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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 VARA CÍVEL DA COMARCA DE VALENÇA DO PIAUÍ DA
COMARCA DE VALENÇA DO PIAUÍ
Rua General Propécio de Castro, 394, Centro, VALENçA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64300-000

 0800226-90.2019.8.18.0078PROCESSO Nº:
 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)CLASSE:

 [Liminar]ASSUNTO(S):
IMPETRANTE: LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO, LEILIVAN DA SILVA
MARTINS

IMPETRADO: FRANCISCA IRIS LIMA VERDE REGO MOREIRA, RUBENS
ALENCAR, GEANE DA SILVA VIEIRA, JOAQUIM DE MORAES REGO FILHO,
VANILDO DE CASTRO SOARES

 

SENTENÇA

1-      RELATÓRIO:

 

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por

LUCIVALDO DE SOUSA MONTEIRO e LEILIVAN DA SILVA MARTINS, vereadores

deste Município de Valença do Piauí/PI, contra atos praticados pelos também vereadores

municipais FRANCISCA ÍRIS LIMA VERDE RÊGO MOREIRA, RUBENS ALENCAR,

GEANE DA SILVA VIEIRA MEDEIROS, JOAQUIM DE MORAES RÊGO FILHO e

VANILDO DE CASTRO SOARES, com o objetivo de, em sede de liminar, tornar sem efeito

A SESSÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ, realizada às 09h do dia 08 de outubro de 2019,

bem como tornar sem efeito os cargos e todo e qualquer ato realizado pelos seguintes

vereadores, ocupantes dos respectivos cargos, conforme listados a seguir: RUBENS

ALENCAR, do cargo de presidente da mesa diretora; VANILDO DE CASTRO SOARES,

do cargo de vice-presidente da mesa diretora; JOAQUIM DE MORAES REGO FILHO, do

cargo de primeiro secretário da mesa diretora e GEANE DA SILVA VIEIRA MEDEIROS,

do cargo de segundo secretário da mesa diretora.
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Narra a exordial que os impetrantes foram eleitos para o biênio 2019/2020, aos

cargos de vice-presidente e primeiro secretário, respectivamente, da Mesa Diretora da

Câmara Municipal de Valença do Piauí/PI. Segundo os fatos narrados, em razão do Acordão

do TSE N. 193- 92.2016.6.18.0018, de 17 de setembro de 2019, referente à decisão proferida

nos autos do Recurso Especial interposto nos autos da Ação de Investigação Judicial

Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018, o TSE cassou o mandado de 06 (seis) vereadores da

cidade de Valença do Piauí. Dentre eles. foram cassados o vereador RAIMUNDO NONATO

SOARES LIMA, então Presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Valença do Piauí,

e o vereador STENIO ROMMEL DA CRUZ CERQUEIRA, então segundo secretário da

Mesa diretora da respectiva Câmara Municipal (documentos comprobatórios anexos à

exordial).

 

Aduz a inicial que, em atendimento à decisão judicial em questão, o impetrante

LUCIVALDO teria determinado a realização de sessão solene no dia 08/10/2019, às 09h,

com o objetivo de que fosse dado posse aos supramencionados vereadores, por acreditar ser o

legítimo presidente em razão da cassação do anterior. No entanto, segundo a petição inicial, a

impetrada FRANCISCA ÍRIS LIMA VERDE RÊGO MOREIRA, a partir da 09h do dia 08

de outubro de 2019, teria se intitulado presidente em transição, convocando de imediato

eleição para mesa diretora da Câmara em comento. No mesmo dia, porém, às 09h30, o

impetrante LUCIVALDO teria aberto a referida Sessão, conforme havia previamente

convocado, ao passo que as autoridades coatoras, em especial o vereador RUBENS

ALENCAR, teriam impedido os impetrantes de realizarem tal sessão, sob o pálio de que a

referida sessão deveria ser presidida pelo(a) vereador(a) mais votado(a).

 

Sustentam os impetrantes que, diante disso, LUCIVALDO teria suspendido tal

Sessão Solene, ocasião em que levou a feito as seguintes providências, quais sejam: (i) às

11h02, do mesmo dia 08/10/2019, o Registro de Boletim de Ocorrência (BO) sob o n.

