Legislativa Municipal “se abstivesse de acatar os
pleitos formulados no Requerimento nº. 641/2018, não o colocando
em deliberação ou votação na Câmara Municipal de Camaragibe”.

Aduz ter havido sérias irregularidades no pleito que elegeu a mesa
diretora para o biênio 2019/2020, o que teria ficado cabalmente
demonstrado, entre outros fatores, pela forma com que se processou o
Mandado de Segurança referido, a exemplo de ter o Impetrado, José
Roberto Barbosa Medeiros, aliado político do Impetrante e então
Presidente da Câmara Legislativa de Camaragibe, comparecido
espontaneamente aos autos e prestado informações na forma do art.
7º, inc. I, da Lei 12.016/2009, concordando expressamente com o
pleito do Impetrante, ante a suposta legalidade da eleição ocorrida no
dia 17/10/2018, o que, sob seu enfoque, revela que o processo fora
utilizado como manobra para se chegar a um provimento judicial que
obstasse o andamento e votação do Requerimento nº. 641/2018.
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Afirma, ainda, que eventual decisão concessiva da liminar ou
provimento mandamental de mérito no Mandado de Segurança lhe
afetaria diretamente e que, a par dessa constatação, sequer foi
chamado a integrar o polo passivo da lide  seja pelo próprio,
Impetrante, seja pelo D. Juízo onde se processou o MS.

Sustenta, ao fim, a nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, eis que, a seu ver, a decisão concessiva da segurança
teria deixado de consignar os fundamentos jurídicos aptos a ensejar a
procedência dos pleitos do Impetrante, seja por não ter sido feita a
devida correspondência entre a legislação aplicável e o caso concreto,
seja por não ter apontado,  quais seriam as ilegalidades doo decisum,
Requerimento nº. 641/2018 que o impediriam de ser apreciado ou
posto em deliberação.

Neste sentido, tendo em vista a prolação da sentença nos autos do 
 que extinguiu o feito com resolução deMandado de Segurança

mérito, bem como em face da possibilidade de produção imediata dos
seus efeitos, busca o ora Requerente a suspensão da eficácia da
sentença até o julgamento do Recurso de Apelação, já interposto na
origem.

 

É o Relatório.

Decido.

 

De proêmio, observa-se que a controvérsia no caso sub judice
assenta-se nos efeitos em que deve ser recebido o Recurso de
Apelação interposto pelo ora Requerente contra a sentença proferida
nos autos do Mandado de Segurança, Processo NPU
0028827-61.2018.8.17.2420, que obstou a Autoridade Coatora de
acatar os pleitos formulados no requerimento nº. 641/2018 ou de

 extinguindo o feito com resolução deinclui-lo em pauta de votação,
mérito, na forma do art. 487, III, alínea “a”, do CPC.
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De certo que o efeito suspensivo é aquele destinado a provocar a
suspensão da imediata executividade da decisão impugnada, de modo
a só lhe dar cumprimento após o julgamento do recurso.

Em regra, diferentemente da regra insculpida no art. 1.012 do CPC,
que confere efeito suspensivo ao recurso, a Apelação, em Mandado de
Segurança, possui apenas efeito devolutivo, podendo ser executada
provisoriamente, motivo pelo qual, ressalvadas as hipóteses
específicas previstas em lei, a sentença desafiada por esse recurso
produz os seus efeitos imediatamente, após sua publicação.  

Conforme se dessume da leitura do art. 14, § 3º., da Lei nº.
12.016/2009, a decisão que conceder a segurança em Mandado de
Segurança, poderá ser executada provisoriamente, salvo nos casos em
que for vedada a concessão de medida liminar.

Todavia, os §§ 3º. e  4º., do art. 1.012, do CPC, que disciplinam os 
efeitos em que podem ser recebidos os recursos de apelação, dispõem
que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o
Apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de
difícil reparação, constituindo-se exceção, à regra geral insculpida na
Lei nº. 12.019/2009. Vejamos:

(...)

§ 3  O pedido de concessão de efeito suspensivo naso

hipóteses do § 1  poderá ser formulado poro

requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a
interposição da apelação e sua distribuição, ficando
o relator designado para seu exame prevento para

;julgá-la

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4  Nas hipóteses do § 1 , a eficácia da sentençao o

poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
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demonstrar a probabilidade de provimento do
recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Não obstante ter o Requerente fundado seu pedido nos arts. 294, p.
único, 299, 300 e 305 do CPC, entendo que, em verdade, estamos
diante de pedido de suspensão da eficácia da sentença no período
compreendido entre a interposição da apelação e sua posterior
distribuição, nos exatos termos do art. 1.012, §§ 3º. e 4º., do CPC,
norma de aplicação subsidiária à Lei nº. 12.016/2009 e que não a
contraria, nesse ponto.

