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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 Vara Única da Comarca de Paulistana DA COMARCA DE PAULISTANA
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1188, Centro, PAULISTANA - PI - CEP: 64750-000

PROCESSO Nº: 0800544-13.2022.8.18.0064
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
ASSUNTO(S): [Abuso de Poder]
IMPETRANTE: FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO, MAURICIO MARIO COELHO, JOSE LUCAS
XAVIER RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO DE MACEDO, GEILSON ISAIAS DE SOUSA

Nome: FRANCELANDIO COELHO DE MACEDO
Endereço: localidade soturno, data mulungu, BETâNIA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64753-000
Nome: MAURICIO MARIO COELHO
Endereço: chapada da solidade, zona rural, BETâNIA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64753-000
Nome: JOSE LUCAS XAVIER RODRIGUES
Endereço: rua rio grande do norte, s/n, centro, BETâNIA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64753-000
Nome: RAIMUNDO NONATO DE MACEDO
Endereço: avenida manoel cavalvante, s/n, centro, BETâNIA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64753-000
Nome: GEILSON ISAIAS DE SOUSA
Endereço: localidade barra do juá, zona rural, BETâNIA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64753-000

IMPETRADO: ANDRE RODRIGUES PEREIRA

Nome: ANDRE RODRIGUES PEREIRA
Endereço: rua antônio nascimento, centro, BETâNIA DO PIAUÍ - PI - CEP: 64753-000
DECISÃO O(a) Dr.(a) nomeJuizOrgaoJulgador, MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de
Paulistana da Comarca de PAULISTANA, MANDA o Oficial de Justiça designado que, em cumprimento ao
presente Despacho-mandado, proceda a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO conforme decisão abaixo

DECISÃO-MANDADO
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
FRANCELÂNDIO COELHO DE MACEDO, MAURICIO MARIO COELHO, JOSÉ
LUCAS XAVIER RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO DE MACEDO e GEILSON
ISAIAS DE SOUSA contra ato supostamente ilegal praticado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Betânia do Piauí-PI, ANDRÉ
RODRIGUES PEREIRA.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que formam a maioria dos vereadores da
Câmara Municipal de Betânia do Piauí e desde 08/04/2021 tentam colocar em
discussão e votação projeto de resolução que visa estabelecer nova data para a
eleição da Mesa Diretora da casa legislativa. Referem que indeferida a primeira
postulação por suposto erro formal do requerimento, ainda que dele discordando,
protocolaram em 27/04/2022 novo projeto com as correções das supostas
irregularidades apontadas, não se obtendo até esta data resposta.
Aduzem que em 28/04/2022 apresentaram requerimento de convocação de sessão
extraordinária para verem discutidos em plenário os requerimentos antes
apresentados e o projeto de resolução.
Juntaram documentos aos autos virtuais.
Postularam “a concessão da MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, a fim de
que o impetrado convoque a sessão extraordinária requerida pela maioria dos
vereadores imediatamente”.
Brevemente relatado. Decido.
Dispõe o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 que o Juiz, ao despachar a inicial, ordenará:

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”

Sobre a liminar em mandado de segurança, a Professora Teresa Celina de Arruda
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DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO TEMPO, COMO

DESPACHO E COMO MANDADO.

1.

Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar força policial para o

cumprimento da diligência nele determinada. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA

LEI. Poderá o Oficial de Justiça, para o cumprimento da diligência do mandado, proceder conforme

o disposto no § 2º do art. 212 do CPC.

2.

Conforme Provimento Conjunto Nº 29/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE as cópias de todos os documentos

de atos processuais até a presente data praticados podem ser visualizadas, utilizando as chaves de

a c e s s o  a b a i x o ,  a c e s s a n d o  o  s í t i o

https://tjpi.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam  : Documentos

associados ao processo 

3.

Alvin Pinto leciona que:
“É pressuposto de preservação da possibilidade de satisfação do
direito do impetrante, na sentença. Objetiva obstar que o lapso
de tempo, que medeia a propositura da ação e a sentença, torne
o mandamento, que possa vir a ser contido, inócuo, do ponto de
vista concreto. A mesma autora, citando Arruda Alvin, transcreve
:“A relevância da liminar é salientada por Arruda Alvin, quando
alude a que grande parte da essência e da especificidade mais
significativa do mandado de segurança se assenta no tema e na
função liminar”. (Medida Cautelar, Mandado de Segurança e Ato
Judicial, Malheiros)

Assim, a concessão da medida antecipatória pleiteada reclama a presença, além da
fumaça do bom direito (apurada a partir da prova documental), do perigo da demora,
consistente na possibilidade de o aguardo da decisão de mérito tornar ineficaz a
medida ou severamente gravosa para os direitos que se busca tutelar. 
Trata o pedido liminar de afastar omissão do Presidente da Câmara Municipal em
convocar sessão extraordinária requerida pela maioria absoluta dos vereadores.
Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição
Federal, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas questões internas corporis das
casas legislativas, podendo atuar apenas para preservação da legalidade e do
cumprimento da Constituição.
No caso dos autos, buscam os impetrantes o exercício de prerrogativa inerente a seus
mandatos parlamentares e que encontra respaldo na Constituição e na legislação local
sobre o tema.
Com efeito, a Constituição do Estado do Piauí regula a questão, em relação ao
Legislativo estadual, nos seguintes termos:

Art. 81. Além dos casos previstos no Regimento Interno, a
Assembleia Legislativa reunir-se-á, especialmente, para:
[...]
Parágrafo único. A convocação extraordinária da Assembleia
Legislativa será feita:
[...]
II - pelo Governador ou por requerimento da maioria dos
Deputados, em caso de urgência ou interesse público
relevante; III - na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia
Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi
convocada, ressalvada a hipótese do inciso IV deste parágrafo
único, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão
da convocação;

Por paralelismo, a Lei Orgânica do Município de Betânia do Piauí possui dispositivo
equivalente:
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Art. 33. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do
Município, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a
20 de dezembro.
[...]
§3 – A convocação extraordinária da câmara municipal far-se-á:
[...]
III- Pelo presidente ou a requerimento da maioria dos
membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público
relevante.

Regulamentando o tema, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Betânia do
Piauí[1], em seu art. 123, estabelece que a sessão extraordinária será convocada na
forma prevista na Lei Orgânica Municipal, estabelecendo a necessidade de
comunicação escrita e antecedência mínima de cinco dias.
Pois bem.
Dos autos consta requerimento para convocação extraordinária subscrita por cinco
dos nove vereados que compõe a respeitável Casa do Povo de Betânia do Piauí, os
quais coincidem com os impetrantes do presente writ.
A jurisprudência é assente no sentido de que o requerimento de convocação de
sessão extraordinária deve ser atendido pelo Presidente da casa quando formulado
pro legitimado, in casu, maioria dos parlamentares da Casa. Cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL. PREFEITO
MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. LIMINAR. REQUISITOS
PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Orgânica do
Município de Oliveira, em seu art. 31 estabelece os legitimados
para convocar sessão extraordinária da Câmara Municipal. 2.
Assim sendo, conforme o disposto na mencionada Lei Orgânica,
sendo a Prefeita Municipal competente para convocar a sessão
extraordinária, o Presidente da Câmara Municipal não pode se
opor a efetivar tal convocação. 3. A concessão de tutela
provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe o
atendimento dos respectivos requisitos legais: fumus boni iuris e
periculum in mora. Presentes os requisitos mencionados para
deferir a medida requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e
provido para deferir a liminar e determinar a convocação de
sessão extraordinária para deliberar sobre a aprovação dos
projetos de lei apresentados pela Prefeita Municipal de Oliveira.
(TJ-MG - AI: 10000211981949001 MG, Relator: Caetano Levi
Lopes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 2ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Têm-se, portanto, que o pedido de convocação ocorreu por parte legitimada e por
meio de requerimento escrito, respeitando os preceitos legais da lei maior municipal,
qual seja: Lei Orgânica. De tal forma, não se encontra mácula capaz de subsidiar a
negativa do cumprimento do regimento.
Destarte, a omissão apontada atenta contra prerrogativa dos parlamentares
impetrantes, que mesmo formando maioria para subscrever o requerimento, na forma
da legislação de regência, não veem concretizado o direito que lhes assiste e decorre
de seus mandatos parlamentares.
O perigo da demora é constatado pela limitação imposta aos vereadores do regular
exercício de suas prerrogativas parlamentares, a qual se ratificada ensejaria limitação
ao exercício do poder do povo, materializado nas prerrogativas funcionais de seus
representantes eleitos.
Por certo que a extensão do presente mandamus não atinge o mérito das deliberações
legislativas, uma vez que o resultado da submissão de todo e qualquer requerimento à
votação parlamentar é a atividade típica do Poder Legislativo, que aprova ou

Num. 28296471 - Pág. 3



desaprova as proposições de acordo com as regras e quóruns do devido processo
legislativo.
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao impetrado que convoque a sessão
extraordinária da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, na forma requerida pelos
impetrantes (ID 28095402), fixando-se o prazo razoável de 10 (dez) dias para
convocação da sessão e prazo não superior a 20 (vinte) dias para sua realização, a
contar da convocação, respeitadas as demais regras de seu Regimento Interno, em
especial aquelas de seus artigos 123 e 124.
Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de
descumprimento desta ordem, exigível do patrimônio pessoal da autoridade coatora,
sem prejuízo da adoção de providências outras que assegurem a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, na forma do art. 497, do CPC.
INTIME-SE a autoridade coatora com URGÊNCIA.
Adote-se a Secretaria as seguintes providências:
1. Com fundamento no inciso I do art. 7º da Lei nº 12.016/09, NOTIFIQUE-SE
pessoalmente a autoridade coatora, a quem deve ser enviada link da petição inicial e
dos documentos que a instruem, para que preste as informações que entender
necessárias no prazo de 10 (dez) dias;
2. Nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, CIENTIFIQUE-SE o órgão de
representação judicial do Município de Betânia do Piauí/PI, enviando-lhe link da inicial,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse em ingressar no feito,
apresentando suas razões;
3. Findo os prazos para manifestação da autoridade coatora e do órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público, para emitir parecer sobre o feito, no prazo de 10 (dez) dias, na
forma do art. 12 da Lei nº 12.016/2009;
5. Após, façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.

[1] Resolução nº 09, de 10 de outubro de 1997.

PAULISTANA-PI, 8 de junho de 2022.

DENIS DEANGELIS BRITO VARELA
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paulistana  
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