122451.000990/2019-73, relatando que a impetrada, FRANCISCA ÍRIS LIMA VERDE

RÊGO MOREIRA, sentou na cadeira da Presidência da Mesa Diretora e deu continuidade à

referida Sessão; (ii) no mesmo dia, a comunicação ao Juízo Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de

Valença do Piauí, através do Ofício n. 67/2019, acerca da impossibilidade de dar

cumprimento ao que lhe fora imposto. In fine, sustentam os impetrantes que, ante a negativa

do impetrante LUCIVALDO ao pedido do vereador e impetrado RUBENS ALENCAR, os

impetrados teriam iniciado a prática de atos de desrespeito ao plenário, tendo a vereadora

FRANCISCA ÍRIS LIMA VERDE RÊGO MOREIRA dado posse aos sobreditos 06 (seis)

novos vereadores ao arrepio do devido processo legal legislativo, ocasião em que a referida
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impetrada teria apresentado Projeto de Lei de sua autoria, o qual versa sobre a destituição dos

membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Valença do Piauí, tendo sido este

aprovado. À exordial, foi anexada documentação pertinente às alegações dos impetrantes.

Em manifestação (id. 6785089), os impetrados requereram o prazo de 24h para que se

manifestassem sobre os pontos aduzidos na inicial.

 

Em Despacho (id. 6743993), foi determinada a notificação da parte impetrada,

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as devidas informações, e ainda, findo o referido

prazo, com ou sem manifestação, vista ao Ministério Público para opinar no feito, no prazo

de 10 (dez) dias.

 

Em sede de Manifestação (id. 6888636), os impetrados, inicialmente, aduziram a

ausência de pedido de citação dos vereadores listados a seguir: EDILSA MARIA DA

CONCEIÇÃO DO VALE; SEBASTIÃO DHONATAN DOS SANTOS CARNEIRO E

ANTÔNIA IARA DA COSTA, sob o pálio de que o pedido de anulação da posse dos

sobreditos vereadores (JOAQUIM DE MORAES REGO FILHO; VANILDO DE CASTRO

SOARES; SEBASTIAO DHONATAN DOS SANTOS CARNEIRO; EDILSA MARIA DA

CONCEIÇÃO DO VALE; GEANE DA SILVA VIEIRA E ANTONIA IARA DA COSTA)

tem repercussão direta no interesse jurídico de todos os vereadores empossados e não

somente dos demandados.

 

Alegam ainda os impetrados que o artigo 31 da LOM não dispõe de hipótese em

que o vice-presidente assuma a presidência no presente caso, tampouco as regras contidas no

art. 67 do Regimento Interno,  :in verbis

 

Art. 31. Além das atribuições contidas no Regimento Interno compete

ao Vice-Presidente: I- substituir o presidente da Câmara em suas

faltas, ausências, impedimentos, renúncia ou licença. (Lei Orgânica

Municipal) (...)

Art. 67. As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou cassação do

mandato do vereador.
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§1º a extinção se verifica pela morte, renúncia, falta de posse no

prazo legal, perda ou suspensão dos direitos políticos, ou por

qualquer outra causa legal hábil.

§2º a cassação dar-se-á por deliberação do plenário, nos casos e na

forma previstos na legislação vigente. (Regimento Interno). (...)

 

Assim, segundo o que aduzem os impetrados, a situação fática em análise não se

relaciona a nenhuma das hipóteses e critérios estabelecidos no artigo supramencionado, pois

o caso versa, repise-se, sobre cassação de mandato do presidente da Câmara pela Corte

Superior Eleitoral, e não de falta, ausência, impedimento, renúncia ou licença. Pontuaram

ainda que, conforme comunicação do juízo eleitoral para que fosse realizada a posse dos

vereadores, estes se reuniram às 09h, do dia 08/10/2019, em sessão solene aberta pelo

Vice-presidente da Mesa, impetrante LUCIVALDO, na qual foi suscitada questão de ordem

pelo Vereador RUBENS ALENCAR acerca da condução da posse a ser realizada pela

Vereadora mais votada. Decidindo a questão de ordem pelo vice-presidente da Mesa, o

impetrante LUCIVALDO, este juntamente com o primeiro secretário da Mesa, o impetrante

LEILIVAN, evadiram-se do Plenário da Câmara sem dar cumprimento à comunicação

judicial, sendo o livro de ata levado pelo vereador LEILIVAN.

