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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Quinta Câmara Cível 

Processo:  8028553-76.2018.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 
Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível
AGRAVANTE: SAULLO SOUZA SANTOS
Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO (OAB:0025027/BA)
AGRAVADO: JOSE CARLOS SIMOES
Advogado(s): THAIS SILVA DE CARVALHO (OAB:0041839/BA)

 

 

DECISÃO

 

Vistos.

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Saullo Souza Santos, contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais daquela localidade, no
Mandado de Segurança n.º 8001629-94.2018.8.05.0172.

Cuida a Demanda de origem de Ação Mandamental impetrada por José Carlos Simões, Prefeito de
Mucuri – BA, em face do Presidente da Câmara de Vereadores, objetivando, liminarmente, a suspensão
dos efeitos dos atos praticados pelos Impetrados, no processo tombado sob n.º 174/2018, na sessão
extraordinária realizada no dia 13/11/2018, que colocou em votação denúncia infundada formulada contra
ele.

Utilizou o Impetrante como fundamento da Demanda de origem a inobservância pela Câmara Municipal
às regras do Regimento Interno e à Lei Orgânica do Município, enfatizando o argumento de não ter sido
respeitado o preceito do art. 90 do Regimento Interno.

Narra que o Juízo Singular, analisando a questão, proferiu decisão contando os seguintes termos:

 

"Consta dos autos que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mucuri-BA, não emitiu qualquer
juízo preliminar sobre a denúncia apresentada contra o Impetrante e nem a encaminhou
previamente a Comissão competente – no caso a Comissão de Administração Pública, Justiça e
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Redação, nos termos do disposto na alínea f do inciso I do artigo 53 do Regimento Interno da
, tendo em vistaCâmara Municipal de Mucuri-BA, o que revela ser ilegal o processamento e votação

ter se dado o processamento, aleatório a regra estabelecida pela própria Câmara Municipal, para tratar de
casos como o do presente mandamus." ( )grifei

 

À continuidade, deferiu o pedido formulado liminarmente, para suspender o processamento da Denúncia
tombada sob número 174/2018, junto ao Poder Legislativo daquela municipalidade, assim como todos os
atos dela decorrentes, até resolução final do .mandamus

Irresignado, o Agravante interpôs este Recurso, tecendo comentários sobre a legislação aplicável à
espécie, notadamente o Decreto-Lei 201/1967, que é norma hierarquicamente superior à legislação local e
que, por força vinculante do verbete n.º 46, do Supremo Tribunal Federal, que define ser de competência
da união a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de
processo e julgamento.

Assevera o Recorrente que foi estritamente seguido pela Câmara de Vereadores o rito previsto no art. 5º,
do Decreto-Lei 201/1967. Pontua, assim, que não sendo o caso de rejeição liminar da Denúncia e sendo
esta submetida ao crivo dos demais parlamentares, não há que se falar em qualquer irregularidade do ato
praticado na sessão extraordinária.

Defende, pois, que o Agravado busca atribuir um rito próprio que sequer é estabelecido no regimento
interno, na lei orgânica ou legislação extravante, com vistas a desconstituir um ato legítimo praticado pelo
parlamento local.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, para o fim de sustar os efeitos da decisão
agravada e, no mérito, pede a reforma integral do julgado impugnado, para que o processo administrativo
n.º 174/2018 passe a ter andamento regular.

O Recurso é tempestivo e independe de preparo.

É o que importa circunstanciar.

 

DECIDO.

Cumpridos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo ao
exame de suas razões.

Nos termos do art. 1.019, I, do Novo CPC, o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão.”

Na sistemática processual do recurso de Agravo de Instrumento, é necessário ao relator aferir apenas a
presença inequívoca do  fumus boni iuris (fumaça do bom direito), ou ainda da denominada relevância da
fundamentação. A fumaça do bom direito é representada pelo convencimento que se firma no julgador de
que a alegação que lhe é submetida à apreciação mostra-se plausível, que efetivamente há, ainda que em
juízo sumário de cognição, um direito a ser amparado através de uma medida dotada de caráter de
urgência.

