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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Escrivania Cível de Itaguatins

Processo nº 0000552-50.2019.827.2724  
 
 
 

  DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
 
  1. RELATÓRIO
 
Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo 
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS , em desfavor de   OSMAR
ALVES DA SILVA ,   DASIREE MITHELLY DUARTE BORBA ,   MURILO FRANCISCO
DA SILVA,   FRANCISCO DE CALDA SILVA ,   JOSÉ AMARI LOPES DE SOUSA e  
 RAIMUNDO JOQUIVALDO ARRUDA DA SILVA , todos devidamente qualificados (evento
1).
 
Aduz a inicial, em apertada síntese, que os Requeridos praticaram atos de improbidade
administrativa por terem agido com viés proibido, notadamente com desrespeito às regras
constantes no regimento Interno da Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins, violando
os princípios da Administração.
 
Em sede de tutela provisória de urgência pugna:   a) pelo afastamento dos requeridos do
cargo de Vereadores do Município de São Miguel do Tocantins e consequente
determinação de nomeação dos substitutos legais ; e b)   pela suspensão da eleição
da Mesa Diretora ocorrida em 22/03/2019..
 
Com vistas a subsidiar os pedidos foram anexados documentos, todos constantes no evento
1.
 
É o necessário relatório. Fundamento e decido.
 
  2. FUNDAMENTAÇÃO
 
É cediço que a Lei nº 8.429/92 prevê três espécies de medidas cautelares, quais sejam: a)
indisponibilidade dos bens (art. 7º); b) sequestro (art. 16) e; c) afastamento do agente
público do exercício do cargo, emprego ou função (art. 20, p. único) , sem prejuízo a
concessão de outras medidas assecuratórias dispostas no Código de Processo Civil que
possui aplicabilidade subsidiária à mencionada lei.
 
Importante consignar que as tutelas provisórias previstas na LIA comportam concessão 
inaudita altera parte, vez que visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, bem como
resguardar o interesse da sociedade.
 
Assim, resta plenamente possível a concessão da tutela provisória de afastamento do agente
público do exercício do cargo, emprego ou função antes do recebimento da petição inicial,
bem como da apresentação de manifestação prévia do Requerido, sendo este o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça[1].
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Por oportuno, frente à quantidade de feitos que circunscrevem a questão em deslinde, se
revela necessário realizar a devida contextualização.
 
  2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA - CONEXÃO 
 
Em que pese a extensão narrativa apresentada pelo Parquet, cumpre a este Juízo sintetizar
o núcleo do debate, com objetivo de assegurar o efetivo contraditório com vistas a propiciar a
tutela satisfativa em tempo razoável (arts. 6º e 7º do CPC)[2].
 
Argumenta o   MINISTÉRIO PÚBLICO  que na data de 21/06/2018 foi eleita Mesa Diretora
do Poder Legislativo para o biênio 2019-2020, entretanto, os Requeridos coléricos com o
resultado e em desrespeito ao Regimento Interno da Casa de Leis os Requeridos realizaram
no último dia 22/03/2019 nova eleição para composição da Mesa Diretora.
 
Assevera que as condutas dos Requeridos em não observar o Regimento Interno da Câmara
e não aceitar eleição pretérita atenta contra os princípios da Administração Pública,
oportunidade em que requer o imediato afastamento dos Requeridos dos seus Cargos frente
ao cometimento de ato improbo.
 
Pois bem.
 
A situação tratada nos autos reúne relevância ímpar, por envolver um dos pilares do sistema
democrático desenhado por Montesquieu, que se arranhado, importará em consequências
incomensuráveis para o Município de São Miguel do Tocantins, exigindo desse Juízo análise
criteriosa, (i) seja em razão do cuidado com o limite entre os Poderes, (ii) seja para garantir o
alicerce pleno do Poder Legislativo.
 
De modo precedente à análise do conjunto de documentos anexados à inicial, cumpre
registrar o ponto nuclear da discussão que envolve a eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de São Miguel do Tocantins, qual seja, a validade do processo legislativo de
alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins, ocorrido
por meio da suposta aprovação do Projeto de Resolução nº 003/2018 que reescreveu o art.
12 do Regimento para disciplinar nova data de eleição da Mesa Diretora.
 
