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Vistos etc., 

 
 
 

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA c\c PEDIDO LIMINAR impetrada pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE COCAL contra o MUNICIPIO DE COCAL\PI, alegando em síntese que: Em sessão 
ordinária da Câmara Municipal de Cocal ocorrida no dia 20 de Novembro de 2014 ocorreu a votação 
do 1º Turno do Projeto de Lei que institui o REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

COCAL, em regime de urgência, passando pela Comissão de Justiça, porém ao chegar em Plenário 
para votação, quatro Vereadores requereram vistas dos autos do Projeto para uma analise 
cuidadosa, tendo sido negado pelo Presidente da Câmara e ainda sob a alegação de que o 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL não permite vistas de Projeto em caráter de URGÊNCIA, e 
ainda que a sessão foi encerrada fazendo constar na ATA que foram cinco (05) votos a favor, um 
(01) voto contra, e quatro (04) não votaram; sendo que o teor do áudio da sessão está diferente do 
inteiro teor da ATA. 

 
Relata ainda que apesar de todas as ilegalidades o Presidente em ato contínuo encerrou a 

sessão e abriu uma nova sessão extraordinária para votação em 2º Turno do Projeto, em total 
desrespeito ao artigo 172 do Regimento Interno que exige que a Comunicação para a Sessão seja 
feita em 48 horas antes, o que não ocorreu, sendo assim o ato nulo.  

 
E ainda que, o Projeto foi aprovado e encaminhado a sanção do prefeito Municipal que a 

aprovou; sendo a Lei publicada no DOM do dia 25.11.2014, e assim requer a concessão da LIMINAR. 
 
É o relatório sucinto. DECIDO: 
  
Com intuíto de fomentar a justiça célere e efetiva o legislador reformador introduziu 

importante avanço no Código de Rito, a chamada ‘Tutela Antecipatória’, contida no artigo 273, que 
estatui que o Juiz poderá a requerimento da parte antecipar os efeitos da tutela pretendida na 
inaugural, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e 
haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Para a concessão de antecipação de tutela, a lei exige que a parte Requerente seja 
detentora do ‘fumus boni iuris’ e faça prova do ‘periculum in mora`. Com isto configuram-se os 
aspectos fundamentais das tutelas de urgência, que encontram fundamento na provável existência 
do direito, objeto da ação e do processo. 



O ‘fumus boni iuris’, ou a fumaça do bom direito, caracteriza-se pela possibilidade jurídica 
do pedido, contido, na nossa sistemática processual, bem como pelo fato de que ‘o direito material 
e o processo devem atender à realidade, de sorte que as normas que os regem devem seguir o 
ritmo da vida atual, com mecanismos de segurança e de proteção que reajam com agilidade e 
eficiência ás agressões ou ameaças de direito’. 

 
O ‘periculum in mora’, ou o risco do dano, está consubstanciado, no fato de que a 

observância do princípio legal na criação de importante LEI que cria o Regime Próprio de 
Previdência é regra imperiosa à qual devem sujeitar-se os entes e órgãos públicos, e o Chefe do 
legislativo e Executivo ao aprovar e sancionar uma lei desta monta em apenas cinco dias, em caráter 
de excepcionalidade, sem nenhuma explicação legal em total arrepio a lei. 

 
No caso trata-se de analisar se o PROCESSO LEGISLATIVO e todos os fatos que envolveram a 

aprovação da Lei nº 552\2014, se houve descumprimento de alguma forma, preceitos legais e 
constitucionais e se constatar a existência de algum vício. 

 
 Se compete ao Poder Judiciário intervir nos atos praticados pelo Legislativo e Executivo. 

Antes de apreciar propriamente as supostas violações descritas, cumpre preliminarmente, analisar 
o entendimento de que a intervenção judicial em casos como o presente, em que se discute a 
higidez ou não do Processo Legislativo, deve ser sempre excepcional, uma vez que a condução do 
Processo Legislativo importa, na grande maioria dos casos, em atos internas corporis que, em razão 
de sua natureza, são insindicáveis pelo Poder Judiciário.  

