
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BAYEUX – 2ª VARA

Ação Anulatória de Ato de Dissolução da Comissão Provisória do Município de Bayeux (PB).

Processo nº 0802143-15.2020.8.15.0751.

Requerente(s): DIEGO DE FRANCA MEDEIROS.

Requerido(a)(s): COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL – PL.

DECISÃO

Vistos, etc.

01.  Cuida-se  de  Ação  Anulatória  de  Ato  de  Dissolução  da  Comissão  Provisória  do

Município  de  Bayeux  (PB)  aforada  por  DIEGO  DE  FRANCA  MEDEIROS  em  face  da

COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL – PL.

02. Em breve resumo, afirma a inicial:

a) em 1º de abril do ano corrente a Comissão Executiva Estadual do Partido Liberal – PL

nomeou a Comissão Provisória do Município de Bayeux (PB), tendo como seu Presidente o

autor;

b)  no  último  dia  24  de  agosto  o  demandante  foi  surpreendido  com a  destituição  dos

membros anteriores, apesar de estarem “em plena vigência do diretório” (sic), e a nomeação de

novos membros para a Comissão Provisória Municipal;

c) o ato é ilegal pois:
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c.1) não foi exarado pelo Presidente da Executiva Estadual, mas pelo Tesoureiro;

c.2)  a  destituição  não  foi  precedida  do  devido  processo  legal,  com  possibilidade  de

contraditório e ampla defesa, conforme os arts. 45, I, 46, II, e 47, § 3º, do Estatuto do Partido

Liberal;

c.3) o Presidente da nova comissão, Fabiano Constâncio do Rêgo além de não ser filiado

ao Partido Liberal é integrante de uma outra agremiação partidária, o Cidadania.

03.  Pretendeu,  então,  a  título  de  antecipação  de  tutela  de  urgência,  já  em  sede  liminar,

provimento judicial para “(i) anular o ato de dissolução da comissão provisória do municı́pio de

Bayeux/PB,  inserida  no  dia  24/agosto/2020,  promovida  pelo  tesoureiro  da  Executiva  Estadual,

mantendo a direção anterior, qual seja, o Sr. Diego Franca, como Presidente da Comissão Provisória

do Partido Liberal do Municıṕio de Bayeux/PB, diante da presença dos requisitos do artigo 300 do

CPC,  para que se proceda com a regular e legal  convenção partidária que tem prazo inal  o dia

16/setembro/2020; (ii)  determinar à  Comissão atual  (ILEGAL E IRREGULAR), na pessoa do seu

Presidente, que se abstenha de praticar qualquer ato de direção municipal do Partido Liberal, sob

pena de se tornarem nulos de pleno direito; (iii) que a comissão estadual, de forma obrigacional,

apresente o devido procedimento administrativo, de forma integral, demonstrando a conclusão pela

dissolução da comissão provisória do municı́pio de Bayeux/PB, que tem vigência até dezembro do

presente ano”.

04.  A inicial  veio  acompanhada de procuração e  documentos (ID’s  34053698,  34067565 e

34162943). Em razão do despacho do ID 33412586, o autor emendou a inicial incluindo no polo

passivo os integrantes da atual comissão provisória (ID 34187437).

05. Passo a decidir.

06.  No  meu  modo  de  ver  é  inviável  o  deferimento  da  tutela  de  urgência,  no  tocante  à

destituição  da  atual  Comissão  Provisória  Municipal  do  PL  (e  dos  demais  pleitos,  que  são

apenas consequência daquele), pois ausente  um dos requisitos previstos no artigo 300 do

Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito.

07. De fato, os documentos fornecidos pela Justiça Eleitoral que foram apresentados com a

inicial demonstram que:

a)  a comissão provisória da qual o autor é Presidente tem prazo de vigência até 31 de
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dezembro de 2020;

b) desde o último dia 24 de agosto existe uma nova comissão provisória, composta por

pessoas diferentes das que compunham a anterior.

08. Entretanto, no caso dos autos é inaplicável o devido processo legal previsto nos artigos 47

e 48 do Estatuto próprio. É que, tratando-se de Comissão Executiva Provisória designada em

município onde não há Diretório organizado (art. 6º, I, Estatuto), incide a regra expressa contida

no parágrafo único do artigo 46 do Estatuto do PL, in verbis:

“Art. 46. As medidas disciplinares previstas para os órgãos mencionados no inciso I, do art. 45,

são as seguintes:

I – advertência;

II – dissolução.

Parágrafo único – Quando se tratar de Comissão Executiva Provisória nos moldes do artigo 6º,

§§ 1º e 4º, deste Estatuto, a mesma estará sujeita a dissolução imediata, não se adotando os

requisitos deste Título no tocante a prazos e procedimentos” (os destaques são meus).

09. Ocorre, porém, que o atual Presidente da comissão provisória, Sr. Fabiano Constâncio do

Rego,  à luz de documentos emitidos pela Justiça Eleitoral,  é integrante  do  partido  político

denominado  Cidadania.  Desta  maneira,  considerando  a  impossibilidade  de  dupla  filiação

partidária,  ele  não pode ocupar cargo na Comissão Provisória,  já  que não é  filiado ao

Partido Liberal, exigência esta expressamente contida no art. 6º, § 2º, do Estatuto.

10.  ISTO POSTO,  defiro,  em parte,  o  pedido liminar  de tutela de urgência,  para anular

apenas a designação do Sr. Fabiano Constâncio do Rego como Presidente da Comissão

Executiva  Provisória  do  Partido  Liberal  no  Município  de  Bayeux  (PB),  podendo  a

agremiação partidária designar um outro.

11. Deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, CPC) tendo em vista a ainda vigente

suspensão dos atos processuais presenciais em razão da pandemia do Covid-19.

12. Citem-se os réus e intime-se o autor.
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13. CUMPRA-SE.

Documento datado e assinado digitalmente

Assinado eletronicamente por: MARCIAL HENRIQUE FERRAZ DA
CRUZ
11/09/2020 12:00:44
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