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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 
 

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802455-60.2018.8.10.0052 – PJE – PINHEIRO. 
 

Agravante                      :  Domingos Si las Ferreira. 
 

Advogados                     :  Rosi lene de Jesus Araujo Moreira (OAB/MA 7.579) e outros. 
 

Agravado                         :  Câmara Municipal  de Presidente Sarney-MA. 
 

Advogados                     :  Kássia Waleska de Ol iveira Costa (OAB/MA 21.072). 
 

Apelado                             :  Adelmo Moraes Si lva e outros. 
 

Advogados                     :  Regivaldo Carlos Moreira Souza (OAB/MA 20.183). 
 

Relator                                :  Des. Antonio Guerreiro Júnior.   
 

    
 

D E C I  S Ã O 
 

  
 

Verificando o pedido de reconsideração/agravo interno em face da decisão que

homologou o pedido de desistência formulado no bojo da presente apelação cível, chamo o feito

à ordem e passo a anál ise do refer ido plei to. 
 

Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Domingos Silas Ferreira

(id. 7966148) e pela Câmara Municipal de Presidente Sarney (id. 7965832), da decisão de id.

7824903, que homologou pedido de desistência do recurso de apelação interposto nos

presentes autos, para que, dando seguimento ao recurso, seja a ele atribuído efeito suspensivo,

até o seu f inal  ju lgamento. 
 

Sustenta a Câmara Municipal em suas razões que (i) a Prefeitura Municipal de

Presidente Sarney-MA teve os pedidos deferidos na Suspensão de Liminar nº 0802829-

04.2019.8.10.0000 e, posteriormente, na Suspensão à Execução de Sentença n.º 0810584-

79.2019.8.10.0000; (ii) a mudança repentina na composição da mesa diretora do Poder

Legis lat ivo causar ia prejuízos à ordem públ ica e econômica daquele município. 
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O ora agravante afirma que (i) a Câmara Municipal, representada pelo Vereador

Adelmo Moraes Silva, não teria legitimidade para apresentar pedido de desistência, uma vez

que este também é o autor do Mandado de Segurança e, apelado, no recurso de apelação; (ii) já

tendo sido analisado o mérito da ação, por meio de sentença, restaria impossibilitada a

desistência. 
 

A agravada apresentou sua manifestação/contrarrazões afirmando que o Sr.

Domingos Silas Ferreira é vereador da Câmara Municipal de Presidente Sarney, mas não possui

legitimidade para representá-la em juízo, do mesmo modo que a advogada signatária do recurso

não possuiria instrumento procuratório que lhe autorizasse postular em nome desta casa

legislativa municipal, uma vez que teve revogada a portaria com nomeação para o cargo de

assessora jur íd ica. 
 

Juntou o apelado, decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº

0801526-56.2020.8.10.0062, que determinou o depósito do duodécimo pela Prefeitura Municipal

daquele município ao Poder Legislativo; e ambas as partes juntaram petições tratando do

assunto objeto daquele mandado de segurança. 
 

Autos retornaram ao gabinete para apreciação do pedido de reconsideração. 
 

É o relatór io.  Decido. 
 

Sem delongas, tenho que o pedido deve ser defer ido.  Expl ico. 
 

O § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, norma especial, estabelece que, 

"concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de

jur isdição". 
 

Assim, obrigatória a observância do duplo grau de jurisdição, tal como na

espécie. 
 

Nesse sent ido é o posic ionamento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA

CONCESSIVA. REEXAME NECESSÁRIO. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA

DO DOMÍNIO ÚTIL. COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO -

SPU. OBRIGATORIEDADE. ALIENANTE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. 1. Aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a

Num. 8293377 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR - 23/10/2020 14:56:47
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102314564779500000007958660
Número do documento: 20102314564779500000007958660



partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal

na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A sentença concessiva de

segurança estava sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, à luz do disposto no

art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, circunstância que autorizou a Corte Regional a

reexaminar a questão da legitimidade do ora agravante pelas obrigações enfitêuticas,

não havendo se falar em preclusão. 3. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça no sentido de que, não havendo comunicação à Secretaria de Patrimônioda

União acerca do transferências do imóvel, não há como afastar a responsabilidade do

alienante pelo pagamento das taxas de ocupação, ainda que o fato gerador objeto da

cobrança tenha ocorrido posteriormente ao registro do contrato de compra e venda no

cartório de imóveis. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.827.479; Proc.

