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DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de  emAÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE MESA DIRETORA,
que os autores da ação, na condição de vereadores da Câmara Municipal de Araruna-PB, se insurgem
contra a própria Câmara de Vereadores e outros parlamentares considerados de oposição, em razão de ato
administrativo realizado em sessão ordinária que culminou com a escolha da mesa diretora da casa.

Afirmam que no dia 26.04.2019, em sessão ordinária, o então vice-presidente da Mesa Diretora solicitou
que constasse em ata o seu pedido de renúncia ao cargo e em 31.05.2019, o ocupante do cargo de 1º
Secretário também apresentou renúncia, no que os promoventes requereram ao presidente da Casa que
convocasse eleições para o preenchimento das vagas, contudo, o presidente, de forma arbitrária, ascendeu
ao cargo de vice-presidente o vereador que ocupava o cargo de 1º secretário e em 21.08.2019 para o
preenchimento dos cargos de 1º e 2º secretários da Mesa Diretora.

Segundo os autores, o presidente não poderia ter ascendido ao cargo de Vice-Presidente da mesa Diretora
o vereador que ocupava o cargo de 1º Secretário de forma definitiva antes de eleição, sendo correta a
abertura de eleição suplementar para o cargo de Vice-Presidente e 2º Secretário da Mesa Diretora e não da
forma que foi, ato este que enseja clara nulidade da eleição.

Ao final, requer demanda seja julgada totalmente procedente, para se anular a sessão extraordinária
realizada na Câmara Municipal do dia 21 de agosto de 2019, que procedeu a realização da eleição
suplementar doas cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ararauna - PB, TORNANDO SEM
EFEITOS TODOS OS EFEITOS DELA DECORRENTES, inclusive a posse dos promovidos nos seus
respectivos cargos, haja vista que já existe uma mesa diretora legitimamente eleita, BEM COMO A
ASCENSÃO DO VEREADOR QUE ERA 1º SECRETÁRIO PARA O CARGO DE VICE
PRESIDENTE e que sejam anulados TODOS os atos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araruna
– PB desde o dia 21 DE AGOSTO DE 2019, tendo em vista a sua incorreta composição.

Em pedido de tutela de urgência, apresentado posteriormente (ID. 24829779), a parte autora requer que o
pedido de mérito seja também apreciado em caráter de tutela antecipatória.
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Instado a se pronunciar sobre o pedido de liminar, os réus apresentaram RESPOSTA no ID. 25337078,
afirmando que a Mesa Diretora é composta de Presidente, Vice, 1º e 2º Secretários e, no dia da sessão,
diante da renúncia do vice-presidente e do 1º secretário, a Presidência fez consulta à Assessoria Jurídica
da Casa Legislativa, que se manifestou de acordo com o Regimento Interno da Casa, opinando que diante
da renúncia parcial, a sucessão se daria pela ordem da mesa, ou seja, o 1º secretário ascenderia ao cargo
de vice-presidente, e o 2º secretário ao cargo de 1º secretário, ficando em vacância o cargo de 2º
secretário, que seria posteriormente preenchido por meio de eleição (Parecer, em anexo), com eleição para
esse último cargo.

É o relatório. Passo a decidir.

Para a concessão da tutela de urgência, segundo as regras do NCPC (art. 300), é preciso que haja a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes
costumeiramente conhecidos pela doutrina, respectivamente, como fumus boni iuris e periculum in mora,
consistente o primeiro na possibilidade de acolhimento final da postulação da parte autora, enquanto que
o segundo representa o convencimento de que se esse mesmo direito for concedido somente ao final do
processo, ele poderá não mais ter utilidade para a parque que o postula.

Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados ao caderno processual, impõe-se reconhecer o
ausência dos requisitos legais suficientes e necessários à concessão da medida de urgência pleiteada.

Com efeito, o , resta ele afastado pelas provas documentação acostada aos autos,fumus bonis iuris
consoante leitura do Regimento Interno da Câmara, que, numa análise perfunctória, legitima o ato contra
o qual se voltam os autores:

Art. 10 -  ou destituição total , Em caso de renúncia da mesa proceder-se-á
nova eleição para se completar o período de mandato na sessão imediata

, sob a presidência do vereador mais idosoaquela em que ocorrer o fato
dentre os presentes que ficará investido na plena função, desde o ato de
renúncia ou de destituição, até a posse da nova mesa.

Paragrafo único – Em caso de renúncia parcial ou vacância de qualquer
dos membros da Mesa, a sucessão far-se-á pela ordem da mesma.

Merece destaque que a intervenção do poder Judiciário nos atos administrativos praticados pelos demais
Poderes constituídos só deve ocorrer frente ao exercício do controle de legalidade, ante o princípio da
separação dos poderes, e só em caso de evidência da ilegalidade é que deve haver a alteração do ato, sob
pena de gerar instabilidade institucional não desejada, notadamente, em sede de antecipação de tutela.

Como no caso em testilha, aparentemente, houve observância das disposições normativas que cuidam do
preenchimento dos cargos da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Araruna, é inviável a concessão
da liminar pretendida na exordial, sendo certo que, embora os provimentos liminares sejam precários e
possam ser revistos na sentença, a um primeiro momento, como forma de estabilizar as relações jurídicas,
cabe avaliar-se a verossimilhança em benefício do direito mais verossímil, com sacrifício do direito
menos provável.

Portanto, em tese, e numa análise eminentente perfunctória, típica dos provimentos liminares, verifica-se
o acerto do ato administrativo, não havendo fumaça do bom direito a amparar o pleito de urgência
apresentado pelos autores.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do NCPC  , INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA.

Considerando a natureza da demanda, onde normalmente não há composição, cite-se a parte promovida
para o oferecimento de CONTESTAÇÃO, ocasião em que poderá informar se há interesse na audiência
de conciliação.
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Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se.

 

ARARUNA, 22 de outubro de 2019.

 

RUSIO LIMA DE MELO

Juiz(a) de Direito
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