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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Quarta Câmara Cível 

Processo:  8027273-31.2022.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO 42.709.766/0001-90

Advogado(s): MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA (OAB:BA37345-A)

AGRAVADO: ALMIR NEVES COSTA

Advogado(s): AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO (OAB:BA16639-A)

 

DECISÃO

 

Trata-se de Agravo de Instrumento tempestivamente interposto  pela Câmara Municipal de Palmas de
Monte Altoem face da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada nos autos da Ação Ordinárianº 8
000411-50.2022.8.05.0185, em trâmite junto à 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e

contra ato atribuído  à Presidente da Casa  Comerciais  da Comarca de  Palmas  se Monte Alto,
Legislativa recorrente, com o fito de empossar o Recorrido na vaga de suplente da Vereadora Roseumara
Pereira Mesquita  junto ao Poder Legislativo Municipal, bem como apresentar o documento em que
foi decidido o requerimento de licença maternidade apresentado pela citada Vereadora.

Aduz o Município, em síntese, que a decisão recorrida merece ser revogada imediatamente, na medida em
que descaberia  a convocação do Agravado,  não subsistindo  os requisitos autorizadores da medida
concessiva da tutela provisória pelo  ,  tendo em vista a inexistência de probabilidade do direito, aa quo
ausência de ilegalidade do ato administrativo impugnado, bem como do perigo de dano.

Informa que o  Agravado  e ocupa a primeira suplência do Partido Progressista  decorrente do  pleito
eleitoral do ano de  2020  e que o mesmo busca  convocação para assumir cadeira  que estaria  vaga na
Câmara de Vereadores em razão do afastamento por licença maternidade de vereadora regularmente
eleita,  em observância ao que regra  a Lei Orgânica do Município  e  o regimento interno da Câmara
Municipal, que determinaria o preenchimento almejado nos casos de afastamento por licença por mais de
cento e vinte dias.

Afirma que deu cumprimento à decisão recorrida, inobstante não ter havido negativa no fornecimento
de  cópia da ata da sessão em que o plenário da casa deferiu o afastamento da vereadora por licença
maternidade, tendo promovido a posse do Recorrido.

Sustenta que, independente da previsão normativa municipal, não se pode olvidar a disciplina
constitucional para o tema e que fora promovido estudo interno acerca da possibilidade de convocação de
suplente  restando  induvidosa a conclusão do estudo em tal sentido,  conforme teria restadoin casu, 
exposto em Parecer e precedentes do Tribunal de Contas dos Municípios.

Num. 31539672 - Pág. 1



Salienta a disciplina constitucional e local acerca do tema em comento, que visam garantir o resultado do
pleito eleitoral, bem como a isonomia, regularidade e legalidade das votações e condutas do Legislativo
Municipal, visando a segurança jurídica e estabilidade da composição plenária da Casa.

Aventa, ainda, a possibilidade de multa pelo Tribunal de Contas e da situação irregular junto ao INSS,
tendo em vista que  tal fato poderia implicar na rejeição das contas municipais  e que é a Vereadora
licenciada quem arca com o recolhimento do valor correspondente ao seu salário maternidade, com o total
despendido subtraído da quantia a ser paga a título de contribuição do INSS pelo órgão legislativo.

Finaliza requerendo  a concessão de efeito suspensivo para que se invalide a decisão recorrida e seja
provido ao final o presente recurso para reconhecer a ilegalidade da convocação de suplente de Vereador
em caso de licença do titular não superior a cento e vinte dias.

É o que cumpre relatar.

 

.Decido

O agravo vem no prazo e se faz acompanhar das peças indispensáveis à sua interposição, encontrando
fundamento no art. 1.015, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No caso sob análise, em juízo de cognição sumária e não exauriente, próprio do momento processual, e
ante as alegações trazidas pelo Agravante  em suas  razões recursais,  entendo que  assiste razão ao
Agravante

Para a concessão da medida, necessária a presença da plausibilidade do direito arguído, bem como o risco
da demora da prestação jurisdicional.

Assim, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ou
a antecipação da pretensão recursal exigem a demonstração da probabilidade do direito invocado e do
perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Nesse sentido, tem-se que a licença de vereador que autoriza a suplência é apenas as superiores ao prazo
decento e vinte  dias, afastando-se a norma local  que porventura inobserve  os moldes  delineados  pela
Constituição Federal sobre a matéria, o que se denotaria flagrante desalinho com o princípio da simetria.