2019/0208637-1; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 31/08/2020; DJE

08/09/2020) . 
 

  
 

 Desta feita, após análise cuidadosa dos autos, verifico que o recurso de

apelação foi interposto contra sentença que concedeu a segurança nos autos de ação

mandamental, e que, portanto, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, isto é, transfere para o

Juízo ad quem a obrigatoriedade de reapreciação da matéria suscitada, discutida e decidida na

sentença. 
 

Djanira Maria Radamés de Sá Ribeiro, in Duplo grau de jurisdição: conteúdo e

alcance constitucional. São Paulo: Saraiva, 1999. P. 99-101, afirma que “o duplo grau de

jurisdição é garantia constitucional, na medida em que o bem da vida que se quer resguardar

quando se recorre à instância superior é bem incorpóreo protegido pela cláusula do due process

of Law; nesse sentido, o duplo grau de jurisdição erigir-se-ia a elemento essencial desta

cláusula”. 
 

A homologação do pedido de desistência recursal no presente caso e a

consequente extinção do processo impedem o reexame da matéria decidida na sentença

recorr ida,  afrontando, com isso, o disposi t ivo mencionado. 
 

Além disso, o pedido de desistência formulado pelo ente público, somente

quando este passou a ser presidido pelo autor do Mandado de Segurança, mostra que houve

claro juízo de conveniência por parte deste, pois, após obter o provimento jurisdicional que

almejava, utilizou artifício para impedir o reexame necessário por esse Juízo ad quem
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expressamente previsto em lei . 
 

Desse modo, reconsidero a decisão de id. 7824903 para rejeitar o pedido de

desistência formulado pela Câmara Municipal de Presidente Sarney, enquanto presidida pelo

Vereador Adelmo Moraes Silva, uma vez que ele é também recorrido nos presentes autos e

possui  manifesto interesse no desfecho da l ide. 
 

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este também merece uma cuidadosa

anál ise. 
 

É que, após a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Presidente

Sarney em 31.10.2018 para o biênio 2019/2020, foi proferida decisão liminar anulando esse

plei to e determinando a real ização de um novo ( id.  7134675). 
 

Essa decisão foi objeto de ajuizamento da Suspensão de Liminar n.º 0802829-

04.2019.8.10.0000, tendo o Presidente desta Egrégia Corte, em 10.04.2019, afirmado o

seguinte em suas razões de decidir  ( id.  7134957): 
 

Em assim sendo, e certo que da decisão inarredavelmente decorrente indevida e

inesperada alternância no comando do Parlamento local, com efetiva insegurança na condução

do debate de matérias de interesse de toda a coletividade é que tenho como efetivamente

configurada, na hipótese, a lesão à ordem pública arguida, mormente tendo em vista que a

decisão objurgada culmina por invadir a esfera de atuação do Legislativo, assim ofendendo um

dos pr incípios basi lares da Carta Pol í t ica Federat iva,  afeto à independência entre os Poderes. 
 

Com isso em mente, restando configurada grave lesão a um dos valores tutelado

art. 4º, da Lei nº 8.437/1992, c/c o art. 15, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido, para

suspender a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.º 0802455-

60.2018.8.10.0052. 
 

 Sobreveio sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no dia

15.11.2019, em que o Juízo da 1ª Vara de Pinheiro concedeu a medida de segurança para,

revogando a liminar anteriormente concedida, declarar vencedora da eleição da mesa a

Segunda Chapa, cuja presidência cabe ao Vereador Adelmo Moraes Si lva ( id.  7134977). 
 

Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, cujo pedido de
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atribuição de efeito suspensivo fora negado, conforme despacho da então relatora do dia

22.07.2020 ( id.  7301809). 
 

Em paralelo a isso, foi ajuizado pelo Município de Presidente Sarney a

Suspensão de Execução de Sentença n.º 0810584-79.2019.8.10.0000, tendo sido proferida

decisão favorável em 13.12.2019 (id. 7135036), mas que, recentemente, em 13.07.2020, fora

reformada para rejeitar a medida intentada ante a ilegitimidade do Município autor (id.

7282410). Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração ainda pendentes de

apreciação. 
 

Ainda na Suspensão de Liminar n.º 0802829-04.2019.8.10.0000, a primeira

ajuizada pelo Município de Presidente Sarney, após tomar conhecimento da sentença proferida

nestes autos, o Presidente deste Tribunal, em 02.04.2020, proferiu a seguinte decisão (id.

6082885, dos autos da mencionada Suspensão de Liminar) : 

Originam-se os autos na presente Suspensão de Segurança ajuizada pelo Município de

Presidente Sarney visando suspender decisão liminar deferida pelo MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara Cível da Comarca de Pinheiro/MA nos autos do Mandado de Segurança n.o

0802455-60.2018.8.10.0052. 

O pleito suspensivo fora deferido por esta Presidência, na decisão de ID n.º 3318993,

suspendendo os efeitos de sobredita liminar, insurgindo-se os Requeridos, por sua vez,

por meio de recurso de Agravo Interno de ID n.º 3331730, cujo seguimento foi negado,

ante sua deserção,  nos termos da dec isão de ID n.º  4747481. 

Retornaram os autos a esta Presidência com malote digital oriundo da 1ª Vara Cível da

Comarca de Pinheiro, no qual o Juiz noticia que fora proferida sentença nos autos do

MANDAMUS, revogando a liminar outrora deferida, considerando válida a eleição

realizada pelos impetrantes, determinando imediata execução, inclusive “com o

encaminhamento de ofícios não só a essa D. Presidência, mas ao Banco do Brasil S/A,

ordenando o cadastramento dos impetrantes como representantes da Câmara, podendo

movimentar  recursos” . 

Todavia, além restar previsto no artigo 4o, § 9o, da Lei n.o 8.437/92, que “a suspensão

deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de

mérito na ação principal”, a Câmara Municipal de Presidente Sarney ajuizou novo pleito

suspensivo, que tramita sob o n.º 0810584-79.2019.8.10.0000, tendo sido por mim

deferido com a suspensão da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança º

0802455-60.2018.8.10.0052. 

Na nova decisão, deixei consignado não caber ao Juiz de Primeiro Grau revogar, a

qualquer título, decisão hierarquicamente superior, com validade e eficácia até o

t râns i to  em ju lgado da Ação pr inc ipa l  –  que o mero pro la tar  de sentença não subst i tu i . 

Ante o exposto, tendo transitado em julgado a decisão proferida na Suspensão de
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Liminar em comento e, inclusive, já sido deferido novo pleito suspensivo nos autos da

Suspensão de Segurança n.º 0810584-79.2019.8.10.0000, determino à Coordenadoria

do Plenár io  que proceda o arqu ivamento dos presentes processo. 

Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Pinheiro,

dando- lhe c iênc ia  desta dec isão. 
 

  
 

Como se vê, na decisão de arquivamento, o Presidente fez questão de explicar

a decisão anteriormente concedida que suspendeu a liminar, no que diz respeito ao efeito

suspensivo e seu alcance. Isso tanto é assim que o Juízo da 1ª Vara de Pinheiro transcreveu

ipisis litteris essa decisão para justificar o sobrestamento do cumprimento provisório da

sentença (id. 7812684), além de citar a existência de outras duas suspensões de segurança (

0810584-79.2019.8.10.0000 e 0809561-64.2020.8.10.0000). 
 