 

Diante dessa situação, a vereadora FRANCISCA ÍRIS presidiu a tal sessão e deu

posse aos novos vereadores, tendo sido destituída a mesa diretora, através de Projeto de Lei,

e eleita nova Mesa Diretora, a qual dirige a Câmara de Vereadores de Valença. Desse modo,

alegam os impetrados que a medida utilizada pela vereadora FRANCISCA ÍRIS LIMA

VERDE RÊGO MOREIRA, mais votada, na qual ela assumiu a função de presidente da

Câmara, é legítima para observância das normas da casa, instrumento que já foi utilizado

anteriormente quando ainda não havia presidente eleito, conforme documentação anexa à

Manifestação.

 

Afirmam também os impetrados que o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para se

marcar nova eleição para mesa diretora alegado na exordial não se aplica ao presente caso,

pois, apesar de o art. 14 do regimento interno dispor que a eleição deverá ser marcada no

mínimo dentro de 15 (quinze) dias subsequentes à ocorrência, e a inscrição dos candidatos

até 24 (vinte e quatro) horas antes da sua realização, sendo vedada a inscrição para concorrer

a mais de um cargo, não poderia haver cumprimento de prazo de 15 (quinze) dias para
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eleição (eleger) de novo presidente, por 02 (dois) motivos : (i) não há previsão legal

conforme já anotado de que o ex-vice presidente assumisse tal cargo; (ii) no presente caso, só

é possível ser aplicado o art. 25, §3º, da LOM que determina, ipsis litteris: Imediatamente

após a posse, reunidos sob a mesma presidência, e havendo maioria absoluta dos membros da

Câmara, elegerão os componentes da Mesa, em votação aberta, os quais serão imediatamente

empossados” (art. 25, §3º da LOM).

 

Pontuou que a questão de ordem suscitada pelo vereador RUBENS ALENCAR

tem respaldo no Capítulo I “Das Questões de Ordem e seus Precedentes” a partir do art. 180

do Regimento Interno, e motivadas pela dúvida de aplicação dos artigos 31 e 67 da Lei

Orgânica Municipal (LOM), que não dispõe de hipótese que o vice-presidente assuma a

presidência no presente caso, bem como as regras contidas no Regimento Interno:

Art. 31. Além das atribuições contidas no Regimento Interno compete

ao Vice-Presidente:

I- substituir o presidente da Câmara em suas faltas, ausências,

impedimentos, renúncia ou licença. (Lei Orgânica Municipal)

Art. 67. As vagas na Câmara dar-se-ão por extinção ou cassação do

mandato do vereador.

§1º a extinção se verifica pela morte, renúncia, falta de posse no

prazo legal, perda ou suspensão dos direitos políticos, ou por

qualquer outra causa legal hábil. §2º a cassação dar-se-á por

deliberação do plenário, nos casos e na forma previstos na legislação

vigente. (Regimento Interno).

 

Quanto à condução da sessão pela vereadora FRANCISCA ÍRIS, a qual presidiu

e deu posse aos vereadores em comento, aduziram que esta encontra fundamento no art. 184

do Regimento Interno, em que pese a possibilidade da aplicação do precedente (vereador

mais votado) oriundo de uma interpretação regimental. Esmiuçou ainda que a vereadora
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FRANCISCA ÍRIS presidiu a sessão de posse no ano de 2017, conduziu a posse da mesa

diretora para o biênio 2019/2020 dentro da mesma legislatura (2017-2020), a posse dos

novos vereadores quando do Acórdão nº 19.392/TER-PI e ainda esta do dia 08/10/2019.

 

Repisaram os impetrados que, na hipótese de vacância do cargo de Presidente,

não há guarida legal para que o Vice-Presidente assuma tal função, nem mesmo

provisoriamente. Destacando que é assim, nos regimentos internos das casas legislativas, em

homenagem ao princípio da simetria, de acordo com o art.59 do Regimento Interno do

Senado Federal, o qual explicita que, no caso de vacância, enquanto não eleito novo

Presidente, os trabalhos do Senado serão dirigidos pela Mesa do período anterior.

