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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Comarca de Macaíba

Processo:  0801087-88.2020.8.20.5121
REQUERENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MACAIBA, MARIJARA LUZ RIBEIRO CHAVES,
DENILSON COSTA GADELHA, IGOR AUGUSTO FERNANDES TARGINO, EDIVALDO EMIDIO DA SILVA JUNIOR,
MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PEREIRA, SILVAN DE FREITAS BEZERRA,
JOSE DA CUNHA BEZERRA MACEDO

REQUERIDO: ANTONIO FRANCA SOBRINHO

 

 

DECISÃO 

  

1. Trata-se de pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, ajuizada

pela CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN, MARIJARA LUZ RIBEIRO

CHAVES, DENILSON COSTA GADELHA, EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA

JÚNIOR, IGOR AUGUSTO FERNANDES TARGINO, JOSÉ DA CUNHA BEZERRA

MACEDO, MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO CARVALHO; RITA DE CÁSSIA DE

OLIVEIRA PEREIRA e SILVAN DE FREITAS BEZERRA em desfavor de ANTÔNIO

FRANÇA SOBRINHO. 

Sustenta a parte autora, em suma, que: 

a) no dia 06/06/2020, faleceu o Vereador GELSON LIMA DA COSTA,

então presidente da Câmara Municipal de Macaíba/RN; 

b) no dia 08/06/2020, o Demandado, Vice Presidente da Casa Legislativa

Municipal, na qualidade de Presidente interino, convocou oficialmente os Vereadores para,

conforme ato publicado: “no dia 09 de junho de 2020 às 11:00 horas, em caráter

extraordinário, todos os edis para a Sessão Solene de Posse da Nova Mesa Diretora

decorrente da recomposição da Mesa que passará a ter como Presidente o Vereador

ANTÔNIO FRANÇA SOBRINHO, como Vice Presidente a Vereadora MARIA DO
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SOCORRO DE ARAÚJO CARVALHO, como Primeiro Secretário o Vereador JOÃO

MARIA DE MEDEIROS e, como Segunda Secretária a Vereadora Ana Katarina Borges

Dério.“ 

c) na data estipulada, dia 09 de junho de 2020, realizou-se a sessão, porém

o Presidente Interino informou que realizaria uma outra sessão em nova data, para a posse

do Suplente e para realização da Eleição Suplementar regimentalmente prevista.  

d) Em seguida, no dia 16/06/2020, o Demandado fez publicar convocação

para a realização de sessão extraordinária para o dia 18/06/2020 com o objetivo de: “Dar

posse ao suplente de Vereador, Sr. JEFFERSON STANLEY DA SILVA no cargo de

Vereador que se encontra vago em razão do falecimento do Vereador GELSON LIMA DA

COSTA NETO; e, Deliberar sobre a vacância do cargo de Presidente, que era ocupado

pelo Vereador falecido, inclusive com a realização da eleição suplementar para o referido

cargo”. 

e) no dia 18/06/2020, tal como previsto no ato convocatório, foi aberta a

sessão extraordinária na forma estipulada, dando posse ao suplente de Vereador, Sr.

JEFFERSON STANLEY DA SILVA no cargo de Vereador que se encontra vago em razão

do falecimento do Vereador Gelson Lima da Costa Neto, contudo, o demandado

surpreendeu a todos ao encerrar a sessão que deveria prosseguir para deliberar sobre a

vacância do cargo de Presidente, e se autoproclamou Presidente definitivo, após ler a todos

os presentes um parecer jurídico, segundo o mesmo, da lavra do Prof. Dr. Paulo Lopo

Saraiva, dando conta que ante a morte do Vereador GELSON LIMA DA COSTA e, por

consequência, da vacância do cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal

de Macaíba/RN, assumiria definitivamente o demandado o cargo de Presidente.  

f) o demandado, após a autoproclamação como Presidente da Casa, 

encerrou a sala de videoconferência, contudo, os demais vereadores não aceitaram a

posição e decidiram reabrir a sessão extraordinária, realizando em seguida uma nova

videoconferência, que decidiram pela rejeição do referido parecer jurídico e elegeram a

Vereadora MARIJARA LUZ RIBEIRO CHAVES, como Presidente da Câmara de

Vereadores de Macaíba. 

g) o demandado não aceitou a eleição da vereadora MARIJARA LUZ

RIBEIRO CHAVES, e passou a criar obstáculos a assunção do cargo, afirmando que o

mesmo que é o verdadeiro Presidente do Legislativo Municipal. 
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Ao final, requerem a tutela de urgência para que a vereadora MARIJARA

LUZ RIBEIRO CHAVES permaneça no cargo de Presidente da Câmara até o julgamento

da presente ação, e no mérito, seja ao final confirmada em caráter definitivo a tutela

reclamada. 

Com a inicial, vieram procuração e documentos. 

Intimado, o demandado apresentou manifestação prévia, juntamente com

procuração e documentos. 

É, em suma, o relatório. Decide-se. 

Em uma análise sumária, própria desta fase processual, tenho que assiste

razão, pelo menos em parte, aos acionantes. 

De fato, verifico que a Lei Orgânica do Município de Macaíba não regula a

situação descrita nos autos, isto é, qual o encaminhamento da questão em caso de vacância

do cargo de Presidente do Poder Legislativo Municipal. 

