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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800055-30.2021.8.10.0000 
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

Agravante: Câmara Municipal de Penalva e outro

Advogado: Thiago de Sousa Castro (OAB/MA 11.657)

Agravado: Fernando Fernandes Dequeixes

Advogado: Germeson Martins Furtado (OAB/MA 12.953)

 

D E C I S Ã O
 

Câmara Municipal de Penalva e outro interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento da decisão prolatada

nos autos do Mandado de Segurança nº 0803524-79.2020.8.10.0110, contra si impetrado por Fernando Fernandes

Dequeixes, ora agravado, nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, ante o descumprimento da Decisão de ID 39557090, DETERMINO a

nulidade do pleito que elegeu o vereador RAIMUNDO NONATO SILVEIRA PEREIRA, para o cargo de

Presidente da Câmara Municipal de Penalva MA.
 

 Ante a franca divergência entre a documentação colacionada pelo impetrante e

autoridade coatora, intime-se a Câmara Municipal de Penalva, no prazo de 10 (dez) dias, para que

apresente os originais ou cópias autenticadas dos documentos apresentados em petição de ID 39557449,

bem como apresente cópia autenticada ou a publicação em Diário do Regimento Interno da câmara

municipal de Penalva/MA e da Lei Orgânica Municipal atualizados.
 

Ante ao poder geral de cautela determino que as contas bancárias da Câmara

Municipal de Penalva/MA não poderão ser movimentadas pela autoridade coatora RAIMUNDO NONATO

SILVEIRA PEREIRA e fixo multa em caso de descumprimento desta decisão no valor de R$10.000,00 (dez

mil reais) a ser suportada pessoalmente por  RAIMUNDO NONATO SILVEIRA PEREIRA.
 

 Nos termos dos Artigos 5º e 21º do Regimento Interno da Câmara Municipal, intime-se

o Vereador mais idoso ou do mais votado, em caso de recusa do primeiro, para responder interinamente

pela Presidência da Câmara Municipal, até julgamento definitivo deste processo ou realização de nova

eleição nos termos da decisão anteriormente proferida”.
 

Em suas razões recursais de ID nº 8948474, sustenta o agravante, em apertada síntese, que a Câmara Municipal de 

Penalva está a mercê de inúmeros riscos acaso as decisões liminares dadas pelo juízo a quo continuem vigentes, uma

vez que a 1ª Agravante não terá condições de, com a decisão judicial, encarar a burocracia de mudanças de 

responsabilidade de CNPJ da Câmara perante a Receita Federal, nem mesmo perante o Tribunal de Contas do Estado,

transferência de responsabilidade das contas bancárias da Câmara e, o que é pior, dificuldades no pagamento dos

servidores efetivos da Casa assim como dos subsídios dos vereadores; e que a plausibilidade do direito vindicado está

demonstrada, em face da a previsão legal da reeleição dos Presidentes da Câmara Municipal de Penalva –MA, tanto

pela LOM quanto pelo Regimento Interno da Câmara, assim como pelas diversas atas de reeleição de outros 

presidentes da Câmara de Penalva, e consonância com o posicionamento do STF na ADI 6524, requerendo o

provimento do apelo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para SUSPENDER OS EFEITOS jurídicos das Decisões 

exaradas no Mandado de Segurança sob ataque recursal, previstas nos ID’s39557090 e 39560789, até sentença final

de mérito transitada em julgado.
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É o relatório. Passo a decidir.

O art. 1.019, inciso I do NCPC estabelece que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal

[...] se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV (hipóteses de recursos inadmissíveis, prejudicados,

contrários a súmula do STF e do STJ, ou repetitivos e demais hipóteses similares previstas nas letras a, b e c), o relator,

no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão”. 

De outro modo, o parágrafo único do art. 995 estabelece que: “A eficácia da decisão recorrida

poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houve risco de dano grave, de

difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso”. 
A probabilidade do direito gira em torno da possibilidade ou não de reeleição do Presidente da Casa Legislativa em caso

de nova legislatura.

A matéria foi objeto de apreciação recente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6524, em que foi

firmada tese nos seguintes termos: 

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar

interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das

casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, vencidos

os Ministros Gilmar Mendes (Relator), Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques; e (ii)

rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das

casas legislativas em caso de nova legislatura, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia e Rosa Weber.

Redigirá o acórdão o Relator. Falou, pelo requerente, o Dr. Luiz Gustavo Pereira da Cunha. Plenário, Sessão Virtual de

4.12.2020 a 14.12.2020.”.

Sendo assim, reputo presente a probabilidade do direito quanto à possibilidade de reeleição do Presidente da Câmara

para outra legislatura, persistindo a proibição da apenas quando se tratar da mesma legislatura, não sendo este o

presente caso. 

Logo, em análise perfunctória dos autos eletrônicos, com apoio nos elementos probatórios existentes nos autos, dou-me

por convencido, nesta fase de cognição sumária, pela presente da probabilidade do direito, ensejando o deferimento

da liminar.

Posto isso, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento de mérito deste Agravo de

Instrumento. 

Comunique-se a presente decisão ao douto Juízo da causa, para os fins de direito, dispensando-lhe de prestar

informações adicionais.

Intime-se o agravante sobre o teor desta decisão, na forma da lei. 
Intime-se a agravada sobre os termos da presente decisão e para, querendo, responder aos termos do presente

recurso, no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender cabível (art. 1019, II do CPC).

Ultimadas essas providências e decorridos os prazos de estilo, encaminhem-se os autos à

PGJ, para parecer. 
Publique-se. 

São Luís/MA, data do sistema.

 

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator
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