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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO 

Processo:  8000474-20.2020.8.05.0032MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 
Órgão Julgador: VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO
IMPETRANTE: EDUARDO CUNHA VASCONCELOS
Advogado(s): ERIC BERNARDINO PIRES (OAB:0052498/BA)
IMPETRADO: LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Advogado(s):  

 

DECISÃO

 

 

Vistos, etc.

Eduardo Cunha Vasconcelos impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo Presidente da
Câmara de Vereadores de Brumado – Leonardo Quinteiro Vasconcelos. Cumprindo despacho ele aditou a
inicial, incluindo no polo passivo o vereador Girson Ledo. O impetrante alegou, em resumo:

1) É vereador em Brumado, tendo sido eleito em 2016. Esteve afastado das atividades para tratar-se de
dependência química associado a quadro depressivo. A primeira licença foi requerida no dia 03 de agosto
de 2017; a segunda em 15 de agosto de 2018, também pelo prazo de 120 dias, conforme requerimento
anexo, e aprovada na trigésima sessão ordinária por unanimidade. No dia 7 de fevereiro de 2019, já se
esvaindo o prazo de 120 (cento e vinte dias) concedido em agosto do ano de 2018, encaminhou ofício ao
Presidente da Câmara de Vereadores, informando que o ainda se encontrava em tratamento, com
necessidade de internamento, e não havia possibilidade de retorno. Diante da impossibilidade de previsão
de duração do tratamento, e do escoamento do prazo da licença anteriormente concedida, foi informado
ao Presidente da casa legislativa que poderia “deflagrar os procedimentos para eventual convocação de
seu suplente, que deverá atuar até seu respectivo retorno”;

 

2) no dia 15 de fevereiro de 2019 o suplente de vereador - Girson Ledo, foi empossado. A posse se deu
mediante cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança impetrado pelo vereador suplente.
Embora tenha conseguido, durante a vigência da licença médica do ora impetrante, decisão liminar
favorável para a posse, tal decisão foi suspensa em recurso, pois havia entendimento divergente, em uma
interpretação sistêmica entre regimento interno, lei orgânica e constituição, de que o suplente só poderia
ser convocado após escoamento do prazo de 120 dias de licença. A sentença foi publicada em dezembro

Num. 54515571 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GENIVALDO ALVES GUIMARAES - 30/04/2020 11:00:32
https://pje.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20043011003246600000052564544
Número do documento: 20043011003246600000052564544



de 2018, sendo cumprida em fevereiro de 2019, com a posse do suplente. Embora a juíza tenha concedido
a segurança, mantendo o entendimento exarado em decisão liminar, a divergência não mais subsistia, pois
já decorrido o prazo de cento e vinte dias de licença do ora impetrante;

3) em 20 de abril de 2020 o ora protocolizou junto à Câmara de Vereadores requerimento de reassunção
formal do cargo de vereador. O ofício foi lido em sessão realizada no dia 22 de abril de 2020, sendo dito,
na oportunidade, que o referido pedido seria encaminhado ao núcleo jurídico da Câmara. No dia 27 de
abril de 2020, antes de iniciar a sessão legislativa, a autoridade apontada como coatora enviou ofício ao
ora impetrante, exigindo que no prazo de 48 horas fosse apresentado relatório de alta médica. Muito
embora tal exigência não possua base legal, o ofício foi respondido quase que de forma imediata,
apresentando, na oportunidade, relatório médico que comprova a capacidade laboral. No decorrer da
sessão realizada na data retro citada, o ofício do impetrante foi lido em pequeno expediente. Em resposta,
o Presidente da Câmara, indeferiu o pedido de reassunção, conforme se depreende em degravação de
vídeo, nos seguintes termos: “Em relação ao ofício enviado pelo vereador licenciado Dudu Vasconcelos,
nós recebemos agora, às 9 horas e 30 minutos, nós vamos encaminhar ao jurídico, haja vista que foi dad

 a por essa Casa, uma autorização de afastamento médico por 120 dias. Após esse afastamento médico de
120 dias, a Câmara Municipal, em momento algum, recebeu nenhum tipo de ofício, depois dos 120 dias,
nenhum tipo de ofício, em relação em que estado estava, em que situação estava o vereador suplente,
então a câmara ficou a deriva, sem saber informações do vereador suplente, inclusive eu cheguei por
várias vezes ao seu genitor e perguntar como é que estava a situação e ele não me dava a resposta. Então
a câmara ficou durante, quase um ano, sem informações oficiais a respeito do vereador após os 120 dias.
Então a gente entende que nós vamos INDEFERIR o pedido do retorno, passar para o jurídico, e ter uma
resposta jurídica por escrito para passar para os demais vereadores, em relação ao requerimento do
mesmo. Respondido o material do pequeno expediente, eu vou passar ao grande expediente. Solicito da
Primeira Secretária que faça a leitura do material do grande expediente.”

Entende que a negativa do Presidente da Câmara não encontra amparo legal.

O impetrante fez referência aos requerimentos de licença e respectivos relatórios/atestados médicos, que
comprovam seu estado de saúde à época. Invocou o disposto no art. 73, I, do Regimento Interno da
Câmara e o art. 48, I, da Lei Orgânica do Município, e esclareceu que a licença não foi remunerada.

