
Poder Judiciário Poder Judiciário da Paraíbada Paraíba
Vara Única de Brejo do CruzVara Única de Brejo do Cruz

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0800632-26.2019.8.15.0101

DECISÃODECISÃO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ONALDO FERNANDES MAIA em face de pretenso ato ilegal omissivo do
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ - PB, vereador FRANCISCO SARAIVA
DANTAS, aduzindo, em síntese, que a autoridade coatora “ denegou dar posse ao 1º vereador suplente eleito em 02/10/2016 com 456
(quatrocentos e cinquenta e seis) votos pela Coligação “Pela Vontade do Povo”, após o ato de renúncia ao mandato eletivo praticado pelo
vereador titular ANTONIO AMARO DOS SANTOS, eleito pela mesma coligação”.

Afirmou ainda que “ em 02/05/2019 o impetrante tomou posse como vereador pelo período de 120 (cento e vinte), em razão da licença
concedida ao vereador, da mesma coligação, ANTONIO AMARO DOS SANTOS, cuja formalidade deu-se através da Resolução da Mesa
Diretora nº 068/2019 datada de 10/04/2019. Acontece que no curso da licença exarada na resolução acima citada, por motivos pessoais e
alheios ao conhecimento do impetrante o vereador licenciado ANTONIO AMARO DOS SANTOS apresentou em 24/07/2019 à Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Brejo do Cruz sua Carta Renúncia (cópia em anexo).

Por fim, diz que “ao tomar conhecimento do fato evidenciado, o impetrante buscou a presidência da casa no sentido que de lhe fosse dada
posse na condição de vereador titular, conforme prevê o art. 45, § 1º da Lei Orgânica Municipal. Contudo, em que pese o procedimento de
posse ser regramento expresso em artigo de Lei, tal determinação não fora cumprida até a presente data, sob o argumento de que o estando
o impetrante no gozo de mandato pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias por força de licença do vereador ANTONIO AMARO DOS
SANTOS, deveria se aguardar o término da licença”.

Conforme ID 23259418, antes de decidir acerca do pedido de tutela de urgência, determinei a intimação da autoridade coatora para prestar
informações preliminares, garantindo direito ao contraditório.

Intimado, FRANCISCO SARAIVA DANTAS aduziu que “a posse do postulante Onaldo Fernandes Maia para exercer ao cargo de
Vereador junto a Câmara de Vereadores do nosso Município, até a presente data não foi designada, em razão da dúvida que paira sobre a
forma concomitante de protocolar, dois pedidos, sendo um de afastamento regimental por cento e vinte dias e outro de renuncia ao cargo de
parlamentar mirim do nobre Vereador Antônio Amaro dos Santos. Outro aspecto, com toda a vênia, mas que deixou receoso o Sr.
Presidente, de incorrer em irregularidade, é o fato

do pedido de renúncia ser protocolado em data bem próxima da licença. Soma-se ainda o fato do protocolo ter sido feito junto ao setor
competente dessa Casa Legislativa, ser realizado por terceiros e não pelo próprio Vereador licenciado/renunciante, onde foi expedido
ofício dirigido ao vereador impetrante para esclarecer o que realmente pretende”.

É o relatório. Decido.

Estabelece o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso em comento, o fumus boni iuris do impetrante é verificado no momento em que se comprova, documentalmente (ID 23640374),
que o vereador ANTONIO AMARO DOS SANTOS apresentou sim carta de renúncia ao seu mandato. Ora, as dúvidas surgidas foram
oriundas tão somente por parte da autoridade coatora, a qual teve tempo suficiente para, se quisesse, de modo diligente e em menos de 24
horas, entrar em contato com o vereador renunciante para confirmar a veracidade do documento que fora protocolado na casa legislativa.

Digo ainda que, independentemente de quem a tenha entregue, se as informações constantes na carta se mostrarem falsas, quem a entregou
poderá ter cometido o crime de falsidade ideológica, sendo passível de investigação e persecução criminal.

Por outro lado, o periculum in mora é duplo no presente caso, pois poderá tanto haver déficit na representação popular na Câmara
Municipal, quanto há ofensa ao legítimo suplente de ver respeitado seu direito de assumir seu mandato como titular.

Por fim, ainda que licenciado, o vereador permanece com seu status de legislador, na conformidade do art. 45, II da lei orgânica municipal,
inclusive para fins de recebimento de subsídio, não havendo assim o mínimo conflito. 

Diante de todo o exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o
impetrado, FRANCISCO SARAIVA DANTAS, atual presidente da Câmara Municipal, dê posse em até 72 horas ao impetrante,
ONALDO MAIA FERNANDES, na titularidade do mandato Vereador, em face do renúncia do titular ANTONIO AMARO DOS
SANTOS, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento.

Ato contínuo, determino que: I - se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias
dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;  II - se dê 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;  III – se dê
ciência ao Ministério Público para ofertar parecer no prazo de 10 dias; IV - Após, a  conclusão para sentença.

Cumpra-se.

Brejo do Cruz, 03 de setembro de 2019.

RENATO LEVI DANTAS JALES

Juiz de Direito

Em Substituição Legal
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