Uma vez confirmada a adequação processual, cabe verificar se estão
presentes os pressupostos necessários à atribuição do efeito
suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e
o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da demora
na entrega da prestação jurisdicional.  

, consta dos autos que o Requerente, Vereador do MunicípioIn casu
de Camaragibe, persegue provimento judicial no sentido de que seja
desconstituída a sessão realizada no dia 17/10/2018 que elegeu o ora
Requerido, Antônio José Oliveira Borba, para a presidência da
Câmara Municipal no biênio 2019/2020 e as consequências
posteriores do ato, levando-se em conta o teor do Requerimento nº. 
641/2018.

Dito Requerimento (ID nº. 10185564), produzido em 10 (dez) laudas
e subscrito pelo ora Requerente e pelo Vereador Manoel Rodrigues,
tinha por objeto pedido de anulação/destituição da Eleição da
Comissão Executiva da Câmara Municipal de Camaragibe para o
biênio 2019/2020, apontando vícios de formalidade e legalidade que
macularam o referido pleito, entre eles: I) A leitura e votação, na
mesma sessão, do Requerimento nº. 01/2017, sem que tenha havido o
necessário interstício entre o protocolo do Requerimento e a
realização da sessão, o que retirou o direito de alguns vereadores de
pleitear a participação na composição da mesa diretora; II) A
realização da votação para eleição da mesa diretora se deu com base
em pareceres meramente opinativos da Excelentíssima Promotora de
Justiça da Comarca de Camaragibe, Mariana Passos de Melo Vila
Nova e da Procuradoria Jurídica da própria Casa Legislativa; III) A
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Ata de Eleição da mesa diretora foi publicada no Diário Oficial do
Município 01 (um) ano após sua realização, o que inviabilizou a
adoção das medidas necessária, à época, à anulação do ato; IV)
Infringência aos arts. 12, 13, 205 e 209 do Regimento Interno da
Câmara Municipal no que se refere ao quórum específico para a
sessão de eleição e recomposição da mesa, além do termo final do
prazo para a eleição de recomposição da Comissão Executiva do
segundo biênio da legislatura, da ausência de aprovação da ata da
sessão anterior, bem como da ausência de divulgação/publicação do
horário de realização da sessão, seja no quadro de avisos da Casa
Legislativa, seja no Diário Oficial.

Em análise do conjunto probatório dos autos do presente Pedido de
Efeito Suspensivo, especificamente dos documentos colacionados
pelo ora Requerente, percebe-se que, em contrário ao fundamento
utilizado pelo MM Juízo  para conceder a segurança pretendidaa quo
pelo Impetrante, ora Requerente, no Mandado de Segurança, Processo
NPU 0001403-78.2017.8.17.2420, há indícios de impropriedade e
inadequação ao Regimento Interno no que concerne à realização da
nova eleição da Mesa Diretora na mesma data em que fora proferida a
Sentença no  que, ao reverso do que restou deliberado,mandamus,
concedeu a segurança para declarar a nulidade da sessão solene
realizada na Câmara Municipal de Camaragibe e, consequentemente,
determinou a desconstituição da Mesa Diretora da casa legislativa
eleita para o biênio 2019/2020 naquela ocasião.

Entendo, com efeito, que há certa dose de incerteza quanto a
segurança jurídica no que pertine à fundamentação da sentença
proferida no Mandado de Segurança NPU 

, especificamente quando afirma que (...) 0028827-61.2018.8.17.2420
“O fato de os vereadores da Casa terem, com base no requerimento
nº 370/2017 (ID 38704159, subscrito por 11 dos 13 legisladores),
procedido autonomamente a nova eleição da mesa diretora naquela
mesma data, supostamente horas antes da prolação da sentença,

 interna corporisconfigura deliberação administrativa  e que foi ao encontro da
decisão judicial supramencionada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade no ato”.