E ao apreciar o recurso de agravo de instrumento (0810112-44.2020.8.10.0000)

contra essa decisão de sobrestamento do juízo de base, a relatora deferiu o pedido recursal

(7812687) para determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença,

sob o exclusivo fundamento de que a decisão proferida na Suspensão à Execução de Sentença

nº 0810584-79.2019.8.10.0000 havia s ido reformada. 
 

Deixou de observar, portanto, os demais argumentos suscitados pelo Juízo da

1ª Vara de Pinheiro, principalmente, a decisão proferida pelo i. Presidente deste Egrégio

Tr ibunal  de Just iça,  acima transcr i ta. 
 

Ressalte-se que, a reforma da decisão na Suspensão à Execução de Sentença

nº 0810584-79.2019.8.10.0000 ainda não transitou em julgado, uma vez que foram opostos

Embargos de Declaração com efeitos modificativos, podendo o mérito do recurso ser analisado,

caso a questão da legi t imidade do Município autor daquela medida seja t ransposto. 
 

Contudo, independente do resultado do julgamento da Suspensão à Execução

de Sentença nº 0810584-79.2019.8.10.0000, há que se observar as decisões tomadas na

Suspensão de Liminar n.º 0802829-04.2019.8.10.0000, que expressamente afirmam que “a

suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão

de méri to na ação pr incipal” . 
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Por essa razão, comungo do mesmo entendimento firmado pela Presidência

deste Tribunal do risco de grave lesão que a imediata execução da sentença pode causar ou já

vem causando aos munícipes e à administração pública municipal (Poderes Executivo e

Legislativo), bem como a possibilidade de se estar invadindo a esfera do Poder Legislativo para

tratar de matér ia interna corpor is . 
 

Cuida-se, em verdade, de contracautela, vinculada que fica aos pressupostos da

plausibilidade jurídica e do perigo na demora, exigidos à própria concessão das liminares, via

de regra não se admitindo tenham exame, nesta via, questões de fundo envolvidas na lide,

devendo a análise cingir-se, apenas, à potencialidade lesiva do decisório, em face das

premissas estabelecidas na norma específ ica (RTJ 143/23). 
 

Essa orientação, porém, não deixa de admitir um exercício mínimo de

deliberação do mérito, sobretudo por ser medida de urgência, vinculada aos pressupostos da

plausibilidade jurídica e do perigo da demora, que devem estar presentes para a concessão das

liminares. Nessa esteira, “a aferição da tese conducente à suspensão quer de liminar, de tutela

antecipada ou de segurança não prescinde do exame do fundamento jurídico do pedido..." (STF

- SS 2172, DJU 1º.6.2003). 
 

A decisão guerreada, na forma posta, culmina em verdadeira invasão à esfera

de atuação do Poder Legislativo para tratar de matéria em verdade interna corporis,

configurando-se, por tal motivo, a alegada lesão à ordem administrativa, abalada ante a ofensa

a um dos princípios basilares da Carta Política Federativa que é a independência entre os

Poderes. 
 

É dizer, a ordem pública resta garantida quando cada uma das funções, ou

Poderes, limita-se a desempenhar as atribuições que lhe foram constitucionalmente outorgadas,

não havendo lugar para ingerências indevidas, sob pena de comprometer de forma insofismável

o pr incípio const i tucional  da separação dos poderes. 
 

Compete ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos

discricionários praticados pelo Poder Legislativo. O controle judicial, dessa forma, não pode

invadir o mérito do ato administrativo, consubstanciado nos critérios da conveniência e

oportunidade administrat ivas. 
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Nessa senda, e sem maiores digressões, devo assentar que sob a regência

constitucional, o princípio da separação dos poderes deve ser observado e aplicado, e a

interferência judicial só se justifica acaso verificada a ocorrência de flagrante e comprovada

ilegalidade nos atos praticados, o que só seria passível de ser aferido nas vias ordinárias e em

juízo de cognição exaur iente,  jamais em sede l iminar,  precár ia por natureza. 
 