Com efeito, a solução parece estar no Regimento Interno da Câmara de

Vereadores de Macaíba, que assim estabelece: 

 

Art. 28 - Somente se modificará a composição permanente da Mesa

ocorrendo vaga do cargo de Presidente ou de Vice-Presidente. 

Parágrafo único - Se a vaga foi do cargo de Secretário assumilo-á o

respectivo suplente (ver art. 20, § único).  

 

Art. 32 - Para o preenchimento do cargo vago na Mesa, haverá eleições

suplementares na primeira sessão ordinária seguinte àquela na qual se

.verificar vaga, observado o disposto nos artigos 22 a 25  
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Como se vê, em caso de vacância de qualquer membro da Mesa da Casa

Legislativa Municipal, o Regimento Interno parece prescrever a necessidade de eleição

para a recomposição da mesa, salvo se a vacância ocorrer no cargo de Secretário, quando o

Suplente assume sem necessidade de nova eleição da Mesa. 

No mais, em outra passagem do Regimento Interno, o cargo de

Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Macaíba está aparentemente delineado para

o exercício transitório das funções de Presidente, e não propriamente para assumir em

definitivo em caso de vacância do cargo, o que reforça a ideia de exigência de novas

eleições: 

Art. 36 - O Vice-Presidente substitui o Presidente nas suas faltas e

impedimentos e será substituído, nas mesmas condições, pelo Secretário,

assim como este pelo suplente. 

  

A título de parâmetro, o Regimento Interno da Câmara Federal dos

Deputados e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte seguem o modelo de

eleição em caso de vacância de membro da Mesa Diretora. Vejamos: 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 

Art. 8º.  

§ 2º Se até  30  de  novembro  do  segundo  ano  de  mandato verificar-se                 

qualquer  vaga  na  Mesa,  será  ela  preenchida  mediante eleição,  dentro                 

de  cinco  sessões,  observadas  as  disposições  do  artigo precedente.             

Ocorrida a vacância  depois  dessa  data,  a  Mesa  designará um dos           

membros titulares para responder pelo cargo.

 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do RN:

Art.14-Ocorrendo, a qualquer tempo, vaga na Mesa, procede-se a nova

eleição, observadas as regras dos artigos anteriores, devendo a eleição

realizar-se até cinco (05)dias da ocorrência da vaga. 

Num. 57134182 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: RIVALDO PEREIRA NETO - 29/06/2020 23:03:05
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062923030444400000054905251
Número do documento: 20062923030444400000054905251



Como se vê, em análise preliminar, a questão da vacância de membro da

Mesa no Poder Legislativo, ao contrário do sustentado pelo nobre Professor e advogado do

demandado, não segue o mesmo paradigma da vacância dos cargos no Poder Executivo,

onde aqui a função da Vice é expressamente destinada para a sucessão definitiva do cargo

de Presidente, Governador ou Prefeito.   No Poder Executivo, o Vice é eleito juntamente

com o titular, pelo que assume o cargo não só temporariamente nas ausências do Chefe do

Executivo, como também definitivamente em casos de vacância do cargo. Já no âmbito do

Poder Legislativo, a Mesa é eleita pelos próprios pares e as Casas têm provavelmente

optado por um modelo de deflagração de eleição de recomposição da Mesa em hipótese de

vacância dos respectivos cargos. 

Seja como for, na  ausência de regulação mais clara e precisa para o caso de 

vacância pela morte do presidente da Câmara de Vereadores de Macaíba, recomenda-se

que a matéria seja decidida em plenário, como órgão máximo deliberativo do Poder

Legislativo, a fim de definir, por eleição, a nova Mesa Diretora para a término do mandato

em decorrência da vacância do presidente. 

Por decorrência, afigura-se, pelo menos neste momento processual, como

indevida a autoproclamação como Presidente da Casa Legislativa  efetivada pelo 

demandado. 

Neste ponto, entendo também que a forma como foi decidida a eleição da

Mesa pelos autores também se apresenta formalmente contrária ao Regimento Interno,

uma vez que a eleição foi realizada após o encerramento da sessão extraordinária,

mediante uma convocação informal pelo Whatsapp, sem a formalidade exigida para o

efeito. 

Isto posto,  defiro em parte a tutela de urgência para determinar a

realização de nova eleição extraordinária para a recomposição da Mesa da Câmara

de Vereadores de Macaíba, no prazo máximo de 10(dez) dias, podendo a sessão ser

realizada por plataforma de videoconferência, assegurados o conhecimento e a

participação plena de todos os vereadores, mediante publicação da convocação em

Diário Oficial, seguindo o rito procedimental previsto no respectivo Regimento

.Interno  
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Asseguro que o cargo de Presidente seja exercido de forma interina pelo

atual Vice-presidente, ora demandado, tendo a função exclusiva e específica de convocar e

conduzir a eleição acima descrita no prazo descrito, vedada a prática de qualquer outro ato,

a não ser a prática de atos urgentes de mera gestão  do plenário.ad referendum  

2. Citem-se o demandado para apresentar contestação em 15(quinze) dias e

demais intervenientes indicados na inicial para se manifestarem, querendo, em igual prazo.
 

3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. 

  

Macaíba, 29 de fevereiro de 2020. 

  

RIVALDO PEREIRA NETO 

Juiz de Direito 
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