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S/nº

DECISÃO

Plantão Judiciário

Processo nº  : 5000002-31.2021.8.13.0188

Impetrantes   : Anísio Clemente Filho e outros

Impetrados    : Câmara Municipal de Nova Lima e outros

           

Vistos, etc.

 

ANÍSIO CLEMENTE FILHO, VIVIANE GOMES DE MATOS e CLÁUDIO JOSÉ
DE DEUS, vereadores do Município de Nova Lima, impetraram Mandado de Segurança contra ato
supostamente ilegal praticado pela autoridade coatora JULIANA ELLEN DE SALES, vereadora mais
votada nas eleições de 2020, durante a condução dos trabalhos de posse e eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Nova Lima para o biênio 2021/2022, cuja sessão solene foi realizada no dia
1º/1/2021.

Alegam os impetrantes que foram registradas três chapas para os cargos da Mesa
Diretora, sendo que, no primeiro escrutínio, a primeira e a terceira chapas obtiveram cinco votos cada uma
e a segunda chapa nenhum voto. Aduzem que, no segundo escrutínio, deveriam participar apenas as duas
chapas mais votadas, na forma do artigo 253 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima
e, subsidiariamente, do artigo 9º, VII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
mas a autoridade coatora deliberou que as três chapas concorreriam novamente. Narram que, na votação
do segundo escrutínio, a segunda chapa, que não obteve nenhum voto no primeiro escrutínio, e a terceira
chapa empataram com 5 (cinco) votos cada uma. Afirmam que a segunda chapa, composta por José
Carlos de Oliveira, vereador mais idoso, foi declarada eleita pela autoridade coatora.

Postulam, em razão desses fatos, a concessão de liminar para que sejam declarados
nulos os votos recebidos, no segundo escrutínio, pela segunda chapa, composta pelos vereadores José
Carlos de Oliveira, Thiago Tito e Joselino Santana Dias, e declarada empossada a terceira chapa,
composta pelos impetrantes. Subsidiariamente, requerem a declaração de nulidade da votação do segundo
escrutínio, determinando-se a realização de novo ato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apenas entres
as chapas que receberam o maior número de votos no primeiro escrutínio, quais sejam a primeira,
composta pelos vereadores Álvaro Azevedo, Danúbio Machado e Juliana Ellen de Sales (autoridade
coatora), e a terceira, composta por Anísio Clemente Filho, Cláudio José de Deus e Viviane Gomes de
Matos (impetrantes).

É o breve relatório. Decido.

O artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, determina que, ao despachar a petição inicial, o
juiz ordenará, liminarmente, a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento
relevante (probabilidade do direito) e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (perigo da



demora).

Tem-se como probabilidade do direito o convencimento do juiz, pela confrontação das
alegações da parte e das provas existentes nos autos, acerca da existência provável do direito afirmado.

Já o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo se consubstanciam
quando a demora possa comprometer a realização imediata ou futura do direito invocado. Vale dizer,
quando existir a possibilidade de perda ou privação de um bem jurídico ou interesse em razão do
transcurso do tempo.

Analisando os autos, em que pese a ausência da ata da sessão de eleição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Nova Lima para o biênio 2021/2022, ainda não disponibilizada pelo
Secretário da Casa, nos termos do ofício de Id 1891769796, p. 1, depreende-se do boletim de ocorrência
de Id´s 1891029841, pp. 1 a 5, e 1891029842, pp. 1 a 4, e da transcrição da gravação da solenidade (Id
1891769793, pp. 1 a 9), que a autoridade coatora Juliana Ellen de Sales, no dia 1º/1/2021, presidiu a
sessão de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Lima para o biênio 2021/2022.

Consta dos referidos documentos que três chapas concorreram à eleição aos cargos de
Presidente, Vice Presidente e Secretário, sendo a primeira composta pelos vereadores Álvaro Azevedo,
Danúbio Machado e Juliana Ellen de Sales, a segunda pelos vereadores José Carlos de Oliveira, Thiago
Tito e Joselino Santana Dias e a terceira pelos vereadores Anísio Clemente Filho, Viviane Gomes de
Matos e Cláudio José de Deus.

Apurados os votos e verificado o empate entre a primeira e a terceira chapas,
encabeçadas pelos vereadores Álvaro Azevedo e Anísio Clemente Filho, respectivamente, a autoridade
coatora deliberou pela realização do segundo escrutínio, com a participação das três chapas. No segundo
escrutínio, houve novo empate, agora entre a primeira e a segunda chapas, tendo a autoridade coatora
adotado a idade como critério de desempate, declarando eleita a segunda chapa, encabeçada pelo
candidato a Presidente mais idoso, José Carlos de Oliveira.