 
Porém, vale ressaltar que a decisão política de aprovar a Mensagem Executiva enviada 

pelo Poder Executivo Municipal em regime de urgência e eivada de vícios em uma situação de 
verdadeira exceção à normalidade, com aprovação de uma Lei tão importante para a sociedade em 
uma única sessão, sem dá o espaço de 48 horas, para a comunicação da nova sessão e ainda com o 
teor da ata diferente do teor do áudio, e mais grave ainda sem dá aos Vereadores o direito de vistas 
e de voto, pode inquinar o processo legislativo de modo a viabilizar a intervenção judicial.  

 
Na esteira do que consta na narrativa da inicial, aliás, corroborada com os documentos 

anexados, constitui-se fato público e notório que em razão das manifestações ocorridas que o 
Presidente da Casa Legislativa, no exercício de sua função administrativa resolveu adotar medidas 
extremas  a normalidade do funcionamento do Parlamento Municipal, que resultaram na aprovação 
da Lei nº 552\2014 que instituiu o Regime Próprio da Previdência Social com vários vícios formal.  

 
O cerne da presente lide está em saber se essa situação de anormalidade institucional, 

serve de fundamento constitucionalmente adequado para viabilizar a deliberação democrática dos 
representantes dos cidadãos de Cocal para aprovar uma matéria de grande relevância para toda a 
sociedade, como é o caso do REGIME PRÓPRIO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL, com todas as 
consequências daí decorrentes. Não é difícil concluir, portanto, que trata-se de matéria da mais alta 
relevância e importância para o futuro dos Servidores e da própria Sociedade.  

 
Ademais ao aprovar e sancionar uma lei de tamanha monta  em caráter de urgência e sem 

observar os requisitos legais, sem dúvida houve uma violação do devido processo legislativo em 
discutir, deliberar e aprovar Projeto de Lei desta importância em total desrespeito as normas legais , 
e ainda com restrição da participação de quatro vereadores que pediram vistas do Projeto, e sem 
direito a voto.  

 



 
Como se sabe, o devido processo legislativo constitui direito inerente ao princípio do 

Estado Democrático de Direito, que configura o dever do Parlamento em cumprir um procedimento 
previsto na Constituição, assim como, em relação a determinadas regras e princípios, ao próprio 
Regimento Interno das Casas Legislativas. Deste modo, sempre que determinada norma do 
Regimento Interno disciplinar direito de minoria ou o exercício da democracia deliberativa, própria 
do exercício constitucionalmente legítimo do Parlamento, seu descumprimento pelos órgãos de 
direção das Casas Legislativas configurará violação ao devido Processo Legislativo.  

 
A garantia do cumprimento do devido processo legislativo, enquanto direito subjetivo do 

parlamentar, tem por escopo, exatamente, dar cumprimento, no âmbito do procedimento de 
deliberação legislativa na feitura das leis e demais atos provenientes do Parlamento, dos valores 
próprios da democracia. Neste sentido, a democracia contemporânea repousa seu valor em dois 
conceitos básicos: ‘a democracia deliberativa e na dualidade governo/oposição’. Para que exista 
democracia deliberativa efetiva, este sistema ´deve envolver, além da escolha de representantes, 
também a possibilidade de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas. A troca 
de argumentos e contra-argumentos racionaliza e legitima a gestão da res pública. Se determinada 
proposta política logra superar a crítica formuladas pelos demais participantes da deliberação, pode 
ser considerada, pelo menos prima facie, legítima e reacional. Mas para que essa função se realize, 
a deliberação deve se dar em um contexto aberto, livre de qualquer coação física e moral. Todos 
devem ter, de fato, iguais  possibilidade e capacidades para influenciar e persuadir´. (NETO, Cláudio 

Pereira de Souza. Constitucionalismo Democrático. Governo das Razões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, págs. 03/04).  