Revela-se oportuno consignar que o   MINISTÉRIO PÚBLICO  utiliza como premissa
verdadeira, o fato de ter sido realizado com suporte legal a modificação do Regimento Interno
e, por consequência a eleição da Mesa Diretora (biênio 2019-2020) em junho passado.
 
Todavia, é importante destacar que aportou neste Juízo a ação anulatória nº
0000687-96.2018.827.2724, em que se discute justamente a validade do processo legislativo
relativo à aprovação do Projeto de Resolução 003/2018, que em tese teria o condão de
macular a eleição realizada no dia 21/06/2018. Ressalta-se que mencionada demanda ainda
se encontra na fase postulatória, portanto pendente de decisão de mérito.
 
A propósito, além do presente feito e a ação anulatória retromencionada, tramitam ainda
neste Juízo os Mandados de Segurança nº 0001908-17.2018.827.2724 e
0000457-20.2019.827.2724, todos intimamente interligados, possuindo a mesma causa de
pedir, na exata compreensão do disposto no art. 55, do Código de Processo Civil, verbis: 
"reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir."
 
Não obstante os fatos tenham ocorrido de modo sucessivo e os pedidos sejam distintos,
referida circunstância não diferencia a causa de pedir das mencionadas demandas, vez que o
ponto fulcral reside em saber se o processo legislativo efetivado para aprovação da
Resolução do Projeto de Resolução nº 003/2018 (alvo de discussão direta na Ação nº
0000687-96.2018.827.2724), respeitou os requisitos formais de tramitação e aprovação.
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Ademais, mesmo que se entendesse pela diferenciação da causa de pedir, o legislador
infraconstitucional, de modo acertado, possibilitou[3] ao julgador a reunião de processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas
separadamente.
 
Nesse sentido, vejamos a lição de FREDIE DIDIER JR[4] acerca do instituto da conexão:
 

"Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é
considera pelo direito positivo como apta para a produção de
determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas
distintas,   mas que mantêm entre si algum nível de vínculo .
 
(...)
 
A conexão para fim de modificação de competência,   tem por objetivo
promover a eficiência processual (já que semelhantes, é bem
possível que a atividade processual de uma causa sirva a outra) e
evitar a prolação de decisões contraditórias. A reunião das causas em
um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque
atende muito bem às funções da conexão." (grifamos)

 
Isso posto, em atenção aos termos do art. 55, § 3º, do CPC, determino a reunião da presente
ação civil pública por ato de improbidade administrativa com a Ação nº
0000687-96.2018.827.2724 e o Mandado de Segurança nº 0000457-20.2019.827.2724,
restando prejudicada a reunião com o writ nº 0001908-17.2018.827.2724 frente ao disposto
no art. 55, § 1º, do CPC.
 
  2.2. PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
 
Consoante já exposto, a LIA prevê de modo expresso a possibilidade de afastamento do
agente público do seu cargo, conforme se extrai do art. 20, parágrafo único:
 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 
Parágrafo único.   A autoridade judicial ou administrativa competente
poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se
fizer necessária à instrução processual.

 
Não obstante, a interpretação gramatical não se revela suficiente - como na maioria
esmagadora das hipóteses - devendo este Juízo se pautar pelos diversos métodos de
interpretação, bem como observar os parâmetros jurisprudenciais vigentes, em estrita
observância ao princípio da segurança jurídica com fulcro a efetivar decisão de mérito justa
(art. 6º CPC).
 
Nesse trilhar, importante registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou
posicionamento favorável à concessão da tutela cautelar em espeque,   todavia, em
situações excepcionais  [5] , cujo manejo está atrelado à finalidade de conservar a fase
instrutória do processo.
 
Portanto, a concessão da tutela provisória urgência depende do preenchimento dos requisitos
constantes no art. 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito e o 
risco ao resultado útil do processo.
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Acerca do tema, vejamos a cirúrgica exposição do Ministro ARI PARGENDLER (Presidente
do STJ) exarada no bojo AgRg na SLS 001498/RJ, que resumiu de forma memorável os
requisitos para concessão desta drástica medida cautelar:
 

"No que concerne ao pleito de afastamento liminar dos cargos
ocupados pelos requeridos D. B. M. N. e J. R. C. de L., tal pretensão
tem amparo no art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92, que, ao seu
turno, o prevê para 'quando a medida se fizer necessária a instrução
processual'.
 
