Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

29/07/2020

Número: 0801490-13.2020.8.15.0751
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador: 4ª Vara Mista de Bayeux
Última distribuição : 16/07/2020
Valor da causa: R$ 100,00
Assuntos: Afastamento do Cargo
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

ADRIANO MARTINS DE LIMA (IMPETRANTE)

YANNA NOBREGA MACEDO (ADVOGADO)

BAYEUX CAMARA MUNICIPAL (IMPETRADO)

DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA NETO
(ADVOGADO)
Documentos

Id.

Data da
Assinatura

Documento

32689 27/07/2020 18:03 Petição. Eleição indireta. Adriano Martins x Inaldo
046

Tipo
Outros Documentos

AO HONRADO JU ÍZO DE DIRE ITO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE
BAYEUX – PB.
URGEN TE

PROC. Nº 0801490-13.2020.8.15.0751
ADRIANO MARTINS DE LIMA, nos autos do MANDADO DE
SEGURANÇA em epígrafe, por su a advogada, abai xo assin ada, vem à pr esença
de V.E xa. informar e requerer , urgent emente , o qu e se segue:
O mandado de segurança em apreço possui como objeto a
preven ção d e po ssí vel ato il egal, ar bitrário ou abusi vo por part e do Sr .
INALDO

ANDRADE, Presidente d a Câmara Municipal do Município d e

Bayeux/ PB, aqui apontado como autoridade co atora.
Como é d e notório saber público, no di a 14.07.2020, Berg
Lima protocolizou sua renú ncia, oportu nidade em que a mesma foi
devidamente lida em sessão na Câmara Municipa l de Bayeux.
Conforme leciona a l egisl ação p átria vigente, deve ser
realizad a a eleição indireta, e pelo princípio da simetri a constitucion al
amplament e debatido no instrumento assecur atório, tal cert ame deve ser
realizado no pr azo de at é 30 di as após a vacância dupla do cargo. Nesse
sentido, foi prontamente concedida tut el a de urgênci a por est e insign e J uízo,
exar ada nos seguint es termos:
“Pelo exposto, defiro a liminar em tel a, par a d eterminar ao
Impetrado qu e realize a Elei ção p ara o s cargos d e prefeito e
vice-prefeito do Município de Bayeux - PB, no prazo de até
30(trinta) di as d a vacânci a do últim o cargo, n a forma
est abelecid a
extração

de

pel a

legislação

cópias

par a

munici pal,
apuração

sob
de

p ena

de

crime

de

desobediên cia e d emai s medi d as l egai s cabí vei s n a esp éci e .”
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O impetrado já foi notificado formalmente da d eci são supra
na dat a d e 22 .07.2020, bem como já po ssuía ciênci a in formal da concessão de
tutela

liminar

por

meio

dos

veícu los

de

impren sa,

que

divulgaram

amplament e o fato, t end o, in clusive, m anifestado -se n a impren sa, o que torn a
inrrefutável sua ci ênci a 1.
Ocorre que, até a presente data, nenhuma medida foi
tomada ou anunciada pelo impetrado obje tivando sequer os atos
preparatóri os d o process o eleitora l .
Inegável e efetivament e, não r esp eitando o princípio da
transp arênci a e os prin cípios in erent es ao legisl ativo, a autoridade coatora se
nega até m esmo a comunicar aos seu s par es, como pretend e conduzir o
processo eleitoral. Até a present e dat a, TREZE DIAS APÓS A VACÂN CIA, não
há no site da Câmara qua lquer informação sobre pub lica ção de edita l ou
qualquer ato, mesmo interno, de de flagração das eleições indiretas.
A omissão do Presid ente toma ar es de gravidad e, podendo
caract erizar d esobediência e prevaricação (em t ese) quando se obser va que,
desd e a d ata d a fatídica renúnci a, não houve sequer a realização d e se ssão
ordinária na C âmara, a desp eito de não est ar o parlame nto mirim em período
de recesso.
Ademai s, no próprio site da Câmara – cuja divulgação de
notícias e atos ofici ai s era t ão inten sa até a dat a da aludida renúnci a -, não se
fez a divulgação de qual quer ato desde o dia 14.07. 2020, não trazendo
qualquer informe a população e aos pr óprios membros do legi slati vo quan to
a el eição in tern a det erminad a por este h. Juízo.
Registr e-se que a própria Mesa Dir et ora, órgão diretivo
colegiado da Câm ara não foi convocada ou mesma ci entificada d e qual quer
ato prepar atório do processo el eitoral, MESMO JÁ TE NDO DECORRIDO UM
TERÇO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO.
1

https://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/justica-determina-que-camara-de-bayeux-realize-eleicoes-indiretaspara-prefeito-em-30-dias.html
https://portalcorreio.com.br/justica-determina-que-camara-de-bayeux-faca-eleicoes-indiretas-em-ate-30-dias/
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É certo, outrossim, qu e o r etard ament o da d eflagração do
processo de eleiçõ es, ocasionará a redu ção dos prazos eleitorais, tornando -os
mais sujeitos à impugnação.
Consoant e denúnci a pública feit a pel a vereadora de Bayeux,
Luciene de Fofinho, d emonstr a-se que a omissão é dolosa e calculad a, de
modo a gar antir maior probabilidade de embaraço judici al, quanto mai s
comprimido e restrito for o processo eleitoral.
Registr e-se, n ão como fundamen to da causa, m as apenas en
passant, que o impetrado não só tem declarado publicament e apoio ao
‘prefei to int erino’ Jeffer son Kit a, como tem confessado r elação espúri a e
interesse próprio na p erduração da int erinidade dest e à frent e do executivo,
ao admitir ter 180 cargos n a gest ão municipal e ao indicar seu próprio ir mão
como cargo de confiança do atual m andatário.
Por fim, r egistr e-se que no di a 23 .07.2 020, o Presiden te d a
Câmar a, or a coator, cancelou sessão or dinária, sobre o pret exto d e falta de
quórum mesmo com presença de todos os vereadores n a Casa, unicament e
para se esquivar de eventu al discu ssão quanto ao processo el eitoral.

DO PEDIDO
Diante dos fatos graves ora relatados, REQUER QUE
SEJA INTIMADO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, O PRESIDENTE DA
CÂMARA

MUNICIPAL DE BAYEUX,

determinando-se

a

IMEDIATA

deflagração do processo de eleições indiretas , em cumprimento a
tutela de urgência já deferida, sob pena de multa diária em valor a ser
arbitrada por este juízo, sem preju ízo da remessa desses autos ao
Ministério Público para apuração de possível crime de desobediência
(artigo 330 , do CP) e crime de prevaricação (art. 319, CP) e ato de
improbidade administrativa (art. 11, II, Lei 8429/92).
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N. Termos,
P. Deferimento.
Bayeux – PB , 27 de julho de 2020.

Y ANNA NÓBREGA MACÊDO
OAB/PB 20.370
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