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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Agravo de Instrumento NPU 0003553-75.2020.8.17.9000

Agravante: PAULO ANDRÉ DO NASCIMENTO DUDA

Agravado: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA

Processo Vinculado: 0000592-16.2020.8.17.2420

Origem: 3ª. Vara Cível da Comarca de Camaragibe

Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo André do
Nascimento Duda contra decisão da lavra do MM Juíza da 3ª. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Camaragibe que, nos autos do
Mandado de Segurança, Processo NPU 0000592-16.2020.8.17.2420,
indeferiu o pedido liminar no  que tem por objeto “(...) mandamus
determinar que a votação dos requerimentos n  641, 642, 643 e 644os

seja respeitada, determinando a posse do impetrante no cargo de
presidente da casa legislativa municipal, em virtude de não mais
existir decisão suspensiva dos efeitos dos requerimentos 649 e 650,
que levaram à sessão extraordinária onde se votou os requerimentos

”.acima

 

O Agravante alega, em suas razões recursais, que a eleição para a
Mesa Diretora Executiva da Câmara Legislativa do Município de
Camaragibe para o biênio 2019/2020 restou eivada de nulidades
insanáveis que a tornaram nula de pleno direito e que os
procedimentos que culminaram com a eleição do ora Agravado para o
período afrontaram o Regimento Interno da Câmara Municipal.
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Assim como defende, (...) na data de 21/12/2018, 09 (nove)
vereadores do Município de Camaragibe protocolaram no setor
responsável da Câmara em comento 02 (duas) “PROPOSIÇÕES” na
forma de “Requerimentos” (Art. 256, III, do Regimento Interno, Doc
03), de nºs 649/2018 e 650/2018 (Docs 02), tudo conforme art. 281 do
RI, para que a Mesa Diretora da Casa colocasse em discussão e
votação na Reunião do dia 27/12/2018 (art. 213 do RI) os
Requerimentos nºs 641, 642, 643 e 644/2018, com a consecução de
providências regimentais, conforme permite o artigo do RI retro
mencionado, quais sejam, a proposição sobre ilegalidades na eleição
da mesa diretora da Câmara ocorrida anteriormente, para o biênio de
2019-2020 (Requerimento 641/2018), e nova eleição da mesa diretora
para o biênio 2019-2020 (Requerimento 643/2018). Tal atitude dos
Vereadores se deu porque o ex-presidente, conhecido como Roberto
da Loteria, ilegalmente antecipou o término da Sessão Legislativa de
2018, através do Ilegal Ofício Circular nº 01/2018 de sua lavra, sem
votação de diversas Leis, em especial da LOA. É bom que se diga que
a reunião do dia 27.12.2018 aconteceu e 2/3 dos membros da Câmara
de Vereadores votaram os Requerimentos, tendo anulado a eleição
que elegeu o Agravado e realizado nova eleição da Mesa Diretora e
eleito o Agravante/Impetrante para o cargo de Presidente da Casa”.

 

Aduz que após tais fatos, o atual Presidente da Casa Legislativa, o ora
Agravado, ingressou com o Mandado de Segurança nº.
0028827-61.2018.8.17.2420, sendo indeferida a liminar que pretendia
a suspensão dos efeitos da anulação da sua eleição e da nova eleição
que elegeu o ora Agravante, obtendo, após interposição do Agravo de
Instrumento nº. 000008-31.2019.8.17.9000, provimento judicial
favorável após pedido de reconsideração, em ata de 31.12.2018,
suspendendo os efeitos dos Requerimentos nºs. 649 e 650/2018 e,
portanto, os efeitos da Sessão Extraordinária do dia 27.12.2018 que
elegeu o Agravante.
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Informa que, processado e distribuído regimentalmente, referido
recurso  teve julgamento de mérito, através de decisão terminativa, da 
lavra do Eminente Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo,
que extinguiu o feito pela perda do interesse recursal, por entender que
houve confusão entre Agravante e Agravado, não conhecendo do
recurso e cassando os efeitos da tutela antecipada recursal concedida
inicialmente.

 

Defende que, assim, os efeitos dos requerimentos nºs. 649 e 650/2018
e, portanto, os efeitos da Sessão Extraordinária do dia 27.12.2018 da
Câmara de Vereadores de Camaragibe, que elegeram o ora Agravante,
voltam a vigir.

 

Sustenta, por fim, estarem presentes os requisitos legais do art. 300 do
CPC para a concessão da tutela de urgência pretendida, seja pela
relevância dos fundamentos do recurso, que ensejariam o
reconhecimento da probabilidade do direito invocado, seja pelo risco
ao resultado útil do processo.

 

Em virtude do indeferimento da liminar no Mandado de Segurança
interposto, pugna, inicialmente, que seja concedida, liminarmente, a
tutela antecipada de urgência, para que seja determinada a imediata
posse do Agravante no cargo de Presidente da Câmara de Vereadores
do Município de Camaragibe, até o enfrentamento do mérito do
recurso.