O dispositivo enuncia o caráter genuinamente cautelar da medida de
afastamento do agente público, vez que o seu manejo deve estar
atrelado à finalidade de conservar a fase instrutória do processo. Seu
deferimento exige a demonstração de requisitos, consistentes no
receio de lesão grave ou de difícil reparação (perigo da demora), bem
como na plausibilidade do direito ameaçado (fumaça do direito), ou,
mais detalhadamente, 'deverão estar presentes o risco de dano
irreparável à instrução processual (periculum in mora), bem assim a
plausibilidade da pretensão de mérito veiculada (fumus boni iuris)'.
 
Cumpre ressaltar que sobreditos requisitos devem estar devidamente
comprovados, mediante a indicação de elementos probatórios aptos a
demonstrar o embaraço processual e indícios da improbidade
administrativa .   Com efeito, 'não bastam simples ilações,
conjecturas ou presunções. Cabe ao juiz indicar, com precisão e
baseado em provas, de que forma - direta ou indireta - a instrução
processual foi tumultuada pelo agente político que se pretende
afastar' (STJ, AgrSLS - 857, relator Min. Humberto Gomes de Barros;
DJE de 01/07/2008). Neste sentido, a doutrina de José Antonio Lisbôa
Neiva (Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p.
213)."

 
Expostas as balizas que nortearam a presente decisão, passaremos à análise do caso 
sub judice.
 
O   MINISTÉRIO PÚBLICO  requer que este Órgão Jurisdicional afaste a maioria dos
Vereadores (05) que compõe o Poder Legislativo do Município de São Miguel do Tocantins, 
utilizando como premissa verdadeira o desrespeito ao Regimento Interno da Casa de Leis e
a insubordinação a eleição da Mesa Diretora ocorrida em 21/06/2018.
 
Contudo, não constam elementos nestes ou em quaisquer dos autos já citados que impliquem
no reconhecimento da mínima perturbação à instrução processual, ao contrário, há utilização
enfastiante de especulações que, por óbvio, não comportam qualquer valorização deste
Juízo.
 
A propósito, parafraseando o Ministro ARI PARGENDLER   "não bastam simples ilações,
conjecturas ou presunções. Cabe ao juiz indicar, com precisão e baseado em provas,
de que forma - direta ou indireta - a instrução processual foi tumultuada pelo agente
político que se pretende afastar."
 
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do processo legislativo, comporta somente
análise dos seus critérios formais ligados à legalidade do processo, sob pena de gravíssima
afronta ao princípio basilar da separação dos poderes, nesse sentido, vejamos o consolidado
posicionamento do Pretório Excelso:
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"MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA CONTRA A PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. (&hellip;). NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR PARTE
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (&hellip;).   A
QUESTÃO DO 'JUDICIAL REVIEW' E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DE PODERES. ATOS 'INTERNA CORPORIS' E DISCUSSÕES DE
NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER
JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER
RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO
NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM
. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO."
(MS 33.558-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

 
Na espécie, em sede de juízo sumário, não se evidencia a presença de indícios suficientes
para conceder a tutela provisória de urgência relativa ao afastamento dos Requeridos, vez
que os elementos de prova anexados não permitem concluir a presença de qualquer tumulto
processual.
 
Outrossim, não há espaço para determinar a suspensão da eleição realizada no último dia
22/03/2019 , por basicamente três motivos: (i) não constam indícios suficientes para
suspender o processo legislativo; (ii) a determinação de suspensão da eleição importará no
pré-julgamento do Mandado de Segurança nº 0000457-20.2019.827.2724; e, finalmente, (iii) 
 não cabe ao Poder Judiciário intervir nas questões meritórias dos demais Poderes
conforme precedente fixado pelo STF , senão vejamos:
 

