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PROCESSO Nº 5002802-50.2020.8.13.0452
 
CLASSE: [CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
 
ASSUNTO: [Abuso de Poder]
 
IMPETRANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB 
 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA MG 

 
 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, em face

de Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana -MG, representado por Ricardo De Freitas Tobias.
 
O impetrante alega que na sessão de julgamento de cassação do mandato eletivo do vereador afastado pela justiça, de

nome Adair Lopes de Souza, ocorrida na Câmara Municipal de Nova Serrana/MG, no dia 16/07/2020, o presidente da

Câmara Municipal de Nova Serrana-MG praticou atos que violam o devido processo legal. Explica que o impedimento

de 01 vereador suplentes de votarem e a imposição pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana-MG de que

a votação deveria ser realizada de forma secreta interferiram diretamente no resultado da votação. Aduz que tal conduta

prejudicou o quórum necessário para a votação, uma vez que, apenas 12 dos 13 vereadores puderam votar, sendo

certo que, para a cassação do vereador são necessários 2/3 dos votos dos membros da casa legislativa, ou seja: 09

votos a favor do pedido de cassação.
 
Diante deste fatos, o impetrante argumenta que tal conduta da autoridade coatora encontra-se eivada de vício, uma vez

que desrespeitou o art. 130, §5º do Regimento Interno da Câmara Municipal, motivo pelo qual deve ser ele revisto e,

com isso, ser “submetido à decisão soberana do Plenário da Casa.”
 
Salienta que a norma municipal que prevê a votação secreta para a cassação de vereador e prefeito é inconstitucional, e

por tal razão, as votações devem ser realizadas de forma nominal e aberta.
 
Sustenta a importância da concessão da medida liminar no presente mandado de segurança, justificando que o

vereador julgado de forma irregular (in casu), além de todas as mazelas apontadas, segue ainda afastado de suas

funções por determinação judicial(certidão em anexo) mas, mesmo assim, segue recebendo seus proventos normal e

mensalmente pela Câmara Municipal de Nova Serrana.
 
Ao final, o impetrante requereu, em sede de liminar, que seja determinado “a concessão de medida liminar, inaudita

altera parte, para ordenar à autoridade coatora que assegure a aplicação do Decreto Lei 201/67 no Rito de processo de

cassação, garantindo assim que todos os vereadores tenham a capacidade de votar e que realizações destas votações

sejam de forma nominal e aberta, até a definitiva decisão do presente mandamus, seu direito líquido e certo.”
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Decido.
 
Quanto ao(s) pedido(s) de concessão de medida liminar, anoto que o inciso III do caput do art. 7º da Lei nº 12.016/09

dispõe que, “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: […] III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,

sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa

jurídica”, sendo que “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (§ 2º do art. 7º da Lei nº

12.016/09).
 
O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de

ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por habeas corpus ou habeas data, cuja

comprovação não dependa de dilação probatória. O direito líquido e certo, por sua vez, deve ser entendido como aquele

que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial.  

A liminar no mandado de segurança consiste em um remédio jurídico para que o chamado direito líquido e certo,

ameaçado ou lesado, não se frustre até a decisão final, pelo comprometimento ou mesmo extinção do direito, o que

tornaria a prestação jurisdicional inócua e formalmente insubsistente pela ineficácia da ordem decisória.
 
 Inicialmente, salienta-se que, para a concessão de liminar em mandado de segurança, é essencial a ocorrência dos

dois requisitos previstos no inciso III do art. 7º Lei nº. 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in

mora.
 
No caso dos autos, o impetrante aponta ilegalidades no processo de cassação instaurado pela Câmara Municipal que,

no seu entender, afrontariam o seu direito líquido e certo. Descreve tal ilegalidade como sendo o fato da norma

municipal que prevê a votação secreta para cassação de vereador e prefeito é inconstitucional, devendo as votações

serem realizadas de forma nominal e aberta.  

Destarte, por ser a ilegalidade do ato impugnado pressuposto essencial para a concessão da segurança, especialmente

em sede de provimento liminar, deve ficar evidenciada a relevância do pedido e o justo receio de irreparabilidade, com o

objetivo de suspensão do ato que deu origem ao pedido.
 
É certo que a ilegalidade ou a inconstitucionalidade do ato impugnado, no caso o procedimento de cassação do

vereador Osmar Fernandes dos Santos,  constitui pressuposto essencial para que se conceda a segurança na espécie,

admitindo-se o mandamus em hipóteses excepcionais, ou seja, quando se demonstrar que a via é apta a proteger um

determinado direito líquido, certo e exigível, não amparado por outra espécie processual protetiva, impondo-se a

comprovação da irreparabilidade objetiva do dano.
 
Quanto ao periculum in mora, verifica-se que não restou configurado, haja vista que o julgamento para a cassação dos

vereadores já encontra-se encerrado. Portanto, não há perigo de que com o provimento final haja a frustração de

eventual direito líquido e certo, seja pelo comprometimento ou mesmo extinção do direito. Assim, não há risco de a

prestação jurisdicional seja inócua e formalmente insubsistente pela ineficácia da ordem decisória.
 
No que tange à verossimilhança das alegações, necessária a análise de cada uma das alegações do impetrante, todavia

considerando que o deferimento da medida liminar, no caso, possui nítido caráter satisfativo deixo de fazê-la nesse

momento processual.
 
Diante do exposto, nessa análise perfunctória, e reservando-me o direito a uma apreciação mais detida do caso quando

do julgamento do mérito, indefiro a medida liminar.
 
Notifique(m)-se o(s) coator(es), por meio de ofício(s), em diligência(s) a ser(em) realizada(s) por oficial de
justiça, do conteúdo da petição inicial, bem como da presente decisão, enviando-lhe(s) tanto a(s) via(s) extra(s)
apresentada(s), com a(s) cópia(s) do(s) documento(s), quanto cópia(s) desta decisão, para que preste(m), no
prazo de 10 (dez) dias, informações (inciso I do caput do art. 7º da Lei nº 12.016/09).
 
Dê-se ciência do feito, ao(s) órgão(s) de representação judicial da(s) pessoa(s) jurídica(s) interessada(s), por
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meio de ofício(s), em diligência(s) a ser(em) realizada(s) por oficial de justiça, enviando-lhe(s) tanto cópia(s) da
inicial (sem documentos) quanto cópia(s) desta decisão, para que, querendo, ingresse(m) no feito (inciso II do
caput do art. 7º da Lei nº 12.016/09).
 
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de que opine, dentro do prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, 

caput, da Lei nº 12.016/09).
 
Então, com ou sem parecer do Ministério Público, façam-se os autos conclusos, para decisão (art. 12, parágrafo

único, da Lei nº 12.016/09).
 
Por fim, saliento que há nessa Vara, até o momento, dois outros mandados de segurança tendo o objeto similar desse

feito, ou seja cada processo se refere a ao procedimento de cassação de vereador distinto. Assim, à secretaria para
que, afim de evitar decisões conflitantes, zele pela tramitação simultânea (conjunta), dos feitos de nº 5002748-
84.2020 (vereador Osmar Fernandes), 5002802-50.2020 (vereador Adar Lopes) e 5002568-68.2020 (vereador
Gilmar), bem como cadastre o apensamento dos referidos autos.
 
 
 
NOVA SERRANA, 5 de agosto de 2020.
 
 
 
 
 

Avenida Coronel Pacífico Pinto, 281, Fausto Pinto da Fonseca I, NOVA SERRANA - MG - CEP: 35523-210
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