 

É, em síntese, o relatório.

Decido.
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O pedido de tutela antecipada pretendido pela Parte Agravante cuida
em examinar a legalidade dos efeitos dos requerimentos nºs. 649 e
650/2018, decorrentes dos Requerimentos nºs. 641, 642, 643 e
644/2018, subscritos pelo Agravante e, portanto, os efeitos da Sessão
Extraordinária realizada no dia 27.12.2018, que o elegeram para o
cargo de Presidente da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020.

 

A par disso e em consulta aos documentos colacionados aos autos,
observo que o Agravante suscita a ocorrência de irregularidades que
teriam maculado as eleições da Mesa da Casa Legislativa de
Camaragibe para o biênio 2019/2020 e que, em face de tais
constatações, pediu providências à Mesa Diretora, através dos
Requerimentos nºs. 641, 642, 643, 644, 648 e 650 (ID´s nº. 10186940,
10186942, 10186941, 10186944, 10186945 e 10186947).

 

O Requerimento nº. 643/2018, foi protocolado, sob o regime de
urgência urgentíssima, com base nos arts. 185 e 281 do Regimento
Interno da Câmara e noticia, entre outros fatos, que “Baseado nas
arbitrariedades cometidas pelo Sr. Presidente Roberto da Loteria e o
1º. Secretário, Antônio Oliveira, na condução dos trabalhos
realizados da Sessão Legislativa do dia 04.12.2018 (quatro de
dezembro de 2018) onde SEM JUSTIFICATIVA só foi lido os
requerimentos até o nº. 640/2018, não colocando na pauta os
Requerimentos nº. 641 e 642/2018, bem como os projetos pendentes
de votação, a devolução de pareceres pendentes no jurídico há meses
de projetos Leis, bem como o andamento ao Plano Plurianual e Lei

 o que posteriormente por vontade própriaOrçamentária Anual,
encerrou a sessão alegando tumulto, o que não ocorreu, conforme se
comprova nos vídeos da imprensa da cidade e nos anais dessa Casa,
sem dar direito ao que consta no Regimento Interno da Casa, nos
Arts. 185 e Art. 192, onde não acatou o direito ao Recurso de
Plenário, bem como cerceou o direito de fala dos vereadores, e
alegou não registrar nenhuma fala em livro de ATA próprio, indo de
encontro a tudo que determina e é feito há anos pelos funcionários do
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Poder Legislativo. Sendo assim, solicitamos que seja ANULADA a
Sessão Ordinária do dia 04.12.2018 (quatro de dezembro de 2018),
convocando outra para dia e horário regimental, previamente avisado
no diário oficial ou por circular expondo ao conhecimento de todos,
conforme também não fora feito pela Mesa Diretora ao final da
sessão”.

 

Pois bem. Os Arts. 11, § único, 68 e 285, I e II, todos do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores de Camaragibe assim dispõem:

 

Art. 11-A Comissão Executiva da Câmara Municipal
será composta por um Presidente, um Vice-Presidente
e dois (02) Secretários, devendo ser eleita para um
mandato de dois anos, facultando-se a reeleição para
qualquer cargo da Comissão Executiva. Parágrafo
Único-Qualquer membro da Comissão Executiva
poderá ser destituído pelo voto de dois terços (2/3) dos
membros da Câmara, quando faltoso ou omisso no
desempenho de suas atribuições regimentais,
procedendo-se à sua substituição, se for o caso, na
forma prevista neste Regimento.

 

Art. 68- Os membros da Comissão Executiva, isolada
ou conjuntamente, poderão ser destituídos de suas
funções, mediante resolução aprovada por dois terços
(2/3), no mínimo, dos membros da Câmara, cumpridas
as formalidades e disposições deste Regimento e
assegurada ampla defesa ao destinatário da proposta de
destituição.

Art. 285-Dependerá de deliberação do Plenário, mas,
não sofrerá discussão, questão de ordem, ou palavra
pela ordem, o requerimento que solicitar: I -Inclusão
de projeto, na pauta, em regime de urgência; II
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-Votação por determinado processo, no regime de
urgência; III -Adiamento de discussão ou de votação
de Proposição, nos termos deste Regimento .

A análise da vasta documentação trazida a este recurso pelo Agravante
traz elementos, , que geram dúvida sobre a legalidade eprima facie
adequação dos procedimentos que antecederam a sessão que elegeu o
Presidente da Câmara Municipal, notadamente quanto a obediência do
ato aos ditames do Regimento Interno daquela Casa Legislativa,
conforme trechos suso mencionados.