EMENTA:   SUSPENSÃO DE LIMINAR. CRITÉRIOS DE
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA
MESA DIRETORA. DECISÃO QUE ADENTROU NO JUÍZO DE
PERTINÊNCIA DE QUESTÃO INTERNA CORPORIS . COMPROVADA
LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I -   É defeso ao Poder Judiciário questionar os critérios utilizados
na convocação de sessão extraordinária para eleger membros de
cargos diretivos, que observou os critérios regimentais da Casa de
Leis, não podendo adentrar no juízo de pertinência assegurado
àqueles que ocupam cargo eletivo na Câmara de Vereadores.
II - A convocação de sessão extraordinária pela edilidade configura ato 
interna corporis , não passível, portanto, de revisão pelo Poder Judiciário,
maculando-se o princípio da separação dos Poderes, assegurado no art.
2º da Constituição Federal. Exatamente por essa razão é que a
manutenção da decisão causa lesão à ordem pública.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. [SL 846 AgR, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 24-9-2015, P, DJE de 6-10-2015.]

 
Em outras palavras, é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir em questões interna corporis
sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da Constituição Federal),
salvo se evidenciada inobservância ao Regimento Interno da Câmara Municipal.
 
Diversamente do argumentado pelo   MINISTÉRIO PÚBLICO , não há - momentaneamente
- como precisar se os critérios regimentais da Casa de Leis foram ou não desrespeitados,
tanto que a referida discussão se encontra no bojo da ação nº 0000687-96.2018.827.2724.
 
Portanto, resta descabida a anulação da sessão da Câmara Municipal de São Miguel
realizada no último dia 22/03/2019, em que ocorreu o sufrágio da nova Mesa Diretora, por
meio de liminar, uma vez que tal concessão só poderia ser fruto de cognição exauriente,
sendo, por isso, incompatível com a perfunctoriedade da medida.
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Ao final, excluídas as inúmeras conjecturas, centralizada a análise nos requisitos legais
constantes no art. 20, parágrafo único da Lei nº 8.429/92 c.c art. 300, do CPC e respeitado o
princípio constitucional da separação dos poderes art. 2º da Constituição Federal, em sede de
juízo sumário, revela-se inviável a concessão das tutelas provisórias requeridas, sem prejuízo
de posterior análise, desde que anexado ao feito elementos robustos, frente à gravidade da
medida e a cautela que o caso requer.
 
  3. CONCLUSÃO
 
Ante todo o exposto,   INDEFIRO  os pedidos de tutela provisória formulado pelo Requente.
 
  4. PROVIDÊNCIAS DE IMPULSO PROCESSUAL 
 
A Secretaria deverá adotar as seguintes providências:
 
I - Determino que seja apensado o presente feito aos autos nº 0000687-96.2018.827.2724 e
0000457-20.2019.827.2724;
 
II - Determino que se proceda à   NOTIFICAÇÃO  dos Requeridos, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereça   MANIFESTAÇÃO PRÉVIA , por escrito, que poderá ser instruída
como documentos e justificações, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.
 
III - Intime-se a parte autora acerca do teor da presente decisão.
 
Superado o prazo supramencionado, volvam-se os autos conclusos imediatamente.
 
Cumpra-se.
 
Itaguatins/TO, 24 de abril de 2019.
 

Jefferson David Asevedo Ramos
Juiz de Direito

(Portaria nº 190/2019 - DJe 4435)
 

[1] STJ REsp 1.317.653/SP. 2ª Turma. Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. Data do Julgamento:
07/03/2013
[2] Código de Processo Civil:
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções
processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
[3]  NCPC - Art. 55, §3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo
sem conexão entre eles.
[4] DIDIER JR, Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte
geral e processo de conhecimento. 19 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 258/259;
[5]  PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO. LESÃO À
ORDEM PÚBLICA.   A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o
afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade
administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional . Hipótese em que a medida foi
fundamentada em elementos concretos a evidenciar que a permanência no cargo representa risco
efetivo à instrução processual. Pedido de suspensão deferido em parte para limitar o afastamento do
cargo ao prazo de 180 dias. Agravo regimental não provido. (AgRg na SLS 001498/RJ, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro PRESIDENTE DO STJ, CORTE ESPECIAL, julgado em
15/02/2012, DJe 26/03/2012)
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