 
Já a dualidade governo/oposição, elemento estrutural e básico da democracia 

representativa, somente se opera quando há a possibilidade real e garantida de que por um lado a 
maioria (governo) possa deliberar mediante a regra majoritária, enquanto que a minoria (oposição) 
possa intervir no processo de deliberação de modo a tentar demonstrar que o seu projeto de 
governo é mais eficiente e adequado ao interesse da coletividade, com o objetivo de vir a se 
transformar em governo.  

 
Assim, ´se a oposição não pode se transformar em governo – vale dizer, se a operação 

básica do sistema político está emperrada – a representatividade converte-se em farsa. Quando as 
decisões políticas não se expõem aos riscos do dissenso, à instabilidade, à constante abertura a 
novas decisões, o sistema político não está suficientemente complexo. Sem um alto nível de 
complexidade – ou seja, sem excesso de possibilidades de escolha – não há representação nem 
democracia´. (CAMPILONGO. Celso Fernandes. O Direito na Sociedade Complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000, 

pág. 75).  
 
“A partir dessas premissas inerentes ao próprio valor de democracia, o respeito ao devido 

processo legislativo desempenha papel essencial, seja para garantir a deliberação livre, aberta e 
plural quanto à função de legitimação da norma, seja em respeito à garantia dos direitos de 
minoria, garantindo, assim, a ´legitimidade do sistema jurídico e das decisões normativas: em 
primeiro lugar, reforçando a aceitação dos resultados da produção normativa; em segundo lugar, 
obrigando a formação de uma maioria verdadeira, para deliberar, ou seja, cristalizando as opiniões 
dispersas na sociedade, até sedimentar uma decisão efetivamente majoritária; em terceiro lugar, 
apresentando alternativas para a discussão e deliberação, de maneira a aperfeiçoar o processo de 
escolha; em quarto lugar, permitindo à minoria colocar-se como alternativa viável de governo, de 
maneira a induzir o respeito às regras da ética e da justiça; finalmente, explicitando as posições em 
confronto para o público externo ao Parlamento, caso em que favorece a publicidade e o controle 



dos representantes pelo eleitorado”. (DE CARVALHO. Cristiano Viveiros. Controle Judicial e Processo Legislativo. 

A observância dos Regimentos Internos das Casas Legislativas como garantia do Estado Democrático de Direito. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, págs. 63/64).  
 
Ressalte-se que, a deliberação legislativa em situação de anormalidade, transgredindo 

normas regimentais, aliado ao fato de que os Vereadores de oposição, conforme narrativa da inicial, 
sentiram-se ameaçados pelo verdadeiro regime de exceção que se encontrava a Casa Legislativa, 
não permitiu, nem de longe, o legítimo exercício da democracia deliberativa plena, nem tampouco 
o exercício pleno do direito de oposição, direito fundamental da minoria parlamentar.  

 
Deste modo, o desrespeito ao devido processo legislativo, na hipótese, com transgressões 

de normas regimentais resulta em violação à própria democracia. A aprovação de uma lei tão 
importante para a Sociedade de Cocal nos moldes como aconteceu, não pode servir de pretexto 
para que valores tão caros ao Estado Democrático de Direito, como é a liberdade da deliberação 
democrática o exercício do direito de oposição, sejam solenemente violados, especialmente em se 
tratando de deliberação legislativa que o seu aguardo não proporcionaria qualquer risco ao 
interesse da coletividade. Embora a regra do jogo democrático sugira que a vontade da maioria 
deva prevalecer, o exercício desse poder político-democrático legítimo não pode ser realizado sem 
o respeito ao devido Processo Legislativo e aos direitos fundamentais da minoria em exigir que a 
deliberação seja realizada de forma a proporcionar o livre debate, inclusive com a possibilidade de 
manifestações ordeiras e em consonâncias com as regras do direito. O exercício do direito da 
maioria parlamentar decidir não pode, jamais, em uma sociedade que se pretende plural, livre e 
democrática, ser realizado em uma situação de exceção à normalidade que impeça a garantia do 
valor da democracia. Por esta razão que a deliberação legislativa do Projeto de Lei Municipal que 
institui a Lei nº. 552/2014, que instituiu o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COCAL 
no contexto fático narrado na inicial e que relata fatos públicos e notórios, importa, ao menos no 
âmbito da delibação sumária e superficial, própria dessa fase processual, em violação ao devido 
processo legislativo e ao direito de minoria, viabilizando, desse modo, o controle judicial decorrente 
de impugnação ofertada por Parlamentares. 

