
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gabinete do Desembargador Amílcar Maia 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800121-49.2018.8.20.5300

ORIGEM: PLANTÃO DIURNO CÍVEL REGIÃO VIII

AGRAVANTES: DOEL SOARES DA COSTA, LINDEMBERG ALEXANDRE FAUTSTINO,
JOILDO LOBATO BEZERRA, REMO DA FONSECA SILVAEIRA, VERA LÚCIA
BARBALHO LOPES, JOSÉ UBIRATAN DE ALCÂNTARA JUNIOR E RAYRIS DE
OLIVEIRA ALVES

ADVOGADOS: DR. PABLO DE MEDEIROS PINTO (OAB/RN 6.330) e outros

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

ADVOGADOS: DR. SANDERSON LIÊNIO DA SILVA MAFRA E OUTRO (OAB/RN 9249)
E OUTRO

AGRAVADO: JOÃO BATISTA BERTOLDO GOMES

ADVOGADOS: DR. SANDERSON LIÊNIO DA SILVA MAFRA E OUTRO (OAB/RN 9249)
E OUTRO

PLANTONISTA: DESEMBARGADOR AMÍLCAR MAIA

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DOEL SOARES DA COSTA, LINDEMBERG ALEXANDRE FAUSTINO, JOILDO LOBATO
BEZERRA, REMO DA FONSECA SILVAEIRA, VERA LÚCIA BARBALHO LOPES, JOSÉ
UBIRATAN DE ALCÂNTARA JUNIOR e RAYRIS DE OLIVEIRA ALVES face à decisão
proferida pela MMª Juíza de Direito Plantonista da Região VIII que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer nº 0800169-03.2018.8.20.5300, proposta pelos agravados (Id 2631411 –
pags. 01/02), concedeu a tutela antecipada requerida, nos seguintes termos:

“DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar aos réus que se abstenham de
praticar quaisquer dos atos de competência privativa do Presidente da Câmara
Municipal, indicados no art. 66 a 69, do Regimento Interno da Câmara c/c art. 34 e
35, da Lei Orgânica do Município de Ipanguaçu, privativos do Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores, sob pena de multa diária, (art.536 e seguintes, todos do
Código de Processo Civil); ainda, se abstenham de praticar quaisquer dos atos
indicados nos art. 25, da Lei Orgânica do Município, privativos da Mesa Diretora,
sem assinatura do Presidente da Câmara, sob pena de multa diária, (art. 536 e
seguintes, todos do Código de Processo Civil).

Em consequência dessa decisão, reconsidero em todos os termos a decisão proferida
nos autos de nº 0800161-26.2018”.

Em seu arrazoado, alegam os agravantes, em síntese, que: a) a retratação é vedada ao
juízo plantonista, nos termos do art. 1º, § 1º da Resolução nº 71, de 31.03.2009 e do art. 5º, § 1º,
da Resolução nº 26/2012 desta Corte de Justiça; b) a instabilidade gerada pela decisão recorrida
permitiu ao agravado, reintegrado à Presidência da Casa Legislativa pelo decisum que se buscar
reformar, cassar os sete vereadores, ora agravantes; c) além de carecer de fundamentação para
suspender ato legítimo “do Poder Legislativo, qual seja, a destituição já efetivada, ato jurídico
perfeito, ainda impede os vereadores de exercerem seus mandatos, pois uma vez que constituem
maioria absoluta poderiam se valer disso para convocar sessão extraordinária, bem como
detém a maioria da Mesa para as deliberações de competência desta”; d) foram ajuizados dois
mandados de segurança (0800112-08.2018.8.20.5163 e 0800113-90.2018.8.20.5163) que
restaram não conhecidos pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipanguaçu em
razão de ser matéria interna corporis, tendo-se entendido que os vereadores deveriam agir no
âmbito do seu Poder; e) com base no art. 30, III, da Lei Orgânica do Município convocaram
sessão extraordinária pela maioria absoluta dos vereadores, sendo aprovada a destituição do
então Presidente e registrada a ata em cartório, sendo os atos regularmente publicados na
FECAM; f) após a regular tramitação do ato de destituição, foi convocada sessão visando à
apreciação da Lei Orçamentária Anual, ano 2019, para ter lugar nos dias 27 e 28 de dezembro,
mas o agravado João Batista Bertoldo Gomes desconsiderou o procedimento adotado, negando-
se a entregar as chaves da Câmara Municipal, mesmo após ter sido notificado, o que gerou o
ajuizamento da ação nº 0800161-26.2018 na qual se concedeu a liminar reconsiderada pela
Juíza Plantonista nos autos da Ação nº 0800169-03.2018.8.20.5300, ajuizada pelo agravado, na
qual este arguiu várias nulidades; g) a decisão recorrida confronta a autonomia e a
independência da administração municipal, por desconsiderar a convocação feita pela maioria
absoluta dos membros da Câmara Municipal, deixando de aplicar o art. 30, III, anteriormente
citado; h) o agravado foi destituído por ineficiência, ao deixar de colocar em votação as
matérias em plenário, não aceitar propostas da maioria dos vereadores para retificação de atas e
arquivar outras sem submeter à votação; i) a questão da comprovação de ineficiência é matéria
que não compete ao Judiciário rever; j) a probabilidade do direito está na falta de
fundamentação idônea, na violação à autonomia e independência do Poder Legislativo
Municipal e por não ser matéria de plantão judiciário; k) o perigo de dano, reside na
impossibilidade do Presidente legítimo da Casa exercer suas prerrogativas funcionais, “entre
elas enviar o Orçamento Anual 2019 aprovado pelo Parlamento e o ex-presidente arbitrário,
para favorecer o prefeito não iria aprovar com as emendas dos parlamentares, cujo único
objetivo foi permitir a fiscalização pelo Legislativo”.

