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JUIZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE CHORROCHÓ 
– ESTADO FEDERADO DA BAHIA.

Origem: Antiga Comarca de Macururé
Autos nº 0000001-67.2010.805.0157
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
Réu:     MUNICÍPIO DE MACURURÉ – BAHIA.

Vistos etc. 

DECISÃO LIMINAR

Vistos  os  presentes  autos  em  que  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO 

ESTADO DA BAHIA, por sua Promotora de Justiça lotada nesta comarca, ajuizou AÇÃO 

CIVIL  PÚBLICA contra  o  MUNICÍPIO  DE MACURURÉ  reclamando  LIMINAR 

inaudita altera pars, consistente na suspensão da posse dos conselheiros eleitos, prorrogando-

se os mandatos dos atuais conselheiros.

Passamos a examinar este pleito nos termos seguintes.

O  MP,  escudado  em  documentação  colhida  nos  autos  do  procedimento 

administrativo em anexo, assevera, em suma, que tendo havido denúncias de irregularidades 

na  eleição  do  Conselho  Tutelar  local,  no  que  tange  à  confecção  das  cédulas  eleitorais, 

requereu ao Presidente da Comissão Eleitoral  para que fosse realizada nova apuração dos 

votos,  “a fim de verificar a lisura do procedimento,  bem como a veracidade ou não das  

informações prestadas”.  Aduziu que entrando em contato com o Presidente da Comissão, foi 

informado que a nova apuração não seria possível em virtude de ter a Comissão Eleitoral 

destruído as cédulas de votação logo após o resultado do pleito.

É o relatório. Decido.
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Estabeleceram-se na moderna doutrina processual civil dois requisitos, cuja 

presença concomitante autoriza o deferimento do pedido liminar:  a  possibilidade do dano 

irreparável e a plausibilidade do direito invocado. No caso em tela, no meu entender estão 

presentes ambos os requisitos.

   Vejamos.

   À primeira vista, verifica-se que a pretensão deduzida na exordial encontra 

amplo respaldo na Constituição Federal e legislação pertinente, restando evidente o fumus 

boni juris.

   De fato, no caso em tela, a verossimilhança do direito mostra-se patente, 

não dependendo de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados por outra, in casu, 

pelo Presidente da Comissão Eleitoral que confirmou que destruiu as cédulas eleitorais logo 

após  o  pleito,  configurando-se  assim,  uma  grave,  insensata  e  suspeita  conduta, 

impossibilitando averiguar-se a veracidade das denúncias de fraude no certame, consistente 

em suposta adulteração das cédulas. 

Da mesma forma, vislumbra-se presente o perigo da demora. Com efeito, o 

mesmo exsurge da premente necessidade de cessar-se um aparente estado de ilegalidade e 

imoralidade  na  eleição  do  Conselho  Tutelar,  até  porque,  como  bem destacou  o  parquet, 

“jamais as cédulas eleitorais poderiam ser destruídas” e que a explicação do presidente da 

Comissão Eleitoral  não convence,  haja vista  que qualquer  cidadão tem conhecimento  que 

cédulas de eleição não podem ser imediatamente destruídas após o pleito, pois se tratam de 

documentos públicos que devem ser arquivados par ao caso de eventual impugnação.

Em sendo assim, a liminar deve ser deferida.

Todavia,  antes  de  explicitar  o  alcance  da  liminar  ora  deferida,  faz-se 

necessário,  por amor ao debate,  tecer  alguns considerações  acerca da suposta  violação da 

regra do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 por esgotar o objeto da demanda.
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É certo que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em tais casos, 

tem a virtualidade de esgotar, ao menos, parte do objeto da pretensão. O Ministro CELSO DE 

MELLO explicitou os efeitos da decisão da ADC 4 nos seguintes termos:

"(a)  incide,  unicamente,  sobre  pedidos  de  tutela  antecipada,  

formulados  contra  a  Fazenda  Pública,  que  tenham  por  pressuposto  a  

constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art.  1º da Lei nº 9.494/97; (b)  

inibe a prolação, por qualquer Juiz ou Tribunal, de ato decisório sobre o pedido de  

antecipação  de  tutela,  que,  deduzido  contra  a  Fazenda  Pública,  tenha  por  

pressuposto  a  questão  específica  da  constitucionalidade,  ou  não,  da  norma  

inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97; (c) não se aplica retroativamente aos efeitos  

já  consumados  (como  pagamentos  já  efetuados)  decorrentes  de  decisões  

antecipatórias de tutela anteriormente proferidas; (d) estende-se às antecipações  

de tutela, ainda não executadas, qualquer que tenha sido o momento da prolação  

do respectivo ato decisório; (e) suspende a execução dos efeitos futuros, relativos  

a  prestações  pecuniárias  de  trato  sucessivo,  emergentes  de  decisões  

antecipatórias que precederam ao julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal  

Federal, do pedido de medida cautelar formulado na ADC nº 4 - DF (Petição nº  

1.464-1)".