Além desses argumentos, verifica-se o perigo de dano irreparável na medida em

que o própr io funcionamento da casa legis lat iva está prejudicado, já tendo provocado a renúncia

a cargos da mesa diretora por Vereadores (id. 7134971 e 7134972) ou ainda possíveis atrasos

nos salár ios dos servidores e dos Vereadores. 
 

Por fim, a mudança de comando de uma Câmara de Vereadores, justamente no

período eleitoral municipal, em que a maioria dos envolvidos na presente demanda postulam um

mandato eletivo, obviamente poderá alterar sobremaneira o equilíbrio do pleito que se avizinha,

motivo pelo qual deve se retornar ao status quo ante da decisão que suspendeu as eleições do

dia 30.10.2018. 
 

Sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo em recurso de

apelação interposto contra sentença proferida em mandado de segurança, a Jurisprudência

pátr ia vem se manifestando favoravelmente: 

PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. Mandado de segurança.

Liminar denegada na origem e concedida em agravo de instrumento. Efeito suspensivo

deferido. (TJRS; Pet 0079906-34.2020.8.21.7000; Proc 70084415470; Montenegro;

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck; Julg. 04/08/2020; DJERS

13/08/2020) . 

  

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO

SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Permanecendo controversa a questão acerca da

habilitação técnica da agravante, recomenda a cautela que se aguarde o julgamento do

apelo interposto pela agravada SENTRAN contra a r. Sentença denegatória a fim de

resguardar o direito de todos os envolvidos, especialmente porque a remessa dos autos

ao 2º grau está na iminência de ocorrer. Periculum in mora inverso não verificado, visto

que a manutenção do efeito suspensivo à apelação da agravada SENTRAN é menos

danosa do que o pretendido prosseguimento da licitação e consequente assinatura do

contrato administrativo caso a r. Sentença recorrida venha a ser reformada. Decisão

mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AgInt 2113366-85.2020.8.26.0000/50000; Ac.

13662005; São José dos Campos; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos

von Adamek;  Ju lg .  18/06/2020;  DJESP 23/06/2020;  Pág.  2438. 
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Desse modo, demonstrado o perigo de dano irreversível, defiro o efeito

suspensivo ao recurso de apelação interposto nos presentes autos, determinando, com isso, o

retorno imediato ao comando da Câmara Municipal de Presidente Sarney-MA dos vereadores

declarados elei tos na eleição de 30.10.2018. 
 

Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de id. 7824903 para rejeitar o pedido

de desistência formulado pela Câmara Municipal  de Presidente Sarney-MA. 
 

Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos

autos, DEFIRO, em cumprimento às decisões proferidas nos autos da Suspensão de Liminar n.º

0802829-04.2019.8.10.0000, bem como por vislumbrar manifesto perigo de dano irreparável,

devendo, em razão disso, ser, imediatamente, restabelecida a eleição da Mesa Diretora da

Câmara Municipal de Presidente Sarney-MA para o biênio 2019/2020, realizada no dia

30.10.2018, que proclamou a vitória da chapa “Compromisso” formada pelos vereadores

Domingos Silas Ferreira, para o cargo de Presidente; Antonio dos Santos Soares – Vice-

Presidente;  Valmir  dos Santos Soares – 1º Secretár io;  e Eleurde Costa – 2º Secretár io. 
 

Fica sobrestado o cumprimento provisório de sentença nº 0801033-

79.2020.8.10.0052. 
 

Notifique-se o Magistrado da Primeira Vara da Comarca de Pinheiro-MA para

que, após ter c iência,  providencie a expedição das comunicações cabíveis à espécie. 
 

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de

parecer conforme preceitua o art. 574 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do

Maranhão. 
 

Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 
 

Esta decisão serve como ofício . 
 

São Luís,  data do sistema. 
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DES. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR 
 

RELATOR 
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