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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
2ª Vara da Comarca de Oeiras
Av. Totonho Freitas, 930, Oeiras Nova, OEIRAS - PI - CEP: 64535-000

PROCESSO Nº: 0801698-76.2019.8.18.0030
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
ASSUNTO(S): [Eleição]
IMPETRANTE: ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SANTA
ROSA DO PIAUÍ
INTERESSADO: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI, MARIA DE NAZARÉ
R. CARDOSO MUNIZ

 

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Elizângela Ferreira

dos Santos em face de ato praticado da PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL

ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO

CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

Narra a inicial que: a) nas eleições para o conselho tutelar ocorridas

no ano de 2019, no município de Santa Rosa do Piauí/PI, foi verificado empate

entre o número de votos de duas candidatas, a ora impetrante e a Sra. Maria de

Nazaré R. C. Muniz; b) o Edital nº 01/2019, que regeu o processo eleitoral de

escolha de membros para o Conselho Tutelar de Santa Rosa/PI, estabelecia o

critério etário para desempate, salvo existência de outro critério estabelecido em

lei; c) a impetrante possui idade mais avançada do que a candidata que obteve o

mesmo número de votos; d) a Comissão Especial Eleitoral teve conhecimento da

existência da Lei Municipal nº 185/2015, norma que estabelecia como critério de

desempate no certame o da maior nota na prova de conhecimentos; e) aplicado o

critério da citada lei municipal, a Comissão proclamou como quinta candidata eleita

a Sra. Maria de Nazaré R. C. Muniz.

Relata, ainda, que a lei municipal utilizada para dirimir a controvérsia

do empate não foi publicada em meio oficial, motivo pelo qual não há que se falar

em sua vigência e, via de consequência, na sua aplicação.

O mandamus veio instruído com as seguintes provas: a) Edital

001/2019 (Id. 6783220 - Pág. 1); b) Lei Municipal 185 de 2015 (Id. 6783227 - Pág.

1); c) comprovação de que a Lei Municipal 185 de 2015 não foi publicada no Diário

Oficial dos Municípios (Id. 6783230 - Pág. 2); d) resultado final da eleição (Id.

6783238 - Pág. 1); e) recurso contra o resultado final (Id. 6783296 - Pág. 1/4); f)

decisão do recurso que impugnou o resultado (Id. 6783643 - Pág. 2/4).

A decisão de Id. 7036117 deferiu os benefícios da assistência
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judiciária, indeferiu o pedido de liminar e determinou a intimação da autoridade

coatora para prestar informações, bem como determinou que a impetrante

providenciasse a citação da candidata com quem empatou nas eleições para

conselheiras, eis que se trata de litisconsorte passiva necessária.

A impetrante requereu a inclusão da Sra. MARIA DE NAZARÉ R.

CARDOSO MUNIZ no polo passivo (Id. 7145539).

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 7502897)

suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita pela necessidade de

dilação probatória e, no mérito, sustentando que: a) O Edital 001/2019, que regeu

as eleições para Conselheiro tutelar do Município de Santa Rosa do Piauí,

estabelece em seu item 12.9 que em caso de empate na votação, ressalvada a

existência de outro critério previsto na lei Municipal local, será considerado eleito o

candidato com idade mais elevada; b) o art. 31, § 2º, da Lei Municipal 185 de 2015,

prevê que no processo de eleição para o Conselho Tutelar do Município de Santa

Rosa do Piauí havendo empate entre os candidato, classificará o que tiver a maior

pontuação na prova objetiva de conhecimento; c) o art. 29, § 2º, da Lei Municipal

107/2006 dispõe que havendo empate na votação, será considerado eleito o

candidato que obtiver melhor desempenho na prova de conhecimento definida no

artigo 16 desta lei; d) a Lei Municipal 107/2006 foi publicada no diário oficial dos

Municípios, quarta-feira, 20 de janeiro de 2013, Edição MMCCLXXV, página 148;

e) as Resoluções 001/2015 e 002/2015, ambas publicadas no diário oficial dos

Municípios, ano XIII, segunda-feira, 06 de abril de 2015, Edição MMDCCCXIV,

regulamentam a eleição para o Conselho Tutelar e validam as regras contidas nas

Leis 080/2003 e 107/2006.

Conclui a impetrada que a decisão da Comissão Eleitoral está

validada pela legislação acima mencionada e declina que não há nenhuma

possibilidade de concessão da segurança pleiteada, sob pena de afronta à lei e ao

princípio da segurança jurídica.

