
 
Poder Judiciário da Paraíba 

Vara Única de Boqueirão 
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DECISÃO 

  

Vistos. 

  

INÁCIO CÍCERO DOS SANTOS, já qualificado através de causídico 

regulamente constituído, impetrou Mandado de Segurança c/c pedido de liminar em face de ato 

ilegal perpetrado por autoridade indigitada coatora, SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTIL - PB, consistente na negativa em dar posse à nova 

mesa diretora. 

  

Asseverou que foi eleito para a presidência da mesa diretora do 

biênio 2019/2020, em sessão realizada no dia 1 de janeiro de 2017. No entanto, a autoridade 

coatora realizou novas eleições e se nega a lhe dar posse.  

  

Requereu, ao final, que seja “seja deferida a medida liminar para 

suspender os efeitos do ato coator praticado pelo atual Presidente da Câmara, e seja mantido 

o resultado da eleição realizada em 01/01/2017, até o trânsito em julgado desde processo.  

  



Juntou documentos. 

  

Notificada, a autoridade coatora prestou informações sustentando 

que a ata apresentada pelo impetrante apenas foi registrada em 12 de dezembro de 2017, 

sendo que na mesma peça consta duas eleições, o que leva a crer que a mesma poderia ter 

sido falsificada. Diz, ainda, que a eleição para o segundo biênio foi realizada em contradição ao 

regimento interno da casa, pois houve a observância do art. 16 do mencionado diplomada. Ao 

final, pugna pela denegação da segurança. 

  

É o relatório. Decido. 

  

Inicialmente, cumpre consignar que, a Constituição Federal, no seu 

art. 5°, XXXV, proclama com termos peremptórios: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O texto demonstra claramente a intenção do Constituinte: 

o exame do Judiciário, para a proteção dos direitos, não seria apenas para reprimir o ato lesivo 

já praticado mas, também, e da mesma forma, assegurar a proteção do direito ameaçado.  

  

A liminar em Mandado de Segurança vem a ser providência judicial 

que corresponde à necessidade efetiva e atual de afastar de um dano jurídico, e essa medida 

específica tem previsão no art. 7°, III da Lei n.º 12.016/2009, sendo cabível quando forem 

relevantes os fundamentos do pedido e do ato impugnado houver o risco de se tornar ineficaz a 

ordem judicial
1
. 

  

https://pje.tjpb.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=d0e7b799397a20a7cfd816b6e10f2b6ca4d35160ad6cc80d4a9ded5bec39434bfe181f0ecfc97aa9acf2a9f98d2a155d#sdfootnote1sym


Com efeito, em consonância com o disposto no art. 1° da Lei 

12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

  

Como cediço, a expressão direito líquido e certo pressupõe a 

incidência da regra jurídica sobre fatos incontroversos. Assim, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos 

os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.  

  

Em uma análise primeira dos autos, observa-se que o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Alcantil, vigente à época da eleição da mesa diretora, em seu 

artigo 16 preceitua: 

  

“Na eleição para renovação da Mesa, para o biênio 

subsequente, a ser realizado no dia da última Sessão Ordinária 

do ano legislativo anterior, observar-se-á o mesmo 

procedimento dos artigos anteriores, considerando-se eleitos 

os que obtiverem o maior número de voto.” 

  

  

Posteriormente, em 15 de agosto de 2013, o dispositivo sofreu 

alteração através da Resolução nº 31, passando a ter a seguinte redação:  



  

“Art. 16. Na eleição para renovação da Mesa, para o biênio 

subsequente, que poderá ocorrer em qualquer Sessão 

Ordinária do legislativo do biênio anterior, observar-se-á o 

mesmo procedimento dos artigos anteriores, considerando-se 

eleitos os que obtiverem o maior número de votos.” 

  

A alteração do Regimento Interno foi aprovada e publicada três anos 

antes da realização da eleição da mesa diretora, sendo, portanto, de conhecimento do 

impetrante. 

  

Neste contexto, a eleição foi realizada no dia 01 de janeiro de 2017, 

em total observância ao disposto no artigo supracitado.  

  

Sendo assim, considerando a data da realização da eleição, já com a 

modificação da legislação em vigor, bem como a observância a todas as formalidades previstas 

no Regimento Interno, outro caminho não resta senão acatar, neste momento, o pedido liminar.  

  

  

Isto posto, sob o fundamento do art. 7º, III da Lei 12.016/2009, 

DEFIRO PEDIDO DE LIMINAR para determinar que a autoridade apontada coatora, proceda a 

posse da Mesa Diretora já eleita em 01 de janeiro de 2017, para o biênio 2019/2020, conforme 

a ata constante no ID 17471309. 



  

EXPEÇA-SE O COMPETENTE OFÍCIO, dirigido à autoridade 

coatora, para que dê cumprimento à presente decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

  

Após, vista ao Ministério Público para parecer conclusivo.  

  

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se mandado de urgência. 

  

Boqueirão, 6 de fevereiro de 2019. 

. 

Ana Carmem Pereira Jordão Vieira  

                    JUÍZA DE DIREITO  

  

1MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – REQUISITOS – PRESENÇA – DEFERIMENTO. Para a concessão da liminar, em 

Mandado de Segurança, são necessários, além dos requisitos inerentes à medida cautelar, aqueles outros específicos, contidos no art. 7°, II, 

da Lei 1.533 de 1951, plausibilidade, relevância do fundado e que, do ato impugnado, resulte a possibilidade da ineficácia da pretensão 
principal, ainda que venha a ser deferida, Demonstrados de plano, formam base legal para o deferimento da liminar. (Agravo n° 

1.0024.07.743927-1/001(1), 1ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Geraldo Augusto. j. 11.03.2008).  
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