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Decisão Decisão



 

 
PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

 
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

 
Processo Judicial Eletrônico

   
PROCESSO: 0800307-77.2022.8.14.0035
 
ASSUNTO: [Abuso de Poder]
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
Nome: MUNICIPIO DE OBIDOS
Endereço: Deputado Raimundo Chaves, 338, centro, ÓBIDOS - PA - CEP: 68250-000

Nome: JALISON BARROS DE AQUINO
Endereço: Rua Graciliano Negreiro, s/n, cidade nova, ÓBIDOS - PA - CEP: 68250-000

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
/ 

R.h.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de ação civil pública pro ato de improbidade administrativa proposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS em face de JALISSON SOARES AQUINO, atual presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Óbidos, postulando obrigação de fazer e condenação do
requerido por ato omisso ímprobo.

Disse que encaminhou dois projetos de lei para serem analisados em caráter de
urgência, sendo que decorreu o prazo regimental de 30 dias e o requerido não submeteu o
expediente a deliberação e votação, tendo sido devolvido o processo legislativo sem qualquer
deliberação da casa legiferante.

Este juízo indeferiu, initio litis, o pedido de concessão de tutela de evidência por não
preencher os requisitos do art. 311, II do CPC.

A parte autora atravessou emenda da inicial com pedido de reapreciação da tutela
provisória de forma antecipada, aduzindo que pelo princípio da instrumentalidade das formas
permite ao juiz realizar a devida adaptação do pedido, à luz do art. 300 do CPC, conforme ID n.
56284374.

II – FUNDAMENTOS

Recebo a petição de ID n. 56284374 como emenda da inicial, pelo que passo a
analisar os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, qual seja, tutela
antecipada incidental.
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O pedido da parte autora é para compelir o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
a deliberar sobre os projetos de lei n. 03/2022, protocolado no dia 01/02/2022 e 04/2022,
protocolado no dia 10/02/2022, ambos com pedido de urgência, afirmando que o chefe do
legislativo praticou ato doloso de improbidade administrativa por não ter cumprido prazo
regimental da casa legislativa.

Pois bem, segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode
fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de
natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de
Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifei e destaquei).

A postulação da parte autora preenche os requisitos da probabilidade do direito alegado, o qual
está demonstrado pela documentação juntada na inicial em que se verifica ter havido o protocolo,
na câmara municipal, dos dois projetos de lei acima referidos, de iniciativa do Prefeito de Óbidos,
os quais foram devolvidos pelo Presidente da Câmara, no dia 18/03/2022, sem qualquer
deliberação ou manifestação, o que me afigura omissão dolosa que afronta o princípio da
legalidade insculpido no art. 37, caput, da CF/88.
A verossimilhança do alegado pela parte autora está amparada pela Lei Orgânica do Município
que prevê normas gerais sobre o processo legislativo municipal, prevendo que:

Art. 43. Ao Presidente da Câmara, compete dentre outras

atribuições:

 II – dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;

III – interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
 Tem-se, portanto, que o presidente da Câmara, ora requerido, tem o dever constitucional de
cumprir as leis, dentre elas o regimento da casa a qual preside.
 O regimento interno da Câmara de Vereadores de Óbidos estabelece as normas procedimentos
do processo legislativo, prevendo em seu art. 88, §4º, o prazo de 30 dias para apreciação dos
projetos de lei de iniciativa do prefeito em caso de solicitação de urgência, verbis:

 Art. 88. A iniciativa das leis caberá ao Prefeito, aos Vereadores,
às Comissões da Câmara Municipal e à participação popular.

§ 4°. Os projetos de lei do Prefeito, por sua solicitação serão
discutidos e votados em 45 (quarenta e cinco) dias, excluídos os
referentes a codificações. O Prefeito julgando urgente a matéria
poderá solicitar que a apreciação se faça em 30 (trinta) dias.

 § 5°. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado acima, o projeto
será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia, para que se
ultime a sua votação, sobrestando-se a sua deliberação quanto
aos demais assuntos, com exceção do que se refere à votação de
leis orçamentárias.

 O perigo de dano irreparável reside na necessidade de ser analisada a matéria tratada nos
projetos de lei para fins de cumprir projetos governamentais e as políticas públicas, e o
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emperramento da apreciação do projeto de lei de iniciativa do prefeito acaba, por via indireta, por
afrontar a independência do Poder Executivo em administrar a municipalidade, o que deve ser de
pronto rechaçado pelo Poder Judiciário.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, por estarem preenchidos os citados requisitos legais do art. 300 do
CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, determinando em consequência, que o Presidente
da Câmara Municipal de Óbidos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência inequívoca
desta decisão, delibere, analise e conclua o processo legislativo de análise dos projetos de
lei n. 003 e 004 de 2022, sob pena de multa de R$500 (quinhentos reais) em caso de
descumprimento, sem prejuízo de sanções penais.

Intime-se o Prefeito de Óbidos para que, no prazo de 24horas, a contar da ciência
inequívoca desta decisão, protocole, novamente, na câmara municipal de Óbidos, ambos
os projetos de lei.

Por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual, diante da
manifestação expressa da requerente pela não conciliação, deixo de designar a audiência a
que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Cite-se o réu nos termos do art. 17, §7º da Lei n. 8429/92.

Havendo contestação com preliminares ou juntada de documentos, abra-se vistas à
parte autora para réplica, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, no prazo
de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento.

Expedientes necessários e de urgência, inclusive pelo oficial de justiça plantonista.

Cumpra-se. Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação
que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas
da lei.
Óbidos/PA, 11 de abril de 2022.
 
CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
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