As informações vieram acompanhadas da seguinte documentação: a)

publicação da Resolução 002/2015, que dispõe sobre a publicação do aditivo nº

001/2015 ao Edital 001/2015 (Id. 7502905 - Pág. 1); b) publicação do “Anexo V:

Requerimento” referente ao processo de renovação do Conselho Tutelar do ano de

2013 (Id. 7502905 - Pág. 2); c) publicação do Termo Aditivo nº 01 do Edital nº 001

de 01 de Abril de 2015 (Id. 7502905 - Pág. 3); d) publicação do resultado do Teste

Seletivo referente ao Edital nº 002 de 27 de Junho de 2015 (Id. 7502905 - Pág. 5);

e) publicação da Resolução 001/2015 e Edital 001/2015 (Id. 7502905 - Pág. 6/8); f)

publicação do Edital 002/2013 (Id. 7502905 - Pág. 10); g) publicação do processo

de renovação do Conselho Tutelar do ano de 2013 (Id. 7502905 - Pág. 12/13); h)

Edital 001/2015 (Id. 7502909 - Pág. 1/8); i) Lei nº 107/2006 (Id. 7502912 - Pág.

1/15).

A Sra. MARIA DE NAZARÉ R. CARDOSO MUNIZ foi devidamente

citada em 27 de janeiro de 2020 (Id. 8106115) e apresentou contestação

intempestivamente em 02 de março de 2020, aduzindo todos os termos das
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informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 8602176).

O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão da

segurança, eis que, em sua análise, a lei municipal que estabelece critério de

desempate diverso daquele previsto no edital não foi publicada (Id. 7794336).

A impetrante apresentou petição informando que as leis municipais

080/2003 e 107/2006 mencionadas na peça de defesa da impetrada não foram

publicadas. Juntou na oportunidade a resposta do Diário Oficial dos Município de

Id. 8530970 no que pertine a não publicação das citadas leis.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

 

            Antes de apreciar as preliminares e o mérito, impende anotar que as

considerações e documentos juntados na petição evento Id. 8530970 não serão

levadas em consideração, pois não se trata de prova nova e o mandado de

segurança não admite dilação probatória. Em suma: a impetrante deveria ter tecido

tais considerações na petição inicial.

2.1 DA PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Os fatos narrados pela impetrante podem ser discutidos e provados

em sede de mandado de segurança, não havendo que se falar, no caso sob

julgamento, em dilação probatória incompatível com o rito do mandado de

segurança. Rejeito, pois, a preliminar em tela.

2.2 DA REVELIA DA LITISCONSORTE MARIA DE NAZARÉ R. CARDOSO

MUNIZ

Conforme relatado, a Sra. MARIA DE NAZARÉ R. CARDOSO MUNIZ

foi devidamente citada em 27 de janeiro de 2020 (Id. 8106115).

O sistema registrou que o prazo para contestação findou-se em 20 de

fevereiro de 2020.

Entretanto, a litisconsorte apresentou defesa, intempestivamente, em

02 de março de 2020 (Id. 8602176).

Necessária, portanto, a decretação da revelia, porém sem a

incidência dos seus efeitos materiais, pois a ação discute a presunção de

legitimidade de ato administrativo; de outro lado a autoridade coatora apresentou

defesa (art. 345, I e II, do CPC).

2.3 DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em averiguar qual critério de desempate deve

ser utilizado, se é o critério etário, previsto pelo Edital, ou se é o critério de maior

pontuação na prova objetiva de conhecimento, previsto no art. 31, § 2º, da Lei

Municipal 185 de 2015.
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Tal definição depende, entretanto, da efetiva comprovação de

publicação da lei municipal.

Registro que o indeferimento do recurso administrativo interposto pela

impetrante foi fundamentado na Lei Municipal 185, de 29 de junho de 2015.

Sob esta ótica, a regra é a de que a publicação de atos do Poder

Público deve ser feita em órgão oficial. Entretanto, ausente jornal oficial no

município, como é o caso dos autos, considera-se válida a publicação pelos meios

que rotineiramente se veiculam os atos oficiais na localidade, como a afixação no

átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal.

Acontece que a impetrante comprovou documentalmente que não

houve publicação das Leis no Diário Oficial dos Município (Id. 6783230).

A autoridade coatora, por sua vez, defende que a norma em questão

é válida, eis que já fora utilizada em outro edital, mas tampouco comprova a sua

publicação em órgão oficial, a sua afixação nos murais dos órgãos da

Administração Pública (Prefeitura e Câmara Municipal) ou até mesmo o apresenta

registro do fato em livro próprio de ambos os Poderes (Executivo e Legislativo) ou

a ata da sessão que votou a lei. Carece, nesse sentido, de qualquer indício de

prova material.

Ao contrário disso, a estratégia da impetrada é alegar que o uso da

norma, por si só, é suficiente para validá-la, o que não é o caso.