Ao final, requerem o recebimento do presente, a fim de que seja concedido efeito
suspensivo à decisão proferida no “processo 0800169-03.2018.8.20.5300, mantendo hígida a
primeira decisão do plantão passada nos autos 0800161-26.2018.8.20.530, de toda sorte
mantendo a autonomia e independência do poder legislativo, deixando a questão da
presidência do órgão em conformidade com os atos interna corporis registrados em cartório e
publicados na imprensa oficial, mantendo a presidência do vereador Doel Soares da Costa até
ulterior deliberação”. No mérito, após a abertura do contraditório, pedem que seja provido o
recurso, confirmando-se o efeito suspensivo. Pugnam, também, pela concessão de prazo para
recolhimento das custas, em razão da indisponibilidade momentânea do sistema bancário.

Instruem o pedido com documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Claudio Santos, que
declarou suspeição, por motivo de foro íntimo para funcionar no presente recurso (Id 2631246 –
pags. 01/02), vindo-me os autos conclusos por força de redistribuição.

O agravado peticionou requerendo o reconhecimento da perda de objeto do agravo,
diante do encerramento do ano legislativo e da impossibilidade da prática de qualquer ato, em
razão do recesso (Id 2631514).

Relatados, decido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

É cediço que ao relator do recurso de agravo é conferida a faculdade de lhe atribuir
efeito suspensivo ou conceder-lhe efeito ativo, antecipando a própria tutela recursal (NCPC, art.
1.019, I).

No caso dos autos, verifico, em exame de cognição sumária, que restaram demonstrados
os pressupostos exigidos à suspensividade pleiteada, em razão de ter a magistrada a quo, ao
conceder a tutela antecipada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800169-
03.2018.8.20.5300, proposta pelo agravado contra os agravantes, reconsiderado a decisão
proferida nos autos de nº 0800161-26.2018.8.20.5300, o que é vedado, a teor do disposto no §
1º, do art. 5º, da Resolução nº 26, a qual dispõe in verbis:

“Art. 5º. O plantão destina-se exclusivamente à apreciação das seguintes medidas de
urgência:

§ 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no
órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou
reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para
escuta telefônica”.

Igual disposição está prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 71/2009 do CNJ, ao
estabelecer:

“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a
previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao
exame das seguintes matérias:

Parágrafo 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado
no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou
reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para
escuta telefônica”.

Logo, em razão da vedação sob enfoque, resta despicienda a análise das demais
questões relativas a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes para concessão do
efeito suspensivo que ora almejam.

No tocante ao perigo de dano irreparável também o reputo presente, diante da
possibilidade da prática de atos que porventura venham a ser considerados nulos, em
decorrência da modificação da decisão em testilha ao final.

Diante do exposto, concedo o pedido de efeito suspensivo ora requerido até deliberação
ulterior.

No tocante ao prazo para recolhimento das custas, deverá o preparo recursal ser
recolhido no dia 02 de janeiro de 2019, sob pena de não conhecimento deste recurso e
consequente ineficácia.

Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo de Origem para o devido
cumprimento.

Após o término do plantão judiciário, proceda à Secretaria Judiciária a redistribuição do
presente recurso entre os membros de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça.

Publique-se. Intime-se.

Natal, 31 de dezembro de 2018.

 

Desembargador Amílcar Maia

     Plantonista
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