Entretanto, nem por isso se pode dizer que a medida liminar, quando  

antecipa os efeitos da tutela, sempre afronta o direito. Afirmo-o porquê a norma  

sob exame visa garantir o devido processo legal em sua versão processual. De  

fato, decisão que esgota, no todo ou em parte, o objeto da pretensão atinge o  

núcleo dos princípios da ampla defesa e do contraditório. O due process of law, no  

entanto, não se restringe à sua dimensão meramente processual, pois também há 

de ser  considerado em sua vertente  substantiva,  vale  dizer,  na dimensão que  

impõe  aos  poderes  públicos  o  exame  da  razoabilidade/proporcionalidade.  

Havendo uma colisão indissolúvel entre ambas as facetas do princípio, que elide o  

exame do problema na perspectiva da regra de concordância prática, a partir de  

uma ponderação axiológico-normativa, há de se optar pela vertente de maior peso  

para o caso: a dimensão substantiva. Na ADIn 223-DF (RTJ 132/571), em sede  

liminar,  o  STF,  mesmo  considerando  constitucional  a  regra  que  vedava  a  

concessão de medida liminar em mandado de segurança e em ações ordinárias e  

cautelares,  consagrou  a possibilidade  de  o magistrado,  no caso,  respeitado  o  

critério de razoabilidade, afastar a regra e deferir a liminar:

"Ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória 173,  

de 18-3-90, que veda a concessão de "medida liminar em mandado de segurança  
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e em ações ordinárias e cautelares decorrentes das Medidas Provisórias números  

151, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167 e 168": indeferimento do pedido de  

suspensão  cautelar  da  vigência  do  diploma  impugnado:  razões  dos  votos  

vencedores.

Sentido da inovadora alusão constitucional à plenitude da garantia da  

jurisdição contra a ameaça a direito: ênfase à função preventiva da jurisdição, na  

qual se insere a função cautelar e, quando necessário, o poder de cautela liminar.  

Implicações da plenitude da jurisdição cautelar, enquanto instrumento de proteção  

ao processo e de salvaguarda da plenitude das funções do Poder Judiciário.

Admissibilidade, não obstante, de condições e limitações legais ao  

poder cautelar do juiz. A tutela cautelar e o risco do constrangimento precipitado a  

direitos da parte contrária, com violação da garantia do devido processo legal.

“Consequente  necessidade  de  controle  da  razoabilidade  das  leis  

restritivas ao poder cautelar. Antecedentes legislativos de vedação de liminares de  

determinado conteúdo. Critério de razoabilidade das restrições, a partir do caráter  

essencialmente  provisório  de  todo  provimento  cautelar,  liminar  ou  não. 

Generalidade,  diversidade  e  imprecisão  de  limites  do  âmbito  de  vedação  de  

liminar  da MP 173, que, se lhe podem vir,  a final,  a comprometer  a validade,  

dificultam  demarcar,  em  tese,  no  juízo  de  delibação  sobre  o  pedido  de  sua  

suspensão  cautelar,  até  onde  são  razoáveis  as  proibições  nela  impostas,  

enquanto contenção ao abuso do poder cautelar, e onde se inicia, inversamente o  

abuso das limitações e a consequente afronta à plenitude da jurisdição ao Poder  

Judiciário.  Indeferimento da suspensão liminar  da MP 173,  que não prejudica,  

segundo  o  relator  do  acórdão,  o  exame  judicial  em  cada  caso  concreto  da  

constitucionalidade, incluída a razoabilidade, da aplicação da norma proibitiva da  

liminar. Considerações, em diversos votos, dos riscos da suspensão cautelar da  

medida impugnada."