Se assim fosse, a aplicação reiterada de leis ilegais seria meio para

convalidar o vício da norma, situação não admitida em nosso ordenamento jurídico

pátrio por se tratar de uma verdadeira aberração jurídica.

A aplicação da Lei Municipal 107/2006, que dispõe que havendo

empate na votação, será considerado eleito o candidato que obter melhor

desempenho na prova de conhecimento definida no artigo 16 desta lei, assim como

a Lei 080/2003, não podem ser aceitas, haja vista que não há comprovação de sua

publicação, bem como não há prova de publicação tácita (afixação no átrio da

Prefeitura ou da Câmara Municipal).

Ainda nessa esteira, consigno que a impetrada informa que a Lei

Municipal 107/2006 foi publicada no diário oficial dos Municípios, quarta-feira, 20

de janeiro de 2013, Edição MMCCLXXV, página 148. Entretanto, a citada

publicação, na verdade, diz respeito à publicidade do Edital 002/2013, conforme Id.

7502905 - Pág. 10.

Citada postura revela uma verdadeira deslealdade processual, uma

vez que a alegação inverídica de ponto chave para o deslinde da querela poderia

dar azo a um julgamento equivocado, situação que, a meu ver, configura litigância

de má-fé.

Ademais, a análise do Parquet também coaduna com o exame acima

traçado, de modo que, diante da inequívoca ausência de comprovação da

publicação das leis municipais que dispõem de modo diverso quanto ao critério de

desempate, a decisão da Comissão fundou-se em premissa ilegal.
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Quanto ao argumento de garantia da segurança jurídica,

compreendo que referido instituto deve ceder espaço para o

saneamento da ilegalidade apontada, pelas seguintes razões:
Quanto à natureza do ato administrativo, destaco que o ato que se

pretende anular é ampliativo de direitos, de modo que tem por finalidade imediata

ampliar a esfera jurídica do destinatário específico.

Quanto à boa-fé na prática do ato administrativo, referida

condicionante pretende evitar a premiação daquele que conheça de antemão a

ilegalidade do ato. Entretanto, considero que citado dispositivo deve ser avaliado

tanto pelo viés do terceiro de boa-fé destinatário do ato ilegal quanto em relação ao

agente público que executa o ato, sob pena de afronta ao princípio da moralidade.

Sendo assim, conforme exposado, a autoridade coatora, que detém a obrigação de

sabença das leis que regem a escolha dos conselheiros, aplicou uma lei não

publicada, de existência duvidosa, o que agride a segurança jurídica, evidenciando

a falha do ato aqui impugnado.

Pontuo que o ato não pode ser convalidado, eis que trouxe prejuízo a

terceiro, no caso a impetrante. E, finalmente, não há que se falar em estabilização

dos efeitos do ato viciado, uma vez que transcorreu pouco mais de 1 ano desde a

realização do ato.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, pelo que mais dos autos consta, CONCEDO A

SEGURANÇA para o fim de ANULAR o ato de nomeação da Sra. Maria de Nazaré

R. C. Muniz e para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação e

posse da impetrante Elizângela Ferreira dos Santos, como Conselheira Tutelar,

no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Antecipo os efeitos da tutela para a nomeação da impetrante, no

prazo já assinalado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Isso porque, conforme delineado, o transcurso do tempo é elemento

essencial para a imposição de limites à possibilidade de anulação, o que

pode torná-lo imutável (estabilização dos efeitos do ato viciado). Deve ser

considerado, ainda, que a função de Conselheiro tem prazo determinado,

situação que exige um provimento célere, sob pena de risco ao resultado útil

do processo. Evidencia-se, portanto, o risco na demora do provimento

jurisdicional final. Outrossim, a verossimilhança do direito invocado é

inerente à sentença de procedência.

Sem custas de lei, pelos benefícios da justiça gratuita concedido na

decisão de Id. 7036117, bem ainda por tratar-se a outra parte de Fazenda Pública

Municipal (Lei Estadual 4.254/88), a qual é isenta de custas processuais.

Sem honorários (Súmulas 105/STJ e 512/STF).

Condeno a impetrada (autoridade coatora) em litigância de má-fé, no

importe de 8% sobre o valor atualizado da causa, a favor da parte requerida (arts.
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81 e 96 do CPC).

Finalmente, em observância ao art. 496, inciso I, do CPC e ao

disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/09, transposto o lapso recursal

ordinário, encaminhem-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do

Piauí, com as homenagens deste Juízo.

Dê-se ciência à autoridade impetrada, enviando-lhe cópia desta.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

OEIRAS-PI, 29 de setembro de 2020.

 

MARCOS ANTÔNIO MOURA MENDES
Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara da Comarca de Oeiras  
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