Também discorreu sobre ofício enviado à Câmara de Vereadores com notícia de impossibilidade de
retorno após o período de cento e vinte dias de licença, com o pedido de convocação do suplente para
assumir até a viabilidade do retorno. Foi sugerida a posse do suplente.

Destacou que a autoridade apontada como coatora justificou a ausência do ora impetrante em todas as
sessões ocorridas na câmara de vereadores entre os meses de fevereiro e setembro de 2019, período em
que o Presidente da Câmara afirmou em sessão não ter tido notícias do ora impetrante. A justificativa
deixou de constar das atas das sessões a partir do mês de outubro de 2020, segundo o impetrante,
“provavelmente por questões de direcionamento político”.

Acrescentou ter sido suspensa a liminar por meio da qual foi garantida a posse do suplente, pois o
Tribunal entendeu que somente quando esgotado o prazo de cento e vinte dias de licença seria cabível a
convocação do suplente. Em sentença a juíza manteve o entendimento acerca possibilidade de
convocação dentro do prazo de licença de cento e vinte dias, porém, tal prazo já havia se escoado.

Sob sua ótica, a permanência do suplente seria até seu retorno ao cargo de vereador

Afirmou ter apresentado ao Presidente da Câmara relatório médico atestando a sua capacidade para
exercer o cargo; acrescentou ter juntado relatório demonstrando que continuava em tratamento, usando
medicamentos, porém afirma estar apto a exercer qualquer tipo de atividade.
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Fez reverência a vídeo com indagação de vereadora sobre seu retorno, e a resposta do Presidente, no
sentido de que, transcorrido o período de licença, o ora impetrante continuou afastado e não prestou
esclarecimento ou justificativa durante quase um ano.

Entende que seria o Presidente da Câmara que deveria lhe encaminhar ofício, indagando sobre seu estado
de saúde e eventual retorno, além de abrir procedimento administrativo interno para apurar possíveis
faltas injustificadas às sessões. Frisou que o Presidente justificou suas ausências às sessões no período de
fevereiro a setembro de 2019.

Destacou que o Regimento Interno prevê as possibilidades de perda de mandato do vereador:

Art. 71. Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 70;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições
vigentes;

III - que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

IV - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias da
Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade;

V - que fixar residência fora do Município;

VI - que perder ou tiver suspenso os direitos políticos;

VII - que infringir qualquer outra penalidade disposta no Código de Ética e Decoro Parlamentar ou em
legislação extravagante.

Entende que não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, nem mesmo naquela prevista
no inciso IV, pois, sob sua ótica, está albergado pela ressalva de doença comprovada. Frisou a
inexistência de processo administrativo.

O impetrante destacou que está prevista sessão para amanhã, fez outras considerações e pediu a concessão
de liminar, para que a autoridade intitulada coatora o convoque imediatamente, ou na próxima sessão,
para reassumir o cargo de vereador. Acusou o Presidente da Câmara de aproveitar-se de seu afastamento e
fazer tramitar propostas que necessitam de quórum qualificado.

Alternativamente, que seja concedida liminar para que a autoridade apontada como coatora retire da pauta
do dia 30 de abril de 2020 o projeto de Resolução que trata de alteração do Regimento Interno, bem como
se abstenha de pautar qualquer outra proposta legislativa que implique em quórum qualificado de dois
terços, até apreciação deste .mandamus

 O pedido veio instruído com diversos documentos, entre eles requerimentos de licenças por cento e vinte
dias; ata data de 17 de agosto de 2018, com aprovação da licença; ofício assinado pelo pai do impetrante
(atual Prefeito de Brumado), no sentido de que não havia previsão de alta médica do ora impetrante, de
modo que o Presidente da Câmara poderia deflagrar procedimento de convocação do suplente de vereador
“até o retorno do ora impetrante”; sentença relativa à posse do suplente; ata da posse do suplente, ocorrida
devido à vacância de cargo devido à licença por cento e vinte dias; termo de posse do suplente, dele
constando que seria exercia o cargo “por tempo indeterminado”; ata datada de 22 de abril de 2020; ofício
emitido pelo Presidente da Câmara em 24 de abril de 2020 ao ora impetrante, com solicitação de relatório
de alta médica; ofício apresentado pelo ora impetrante ao Presidente da Câmara, contendo inclusive
relatório médico com sugestão de retorno ao trabalho; vídeos contendo gravação de sessão legislativa,
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com as falas do Presidente, que indeferiu o pedido de retorno do ora impetrante, e com a fala de uma
vereadora que questionou a negativa do presidente; Regimento Interno da Câmara; Lei Orgânica do
Município e CNH do impetrante.

 É o relatório. DECIDO:

 O feito deve tramitar à luz do que dispõem a CF/88, art. LXIX, e Lei nº 12.016/2009

 O ato administrativo examinado, ou seja, a convocação, ou não, do ora impetrante para reassumir o cargo
de vereador, classifica-se como vinculado, cuja aplicabilidade e requisitos são expressamente previstos

  em lei. Contrariamente ao que ocorre em relação a atos discricionários, não pode a autoridade apontada
como coatora praticá-lo com base na oportunidade e conveniência, adotando critérios próprios e
escolhendo a forma e método de sua realização.