 

Deflagram ainda os impetrados que a destituição dos membros da mesa,

declarando os cargos de vice presidente e primeiro secretário vagos, foi totalmente

respaldada pela legislação pertinente, pois: (i) já estavam vagos os cargos de presidente e

segundo secretário vagos por consequência da decisão TSE, que alcançou o presidente e

segundo secretário; (ii) o cargo de vice presidente e primeiro secretário tornaram-se vagos

com projeto de decreto legislativo que fundamentou a decretação de vacância dos cargos de

vice-presidente e primeiro secretário, sustentado nos artigos 27, §2º, da LOM combinado

com o art. 10, §3º, do regimento interno,  :in verbis

 

Art.27. [...] §2º qualquer componente da mesa poderá ser destituído

da mesma, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da câmara,

quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas

atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para

complementação do mandato (lei orgânica). Art. 10, §3º - Qualquer

componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto de dois terços

dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no

desempenho de suas atribuições regimentais.

 

Vista ao Ministério Público que se manifestou frente à ausência de direito líquido

e certo dos impetrantes, bem como do próprio ato abusivo ou ilegal das autoridades

impetradas, de forma documental e inequívoca, diante da controvérsia mesma existente a
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respeito da aplicação de atos   do Poder Legislativo Municipal, manifesta ointerna corporis

Ministério Público do Estado do Piauí pela IMPROCEDÊNCIA DO MANDADO DE

SEGURANÇA.

 

Autos conclusos.

 

É o relatório.

 

Decido.

 

2-      FUNDAMENTAÇÃO:

 

O víeis histórico do Mandado de Segurança, desde a Constituição de 1934, esteve

sempre voltado para a proteção do “incontroverso”, do “direito certo e incontestável”. Tal

garantia constitucional, ao longo da evolução constituinte, amoldou-se e passou a ter seu

objetivo central materializado no “direito líquido e certo”. A adequação de nomenclaturas foi

congruente apenas para evidenciar o objetivo cristalino que norteia as Ações Mandamentais,

onde, segundo Hely Lopes Meirelles “o direito invocado, para ser amparável por mandado de

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições

de sua aplicação ao impetrante”. A doutrinadora assevera, ainda, que “se a existência for

duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de

”.situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança

 

Portanto, faz-se necessário, inicialmente, destacar a viabilidade do Mandado de

Segurança. Trata-se de uma ação de natureza cível prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição

Federal e regulamentada através da Lei 12.016/2009, com seu cabimento para proteção de

direito líquido e certo quando, ilegalmente ou com abuso de poder, a pessoa física ou

jurídica, sofrer violação por parte da autoridade intitulada coatora.
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Nesse sentido, avença Luiz Guilherme Marinoni, no capítulo disciplinado como

Mandado de Segurança Individual e Coletivo (2013, p. 236/237) que:

 

 

[...] A liquidez e a certeza do direito têm sim vinculação com a maior

ou menor facilidade na demonstração dos fatos sobre os quais incide

o Direito. Desse modo, a questão do direito líquido e certo se põe no

campo da prova das afirmações de fato feitas pelo impetrante. Vale

dizer que o mandado de segurança exige que o impetrante possa

demonstrar sua alegação por prova indiscutível em seu conteúdo,

ou seja, valendo-se de prova direta, em específico, da prova

. [...]documental

 

No vertente caso, a questão central levantada pelos Impetrantes foi que:

 

“o Poder Legislativo Municipal não tem, de forma alguma, nem mesmo pela

unanimidade de seus membros, em nenhum Município, o poder de decretar o

afastamento dos membros da Mesa Diretora sem justo motivo,  que foram eleitos

democraticamente por seus pares, dessa forma o projeto de lei de 08 de outubro

de 2019 , que visa afastar os impetrantes LUCIVALDO E LEINIVAN da mesa

 quando não se observa se quer,diretora, e totalmente ilegal , abusivo e arbitrário

o devido processo legal ao não permitir aos impetrantes LUVIVALDO E

LEILIVAN o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, já que se

quer os impetrantes foram    ouvidos antes de se pretender o afastamento dos

mesmos da mesa diretora.”