Destarte, no caso em comento, ainda socorrendo-me das lições do eminente 

ministro, não há dúvida de que haverá, em parte, uma vez deferida a liminar, o sacrifício de 

um direito fundamental (direito a ampla defesa e ao contraditório), mas diante do fato de que 

sua garantia importaria supressão de outro igualmente fundamental e de superior hierarquia 

numa  perspectiva  axiológica  (a  moralidade  e  legalidade  administrativas),  é  dever  que  se 

impõe, por justiça, optar pelo sacrifício de um para salvaguarda do outro. 

E continua o brilhante magistrado: 
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Por  isso,  aqui,  não  poderia  deixar  de  invocar  as  sábias  

recomendações  de  Castanheira  Neves  aos  magistrados  portugueses:  "Caberá  

aqui  aos  juízes  assim  como  ao  pensamento  jurídico,  aos  juristas  em  geral,  

relativamente ao direito e à justiça, uma responsabilidade e um esforço análogos,  

já em intenção de validade já em função crítica, àqueles que MANNHEIM aponta à  

'intelligentsia' relativamente à verdade - para todos é dever e tarefa o saberem  

vencer criticamente os obstáculos que lhes impeçam, ali o acesso à verdade, aqui  

a realização da justiça. Pelo que, se a intenção do direito, tal como a pudemos  

compreender,  é  uma  intenção  axiológico-normativa  universal,  não  partidária  e  

justificada  pela  sua  própria  validade,  bem  se  poder  dizer  que  o  juiz  -  se  

verdadeiramente o for ou na medida em que pela sua voz fale autenticamente o  

direito - é 'o representante originário da soberania ainda não delegada do povo';  

proclamado o direito, reconhece todos e cada um dos membros da comunidade,  

na sua dignidade, na sua liberdade, na sua igualdade, na sua participação e na  

sua  responsabilidade  social.  E,  deste  modo,  o  verdadeiro  Estado  democrático  

assim como o verdadeiro Estado-de-direito, não será o Estado simplesmente de  

legalidade, mas aquele em que a última palavra de validade e a própria medida do  

poder é o direito. O Estado de justiça e de jurisdição, se quisermos" (Digesta. Vol.  

1º.  "Justiça  e  Direito".  Coimbra,  Coimbra  Editora,  1995,  p.  286).  A  ética  da  

responsabilidade nos impõe que nos livremos das amarras de um dogmatismo  

sem  rosto  humano,  pois  só  assim  "poderemos  convocar  o  direito  a  ser,  nas  

verdadeiras e belas palavras de BALLESTEROS, 'a salvaguarda dos outros contra  

as minhas possíveis deserções'" (Castanheira Neves, Digesta, 2º V., p. 282).

De mais a mais, considerações jurídico-filosóficas à parte, temos que, com 

bem destacou o MP, que a destruição das cédulas eleitorais logo após a apuração dos votos 

inquina, prima facie,  a moralidade e lisura que deveriam permear as eleições para o cargo de 

Conselheiro Tutelar de Macururé.

Deveras, diante das graves irregularidades atribuídas à Comissão Eleitoral e 

a impossibilidade de se averiguar a veracidade das impugnações e a lisura do pleito, por meio 

da  recontagem  dos  votos,  haja  vista  a  insensata  e  injustificável  destruição  das  cédulas 

eleitorais  pela  Comissão  Eleitoral  logo  após  a  votação,  a  suspensão  da  posse  dos  novos 

conselheiros tutelares é medida que se impõe, com a consequente prorrogação dos mandatos 

dos atuais conselheiros até ulterior deliberação, por ser medida consentânea com a moralidade 

administrativa e legalidade do pleito.
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Em  sendo  assim,  e  de  acordo  com  o  que  demais  consta  nestes  autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela  para determinar  a imediata  SUSPENSÃO da 

posse  dos  conselheiros  eleitos,  PRORROGANDO-SE,  por  conseguinte,  os  mandatos  dos 

atuais conselheiros tutelares, até ulterior deliberação.

O  descumprimento  de  qualquer  das  imposições  supra,  sujeitará  o  gestor 

municipal,  além  das  sanções  cíveis,  administrativas  e  penais  (configuração  de  crime  de 

responsabilidade previsto no Dec-Lei nº 201/67), ao pagamento de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 por dia de atraso, o que faço com base no art. 11 da Lei 7.347/85.

Cite-se o réu para defender-se no prazo de lei.

P.R.I. CUMPRA-SE.

De Paulo Afonso/Chorrochó, em 24 de janeiro de 2012.

BEL. CLÁUDIO SANTOS PANTOJA SOBRINHO

JUIZ DE DIREITO DESIGNADO