 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, sobre a distinção dos atos vinculados e discricionários, leciona: “
Pode-se, pois, concluir que a atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa
é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível diante de determinada situação de fato;
ela fixa todos os requisitos, cuja apreciação a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer
margem de apreciação subjetiva”.(Direito administrativo, 16. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 210).

 

  Sendo  ato vinculado, cabe ao Poder Judiciário, regularmente provocado por meio deste mandado de
  segurança, verificar a legalidade e conformidade com o ordenamento jurídico, sem que essa atuação

caracterize ofensa ao princípio da separação dos Poderes, ou usurpação da competência. É o que passo a
    fazer, tão somente no que tange à presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei

    12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança, c.c. art. 300 do CPC, ou seja, se há fundamento relevante, e
se do ato impugnado poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

 Lendo e relendo toda a documentação  que instruiu a petição inicial, conclui-se pela plausibilidade do
  direito invocado. Escoados os períodos de licença concedidos ao ora impetrante, este, por intermédio de

seu pai, oficiou ao Presidente da Câmara informando a necessidade de manter-se afastado para tratamento
  de saúde por prazo indeterminado, tanto que sugeriu a adoção das medidas necessárias à convocação do

suplente; contudo, do referido ofício consta que o suplente permaneceria no cargo “até o retorno do ora
impetrante”. Portanto, este esclareceu que não estava renunciando ao mandato, e vislumbrava a
possibilidade de reassumi-lo. Nota-se, ainda, que do termo de posse do suplente consta que ele exerceria o

   cargo por “prazo indeterminado”; as circunstâncias demonstram que, se não vislumbrassem a
possibilidade de retorno do ora impetrante, nem constaria do termo a alusão ao prazo, ou constaria “até o

  final do mandato”. Considero, também, que o Presidente da Câmara, ao receber o ofício do ora impetrante
 com pedido de reassunção ao cargo, deste solicitou relatório de alta médica. Ao que tudo indica, se o

referido Presidente estivesse convencido da existência de causa impeditiva de reassunção ao cargo, nem
 teria exigido do ora impetrante algumdocumento.

 Foi acima descrito dispositivo do Regimento Interno da Câmara contendo as causas de perda do mandato
de vereador; ao que parece, por ter se afastado para tratar da saúde, o impetrante não se enquadra em
nenhuma delas. Ainda que ele esteja afastado há mais de um ano, e embora escoado osprazosde licença
sem que ele oficiasse ao Presidente da Câmara prestando esclarecimentos, nota-se, pelos argumentos
empregados para o indeferimento do pedido de retorno, que inexistiu processo administrativo que
culminasse com a perda do mandato. Ademais, ele já havia sugerido ao Presidente da Câmara a
convocação do suplente, sendo razoável interpretar que, por isso, o vereador licenciado estava
desobrigado de prestar outros esclarecimentos ao chefe do Legislativo, em especial porque, segundo o que

 consta da inicial, a licença não foi remunerada. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

 Destaco, também, que do   relatório médico consta que o impetrante está em condições de trabalhar, sem
 restrição. Vislumbra-se, portanto, o fundamento relevante, ou a plausibilidade do direito invocado.
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O  periculum in mora decorre do fato de o impetrante, que, segundo relatório médico, está apto a
reassumir o cargo, ficar privado do direito de participar das sessões legislativas e exercer outras atividades
inerentes ao cago para o qual foi eleito. Ademais, ele comunicou que há sessão prevista para hoje.

 Enfim, diante da coexistência dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, defiro o
pedido de liminar  e determino a notificação do Presidente da Câmara Municipal para, ainda hoje, e antes
da sessão prevista para essa data, adotar as medidas necessárias a fim de que o Vereador Eduardo Cunha

 Vasconcelos reassuma o cargo e possa,inclusive, participar da sessão prevista para hoje.

 Para a hipótese de descumprimento, com fundamento no art.   536, par. 1º, do CPC, fixo multa diária de
   R$ 5.000,00 (cincomil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de

   outras medidas, inclusive as relativas a improbidade administrativa por descumprimento de decisão
judicial.

  Notifique-se,    também, o Vereador Girson Ledo Silva, atualmente ocupante da cadeira almejada pelo
      impetrante, para, querendo, também prestar informações em até dez dias, sob pena de revelia e confissão.

     Se em alguma das informações for alegada prejudicial de mérito, ou juntado documento, abra-se vista ao
     impetrante, por até cinco dias; em seguida, colha-se o parecer do RMP, também em cinco dias.

Cumpra-se o disposto no art. 7º, II, da Lei do Mandado de Segurança, enviando cópia da petição inicial ao
Procurador da Câmara Municipal.

Dou a essa decisão força de MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

Intime-se.

Brumado/BA, 30 de abril de 2020.

 

GENIVALDO ALVES GUIMARÃES

Juiz de Direito – 1º Substituto
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