Assim,mormente pelo que prevê o art. 29, IX, da Constituição, aplica-se aos vereadores, no que couber, o
disposto na Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional e o disposto na Constituição
Estadual para os membros da Assembleia Legislativa, conforme vê-se:

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(omissis)

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto
nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado

; (grifado)para os membros da Assembleia Legislativa
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Quanto à hipótese dos autos, aConstituição Federal autoriza a ocupação da vaga por suplente de deputado
e senador apenas nos casos de afastamento superior a cento e vinte dias, conforme dispõe o seu art. 56,
conforme vê-se:

 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito
Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento  não ultrapasse cento e vinte dias por

.sessão legislativa

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo
ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze
meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato. (grifado)

 

Conduta em sentido contrário  distancia-se da razoabilidade e do interesse público,  uma vez que  o
afastamento de vereador em curtos períodos de tempo não é passível de comprometer a atividade
parlamentar, bem como não a percepção de subsídios pelo exercício transitório do mandato gera despesas
ao erário, o que não se coaduna com o ordenamento constitucional.

Nesse sentido, impende destacar os seguintes precedentes:

 

AÇÃO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE– EXPRESSÃO 'OU LICENÇA' PREVISTA NO
ARTIGO 60DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E § 4º DO ARTIGO 76
DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES-
CONVOCAÇÃO IMEDIATA DE SUPLENTENO CASO DE LICENÇA DE VEREADOR-
IMPOSSIBILIDADE- APENAS AFASTAMENTOS SUPERIORES A CENTO E VINTE DIAS

- OFENSA, ADEMAIS, AOS PRINCÍPIOS DAQUE AUTORIZAM A SUPLÊNCIA
RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO- VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 17, § 1º, 111 E 144,
TODOS DA CARTA BANDEIRANTE- INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA  AÇÃO
PROCEDENTE”.

“Não é qualquer licença de vereador que permite a suplência, mas apenas aquelas que ultrapassam o
período de cento e vinte dias, afastando-se a norma local do modelo previsto pelos legisladores
constituintes federal e estadual, em flagrante descompasso com o princípio da simetria”.

“Todos os atos emanados do poder público estão necessariamente sujeitos, para efeito de sua validade
material, à indeclinável observância de padrões mínimos de razoabilidade” (ADI nº 2.667MC/DF, Relator
Ministro Celso de Mello. (TJSP, ADI  nº 2009208-76.2020.8.26.0000,  R.  Renato Sartorelli,  DJE
09.09.2020)
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APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO POPULAR - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS
PONTAS - CONVOCAÇÃO DE VEREADOR SUPLENTE - OFENSA À LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL - NULIDADE - NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. A Lei Orgânica de Três Pontas determinar que o vereador suplente será convocado no caso de vaga, de
investidura em funções da Administração Municipal ou de licença superior a (120) cento e vinte dias.

II. Restando comprovado nos autos que a licença-maternidade da vereadora eleita não ultrapassou
o prazo de 120 dias, resta comprovada a nulidade da convocação, que não observou o princípio da

  Sentençalegalidade da Administração Pública, sendo devido o ressarcimento ao erário.
confirmada. (Apelação Cível Nº 1.0694.16.003134-0/001, 8ª Câmara Cível, R. Des. Carlos Roberto De
Faria, DJE 05.05.2021)(grifados)

 

A Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto, portanto, não poderia ter convocado o suplente da
Vereadora licenciada, uma vez que a licença-maternidade solicitada pela vereadora foi de exatos 120
(cento e vinte dias).

Tal convocação só poderia dar-se dentro da legalidade se o período fosse superior ao prazo de 120 (cento
e vinte) dias, assinalado pela norma.

Por vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a possibilidade da decisão agravada causar dano grave e de
difícil reparação a ponto de justificar a suspensão dos seus efeitos,  entendo que a mesma deve
ser suspensa.

Destarte, com base em uma análise primária dos fatos expostos nas razões recursais e documentos que
instruem o agravo,  requerido. CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO

Ato contínuo, comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau o conteúdo desta decisão, encaminhando-lhe
cópia do seu inteiro teor (art. 1.019, I, CPC/2015) e aguardando-se as informações.

Intime-se o Agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de lei, conforme prevê o Art. 1019, II,
do Código de Processo Civil vigente.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer de mérito.

Ao final, retornem-me conclusos.

DÁ-SE EFEITO DE MANDADO/OFÍCIO A ESTA DECISÃO.

P.I.

 (Local e data conforme chancela eletrônica.) 

  

DRA. CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU- RELATORA

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 3
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