Os atos, comissivos e omissivos, suscitados pelo Agravante e
comprovados pela prova documental juntada aos autos denotam que a 

 não guardou consonância com a Lei Regimental da práxis legislativa  
Câmara, a exemplo, entre outros fatos, da ausência de substituição dos
eleitos no cargo no momento da votação, de que a eleição não foi
realizada até o último dia útil do mês de dezembro do ano legislativo e
que a ata da sessão anterior não foi aprovada, e nela não consta horário
e marcação da próxima sessão ordinária, além da ausência da
necessária publicização do ato.

Entendo ainda que a decisão terminativa proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº. 0000008-31.2019.8.17.9000, extinguindo o
feito sem resolução de mérito por perda do objeto, cessou a eficácia da
decisão tomada no mesmo recurso que havia concedido a tutela
antecipada para que os Requerimentos nºs. 649 e 650 não fossem
discutidos nem votados pela Câmara de Vereadores de Camaragibe, de
modo que análise da legalidade ou não dos referidos Requerimentos,
ainda que devam ser considerados válidos neste exame sumário,
próprio do rito deste recurso, deve ser feita no momento oportuno,
qual seja, quando do enfrentamento do mérito do Recurso de Apelação
nos autos do Mandado de Segurança nº. 0028827-61.2018.8.17.2420.

A Magistrada que proferiu a decisão que indeferiu o pedido liminar
pleiteado pelo Impetrante, ora Agravante, baseou sua decisão no único
fato de que “acatar o pleito do impetrante iria de encontro à

 mandamusdeterminação deste Juízo nos autos do  28827-61.2018.8.17.2420
(posto que implicaria no reconhecimento da legitimidade do requerimento 641), de modo que não há
como considerar relevantes os fundamentos da exordial, sob pena de prolação de decisões conflitantes”.
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 O Agravante comprova, no ID nº. 10186939, a realização da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Camaragibe, em 27.12.2018,
com a participação de 09 (nove) vereadores, com quórum qualificado
de 2/3 dos Vereadores, em cuja deliberação foi eleito para presidir a
Câmara Legislativa o ora Agravante, Paulo André de Oliveira Duda,
de modo que, cessada a causa de suspensão da análise dos
Requerimentos nºs. 641 a 650, com a inclusão dos Requerimentos em
pauta de votação, com aprovação e eleição da nova Mesa Diretora
com eleição do Agravante, entendo, em análise de cognição sumária,
que deve ser dado provimento ao presente recurso para que seja o ora
Agravante reconduzido ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da
Câmara Legislativa do Município de Camaragibe, ao menos até o
enfrentamento do mérito do recurso pela 3ª. Câmara de Direito
Público deste Tribunal.

 

Saliento que tal decisão pode ser revista a qualquer tempo e que não
há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, eis que a
qualquer tempo a tutela que ora se concede pode ser revogada a
critério desta Relatoria, desde que haja motivos suficientes para tanto
e que sejam devidamente comprovados nesta via judicial.  

 

Por fim, cumpre enfatizar que a demora na solução da demanda pode
ser considerada como caracterização da existência de risco ao
resultado útil do processo, trazendo, por conseguinte, perigo de dano
ao Agravante, caso o pedido antecipatório não seja de logo apreciado
para entrega efetiva da prestação jurisdicional requerida.  

 

Sendo assim, em um juízo preliminar decorrente de cognição sumária,
presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do
processo, é de ser concedida a tutela de urgência pretendida para que
seja imediatamente empossado o Agravante, como Presidente da Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Camaragibe, ao
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menos até o enfrentamento do mérito recursal pelo órgão colegiado
deste Tribunal ou caso as condições fáticas e jurídicas até aqui
colhidas não sejam alteradas.   

 

Por essas razões, em um juízo sumário e provisório, com respaldo no
art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE

,URGÊNCIA  para determinar a imediata posse do Agravante no cargo de Presidente da Câmara
de Vereadores da Câmara de Vereadores de Camaragibe/PE, até enfrentamento do mérito do presente
recurso ou caso as condições que embasaram esta decisão sofram alteração capaz de infirmar os
fundamentos utilizadas para a concessão da medida.

 

Intime-se, via Oficial de Justiça, a Câmara Legislativa Municipal
de Camaragibe, para que dê cumprimento à presente decisão, com
a urgência que o caso requer.

 

Oficie-se, via Malote Digital, com urgência, ao Juiz da causa,
acerca do teor da presente decisão.

 

Intime-se a Parte Agravada para oferecer contrarrazões ao recurso, no
prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos que entender
necessários ao deslinde da controvérsia.

 

Após, remetam-se os autos ao douto representante do Ministério
Público com assento nesta Instância Recursal para formulação de seu
opinativo de mérito.

 

Fluindo tal prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos.  

 

Publique-se. Cumpra-se.
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Recife, data conforme assinatura eletrônica.

 

 

Márcio Aguiar

Desembargador Relator
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