O artigo 26 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima, com a redação
da Resolução nº 151, de 20/11/2018, dispõe que a eleição da Mesa Diretora será realizada pela maioria
absoluta dos membros da Câmara, através de votação aberta e nominal para cada cargo em disputa
(Presidente, Vice-Presidente e Secretário). O inciso III e IV determinam que, em caso de empate, será
considerado eleito o mais idoso dos votados e, se o candidato a qualquer dos cargos da Mesa não houver
obtido a maioria absoluta dos votos, o segundo escrutínio deverá ser realizado, sendo o candidato eleito
por maioria simples. Por sua vez, o artigo 253 prevê que, nos casos omissos, o Presidente da Câmara
deverá aplicar o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cujo artigo 9º,
VII, determina a realização do segundo escrutínio com os dois candidatos mais votados.

Forçoso concluir, portanto, que a autoridade coatora, na condução da eleição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Nova Lima para o biênio 2021/2022, realizada no dia 1º/1/2021,
cometeu duas ilegalidades. A primeira diz respeito à deliberação pela votação da chapa, em contrariedade
ao artigo 26, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima, no sentido de que os
vereadores serão chamados nominalmente para expressarem seu voto em cada cargo
separadamente, começando pelo cargo de Presidente, depois Vice-Presidente e, após, Secretário. Já
a segunda ilegalidade refere-se à realização do segundo escrutínio com as três chapas inscritas, quando
deveria ser apenas com os dois candidatos mais votados para os cargos da Mesa Diretora, nos
termos do artigo 9º, VII, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de
aplicação subsidiária, em razão da omissão existente no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova
Lima sobre a matéria.

Nesse aspecto, ressalto que a autoridade coatora, ao deliberar pela votação em bloco,
através das chapas inscritas, em flagrante violação ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova
Lima, beneficiou, de forma indevida, os candidatos aos cargos de Vice-Presidente e Secretário da segunda
chapa com o critério de desempate utilizado para o candidato a Presidente.

Logo, em juízo de cognição sumária, verifico a plausibilidade do direito, uma vez que o



ato praticado pela autoridade coatora violou o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima e
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que determinam a votação em separado para os
cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário da Mesa Diretora e a realização do segundo escrutínio
com os dois candidatos mais votados, assim como o perigo da demora no julgamento definitivo deste
mandamus, restando presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar a suspensão dos atos
relativos à eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Lima/MG para o biênio 2021/2022,
realizada no dia 1º/1/2020, e de todos os efeitos jurídicos deles decorrentes, devendo permanecer o
vereador mais votado na presidência da Casa, provisoriamente, na forma do artigo 23 do Regimento
Interno, até a prolação da sentença ou a realização de nova eleição para a Mesa Diretora, em estrita
observância às normas legais citadas nesta decisão, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por
dia de descumprimento, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da apuração de eventual
crime de desobediência.

Determino que o presente feito tramite com prioridade, em razão do deferimento da
liminar, nos precisos termos do artigo 7º, §4o, da Lei nº 12.016/09. Anote-se.

Intime-se a autoridade apontada como coatora, com urgência, para que dê imediato
cumprimento à decisão liminar.

Notifiquem-se os impetrados, com cópia da petição inicial e dos documentos que a
instruíram, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações.

Tendo em vista que a pessoa jurídica interessada, Câmara Municipal de Nova
Lima/MG, foi incluída no polo passivo da lide, deixo de cumprir o disposto no artigo 7º, II, da Lei nº
12.016/09.

Decorrido o prazo para as informações, ouça-se o Ministério Público estadual, no prazo
de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12).

Intimem-se os impetrantes, na pessoa dos seus advogados. Cumpra-se.

No primeiro dia útil subsequente ao plantão judiciário, encaminhe-se este expediente ao
Juízo competente para a análise dos pedidos, na forma do artigo 77, parágrafo único, do Provimento
355/CGJ/TJMG/2018.

Mariana/MG, 4 de janeiro de 2021.

 

 

Marcela Oliveira Decat de Moura

Juíza de Direito Plantonista

 

Documento assinado eletronicamente por Marcela Oliveira Decat de Moura, Juiz de
Direito, em 04/01/2021, às 16:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://seiprocessos.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador 0748537 e o
código CRC 596F6C43.
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