 
E assim tem sido o entendimento na esteira da doutrina, vejamos: “Se houver defeito 

nesse procedimento, tratar-se-á de vício regimental, que pode ter ocorrido por reclamação de 
qualquer parlamentar. Não se trata de questão puramente interna corporis, porque certas 
irregularidades nas votações, especialmente, podem resultar em recurso ao Judiciário. A questão 
fica restrita a saber quem pode recorrer ao Judiciário na busca da correção. Tem-se que os 
parlamentares, assim como os partidos políticos representados nas Casas Legislativas, têm direito 
subjetivo a um procedimento correto, de acordo com o regimento interno de sua Casa. Assim, se o 
procedimento desrespeitar normas regimentais, qualquer Parlamentar ou partido político pode 
reclamar sua correção em juízo.” (DA SILVA, José Afonso. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª ed. 

São Paulo: Ed. Malheiros, 2006, pág. 359). 
 
 Assim, constato que a delibação sumária própria dos provimentos de natureza cautelar, 

na forma do artigo 7º, inciso III, da Lei Federal nº. 12.016/2009, coexistindo, na hipótese, também, 
o risco de ineficácia da medida a ser eventualmente concedida ao final do processo, revelando, 
assim, a urgência qualificada. Não são necessárias muitas palavras para demonstrar que no caso 
está configurada a urgência qualificada para se acolher o pedido de liminar formulado pelos 
Impetrantes, eis que a permanência, no mundo jurídico, de ato legislativo deliberado e votado em 
desrespeito ao devido processo legislativo pode efetivamente causar prejuízos de difícil, se não 
impossível, reparação.  



 
EX POSITIS, CONCEDO A LIMINAR POSTULADA, e assim sendo; 
1- SUSPENDO TODOS OS EFEITOS DA SESSÃO OCORRIDA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014 NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE COCAL\PI, EM ESPECIAL DAS DELIBERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NAQUELA DATA 
QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COCAL, COM A 
CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS LEGISLATIVOS DAÍ DECORRENTES, NA FORMA DOS 
ITENS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DO PEDIDO INICIAL E BEM COMO DA LEI Nº 552\2014. 

 
2- DETERMINO QUE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DISPONIBILIZE NO PRAZO DE 48 

HORAS AOS (04) QUATRO VEREADORES DE OPOSIÇÃO TODO O PROCESSO LEGISLATIVO DA LEI Nº 
552\2014. 

 
3-  DETERMINO AINDA QUE, O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL MANTENHA O REPASSE DA 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL AO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
– INSS, ESTRITAMENTE NO PRAZO LEGAL. 

  
4- COMINO, A MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), CASO OCORRA DESOBEDIÊNCIA DA MEDIDA 

JUDICIAL IMPOSTA, SEM PREJUÍZO DA TIPIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL (ART. 330, CP), A 
SER PAGA PELA PESSOA FÍSICA DE OSMAR DE SOUSA VIEIRA E RUBENS DE SOUSA VIEIRA, 
RESPECTIVAMENTE, PRESIDENTE DA CÂMARA E PREFEITO MUNICIPAL . 

 
5- CITEM-SE A CÂMARA MUNICIPAL E BEM COMO O MUNICIPIO DE COCAL ATRAVÉS DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL OU A PESSOA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, PARA QUERENDO, 
CONTESTAREM O FEITO, NO PRAZO LEGAL O FEITO SOB AS PENAS DA LEI E BEM COMO DESTA DECISÃO. 

  

                   
Cumpra-se. 

        

                         Cocal /PI, 28 de Novembro de 2014 

 

 
Maria do Perpetuo Socorro Ivani de Vasconcelos 

JUIZA DE DIREITO 

 