 

Consequentemente, diante dos fatos acima, sustentaram tornar sem efeito a

sessão solene para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Valença do Piauí,

realizada às 09h do dia 08 de outubro de 2019, bem como tornar sem efeito os cargos e todo

e qualquer ato realizado pelos vereadores.
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Inicialmente, destaco que o objeto da presente demanda não se enquadra na

natureza da Ação Mandamental. Faz-se necessário que o direito pleiteado apresente todos os

requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovado de

plano, o que não existiu na presente demanda.

 

Dos vários atos praticados pelo Poder Legislativo existem aqueles que dizem

respeito ao próprio gerenciamento das casas, tendo em vista estarem reservados ao âmbito

decisório da câmara, o que não se admite apreciação por qualquer outro poder.

 

A delimitação entre os Poderes e, especificamente, o alcance do Poder Judiciário

possui um limite, mesmo diante de inúmeras violações que se caracterizam como atos 

, ou seja, aqueles com respaldo apenas em normas de produção exclusiva dointerna corporis

Poder Legislativo, necessários a gerência de seu funcionamento.

 

O Poder Judiciário, por maior que seja sua extensão, não pode examinar o mérito

de ato de natureza gerencial. Trata-se de questão    que se resolve,interna corporis

exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo.

 

Ademais, cumpre assinalar a importância que a Mesa Diretora da Câmara possui,

pois trata-se de um órgão encarregado de decidir assuntos internos da casa. Apesar da

cassação do TSE se enquadrar nas hipóteses do regimento, ao contrário do que defendem os

impetrados, após a posse dos suplentes, a Câmara tem o poder de eleger uma nova mesa

diretora, por exemplo, já que se trata de matéria  . Além disso, o fato do Viceinterna corporis

e o Secretário, ora impetrados, terem sido eleitos pelos Vereadores que foram cassados e

que,  , não teriam legitimidade, é bastante coerente que os novos empossadosa posteriori

teriam a legitimidade de eleger uma nova mesa diretora, face a necessidade de buscar a

devida representatividade da atual maioria da Câmara.

 

Quanto ao “erro na sessão de posse”, que foi presidida pela Vereadora mais

votada na última eleição e não conforme determinado pela Justiça Eleitoral, já foi adotada

providências junto à Promotoria Eleitoral da 18ª Zona, entendendo este magistrado, que  não
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surte efeitos externos necessários a interferência do Poder Judiciário, visto que não

contaminou a eleição da nova mesa diretora.

 

Portanto, embora tenha ocorrido a irregularidade na posse dos 06 (seis) suplentes,

cuja sessão teve como presidente membro que não o determinado pelo Juiz Eleitoral, tal

irregularidade é objeto de apuração no âmbito do Ministério Público Eleitoral, e não pode

contaminar a eleição de uma nova Mesa Diretora, que ocorreu em seguida à posse, pois

conforme já ressaltado, além de ser uma questão interna corporis, seria irrazoável a

efetivação dos impetrantes nos cargos de presidente e secretário da Câmara, cuja eleição

decorreu dos votos de pelos menos 06 (seis) Vereadores, cujos mandatos foram cassados por

fraudarem o pleito eleitoral de 2016, no tocante à cota de gênero.   

Por fim, destaco, ainda, o art. 27, §2º da LOM combinado com o art. 10, §3º do

Regimento Interno  :in verbis

 

Art.27. [...] §2º Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído

da mesma, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara,

quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas

atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para

complementação do mandato (Lei Orgânica).

§3º - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto

de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou

ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais.

 

Há, portanto, previsão acerca da possibilidade de destituição da mesa!

 

3. DISPOSITIVO 

 

                        Desse modo, nos termos do parecer emitido pelo representante do Ministério

Público, não vislumbro qualquer direito líquido e certo a ser amparado na presente ação

mandamental.
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                 Isto posto, julgo   ora ajuizado pelosimprocedente o mandado de segurança

impetrantes. 

Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

P. R. I.

 

Oficie-se ao Gerente do Banco do Brasil, desta cidade, para conhecimento do

inteiro teor da presente sentença e adotar as providências que entender cabíveis. 

Após, não havendo recurso, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

 

  Junte-se cópia da presente sentença aos autos do processo PJe nº

0800.237-22.2019.8.18.0049. 

 

VALENÇA DO PIAUÍ-PI, 30 de outubro de 2019.

 

Juiz(a) de Direito da Vara Cível da Comarca de Valença do Piauí  
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