Vejo ainda que, com relação às alegações do Requerente de que
durante a realização da sessão solene não houve a substituição dos
eleitos no cargo no momento da votação, de que a eleição não foi
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realizada até o último dia útil do mês de dezembro e que a ata da
sessão não foi aprovada, e nela não consta horário e marcação da
próxima sessão ordinária, a sentença que concedeu a segurança
definitiva em favor do Impetrante, firmou entendimento segundo o
qual tais alegações “São  formalidades de ordem administrativa, que
não possuem o condão de infirmar a legitimidade da manifestação de
vontade expressa pelos vereadores na sessão solene do dia
17/10/2017, que elegeu o impetrante para a mesa diretora da Câmara
Municipal no biênio 2019/2020”.

Nota-se que há,  dúvida sobre a legalidade e adequação doin casu,
pleito ao Regimento Interno da Câmara Legislativa de Camaragibe, o
que atrai a incidência do mencionado art. 1.012, § 4º., do CPC, diante
do risco de lesão que possa incidir sobre a Parte Requerente, o que
possibilita, sem prejuízo da revisão do presente posicionamento
quando do recebimento do Recurso de Apelação, a concessão do
efeito suspensivo aqui pretendido.

Há ainda, que se perquirir sobre a necessidade de participação do ora
Requerente no polo passivo do Mandado de Segurança originário na
qualidade de litisconsorte passivo necessário, já que o Impetrante, ora
Requerido, objetivou, com o provimento judicial, a decretação de
impossibilidade de acatamento dos pleitos formulados no
requerimento nº. 641/2018 ou de inclui-lo em pauta de votação, o que,
a depender da prova pré-constituída naqueles autos, o que só se
verificará quando da apreciação do Recurso de Apelação interposto,
poderia ensejar eventual nulidade da sentença nos moldes do art. 114
e 115, I do CPC, em face da comunhão de interesses de terceiros ou
ainda quando esses interesses possam ser atingidos em virtude da
manutenção do ato com eventuais vantagens para a Parte Impetrante

.[1]

A situação dos autos se enquadra identicamente na hipótese
legalmente excetuada do duplo efeito a que deve se submeter o
Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança
NPU , quando a execução provisória da0028827-61.2018.8.17.2420
sentença concessiva da segurança possa trazer risco de dano grave ou
de difícil reparação para a parte prejudicada.
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De certo que, não raro, o cumprimento da obrigação contida em uma
sentença concessiva da segurança encerra, materialmente, a demanda.
Dessa forma, se é possível pela própria redação do § 3º., do art. 14 da
Lei 12.016/2009, que prevê execução provisória e não definitiva,
extrair que não sendo o caso de execução provisória deve o recurso de
apelação ser recebido no efeito devolutivo e suspensivo, essa deve ser
a interpretação mais coerente.

 

Ademais, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo retira
da regra do art. 14, § 1º., que trata da obrigatoriedade de confirmação
da sentença concessiva da segurança pelo Tribunal competente, a
exegese dada ao comando normativo de que a sentença que concede a
segurança em mandado de segurança tem que ser confirmada pelo
duplo grau de jurisdição para que possa produzir seus jurídicos e
legais efeitos.

 

Diante de tal entendimento, bem como do que ora adoto, vê-se a
necessidade de análise e confirmação, quando do recebimento do
Recurso de Apelação respectivo, não só da regularidade do
procedimento de eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa de
Camaragibe, mas também, e principalmente, da adequação do ato aos
comandos normativos próprios inerentes à liturgia do ato como forma
de se chegar a conclusão ou não pela legitimidade da composição
diretiva da Câmara, motivo pelo qual é de se deferir o efeito
suspensivo pleiteado até o recebimento do Recurso de Apelação
originado do Mandado de Segurança objeto da lide.

Pelo exposto, tendo em vista a presença dos requisitos legais,  
 a  ao apeloDEFIRO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

 interposto pela parte Requerente, nos autos do Mandado de Segurança
 NPU 0028827-61.2018.8.17.2420, ainda pendente de distribuição, até

ulterior deliberação desta Relatoria ou julgamento pelo órgão
colegiado, com fundamento no artigo 1.012, § 4º., do CPC, sem
prejuízo do necessário juízo de admissibilidade do apelo manejado.
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Dê-se ciência imediata ao Juízo de origem do conteúdo da presente
decisão.

Em relação ao Recurso de Apelação ainda pendente de processamento,
observe-se, quando do recebimento no segundo grau, a PREVENÇÃO
desta Relatoria, conforme previsão do inciso I, § 3º, do art. 1.012, do
CPC.

 

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

 

Recife, data conforme assinatura eletrônica.

 

 

Márcio Aguiar

Desembargador Relator         

[1] Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº. 14106/MS 2001/0176460-8 
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