 Por outro lado, é também requisito para a concessão de medida liminar a demonstração do periculum in
mora, que em termos mais simples refere-se à comprovação da possibilidade de danos de difícil ou incerta
reparação, caso não atue o Poder Judiciário de forma a antecipar os efeitos da tutela pretendida, que ao
final poderá, inclusive, tornar-se ineficaz.
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Argumenta a Agravante que a decisão proferida pelo Juízo Singular, baseada em suposta ofensa ao art.
90, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mucuri, Estado da Bahia, não deve prevalecer, uma
vez que a sessão extraordinária que culminou com o recebimento de denúncia feita contra o Prefeito José
Carlos Simões foi guiada pelo rito traçado pelo Decreto-Lei 201/1967, que não pode ser suprimida por
legislação local, por força da Súmula Vinculante n.º 46, do STF.

A Súmula Vinculante em comento possui o seguinte teor:

 

“  - A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivasSúmula Vinculante 46
normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”

 

A análise dos autos deste Agravo revela que foi realizada uma denúncia por Eleitor que, após
encaminhamento à Presidência da Câmara Municipal, foi despachada, no sentido de ser incluída em pauta
da primeira sessão, a realizar-se em 13 de Novembro de 2018 (ID 2502078, fl. 567).

O Decreto-Lei 201/1967, disciplinando o rito a ser seguido após o oferecimento de Denúncia, possui o
seguinte teor:

 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo
anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a
indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de
integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante
for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará
se necessário para completar o  de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedidoquorum
de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e
consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos
presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores

. ( )sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator grifei

 

A insurgência do Agravado, na Demanda de origem, refere-se a regra do Regimento Interno da Câmara,
que em tese prevê um procedimento prévio à fase de encaminhamento da Denúncia ao Plenário, que teria
sido inobservada pela Casa Legislativa.

De acordo com o documento encartado no evento de ID 2502083, o Regimento Interno da Câmara
Municipal contém a seguinte previsão:

 

T Í T U L O III

DAS PETIÇÕES E REPRESENTAÇÕES POPULARES

Art. 90. A petição, reclamação ou representação de pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissão das
autoridades e entidades públicas municipais ou de membros da Câmara Municipal será examinada pelas

:Comissões competentes ou pela Mesa Diretora, desde que
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I - encaminhada por escrito e devidamente assinada;

II - seja matéria de competência da Câmara Municipal.

Parágrafo Único: O Relator da Comissão a que for distribuída a matéria apresentará relatório
circunstanciado, e, se for o caso, adotará qualquer das providências mencionadas no artigo 59 deste

. ( )Regimento, dando ciência ao interessado grifei

 

Nota-se claramente, comparando-se as duas normas citadas, que a legislação local cria um requisito
prévio à submissão da Denúncia pelo Presidente da Casa ao Plenário, sendo que tal preceito não replica
nenhum outro existente no Decreto-Lei 201/1967.

Considerando-se o fato de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o estabelecimento do rito a ser
seguido pela Câmara de Vereadores, em casos análogos, é de competência privativa da União, e que já
existe Decreto-Lei disciplinando a questão, que, diga-se de passagem, foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, a conclusão óbvia no presente caso é a de que a regra do Regimento Interno da Câmara
Municipal não deve prevalecer sobre a norma Federal que disciplina o processo de Cassação do Mandado
de Prefeito, conforme art. 5º, do DL 201/1967.

Partindo dessa premissa, convenço-me de que não se mostra regular a suspensão do ato que recebeu a
Denúncia oferecida contra o Prefeito e determinou a constituição de uma Comissão Processante, por não
estar evidenciada qualquer ilicitude no rito seguido pela Câmara.

Convenço-me, pois, a partir das informações existentes nos autos até este momento, de que está
demonstrada no presente caso a probabilidade do direito pretendido, pois, aparentemente pode ter
ocorrido violação a ato normativo e a Súmula Vinculante.

 

.Conclusão

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece,  o pedido de antecipação da tutelaDEFIRO
recursal, para sustar os efeitos da decisão liminar proferida na Lide originária, até resolução final deste
Agravo, salientando ainda que o processo administrativo n.º 174/2018 deverá voltar a ter andamento
regular.

Oficie-se o Juízo Singular, encaminhando-lhe cópia desta decisão, para conhecimento, adoção das
medidas necessárias e encaminhamento das informações de praxe.

Notifique-se a parte Agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 15 dias.

Publique-se. Intimem-se.

Confiro ao presente força e efeito de Mandado, caso necessário.

 

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator
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