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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 4ª VARA DA FAZENDA E 

REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGÉRIO DE FREITAS LEDA BARROS, Presidente da Câmara 

Municipal de Palmas, vem pelo Procurador Geral da Câmara, EDILBERTO 

CARLOS CIPRIANO CARVALHO, nos termos da Lei 12.016/09, apresentar suas 

INFORMAÇÕES 

nos autos do presente Mandado de Segurança  movido pelos Senhores 

vereadores qualificados na peça inicial. O que o faz nos termos abaixo delineados. 

 

1 - Do contexto 

Após reformulação das comissões permanentes nesta Câmara 

Municipal, os impetrantes intentam o presente mandamus, isso mesmo após 

participarem de duas longas reuniões deliberativas convocadas pelo Sr. 

Presidente da Casa, em que trataram exaustivamente sobre o tema, com ampla 

abertura para que fossem apresentadas as propostas. 

Pedem suspensão do Ato da Presidência nº 003/DSL de 14 de 

abril de 2016, sob a alegação de que foi produzido unilateralmente indicando 

isoladamente a revisão das comissões. 

Alegam que a revisão das comissões não passou pelo crivo do 

artigo 15, §5º do Regimento Interno da Casa. Todavia, não apresentaram a prova 
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do ato coator e, notadamente, não conseguiram apresentar o mínimo acerca 

da violação que atrai a Lei 12.016/09. 

Na peça inicial omitiram os termos fundamentais que disciplinam a 

questão posta, não mencionando todos os artigos do Regimento Interno que 

disciplinam a matéria, isso numa expressa tentativa de induzir a erro o comando 

Magistral. 

Também não fizeram referência às reuniões convocadas pelo 

impetrado, nas quais após amplas exposições com a palavra irrestrita a todos 

interessados, constituiu-se a recomposição das comissões com inteiro aval dos 

impetrantes, os quais fizeram suas indicações e foram atendidos sem distinção, 

conforme será demonstrado adiante. 

Esconderam o ponto chave da questão na revisão das comissões, 

qual seja, a proporcionalidade partidária, esta sim, se ferida, e após recurso ao 

plenário ainda restasse viciada, poderia o legislativo socorrer-se no judiciário. Mas 

o caso em voga é muito distante dessa realidade, conforme será bem 

demonstrado. 

Excelência, o momento é propício à máxima Shakespeariana: “Há 

mais coisas entre os céus e a terra do que supõe vossa vã filosofia”, pois são 

quase dois meses sem que a Câmara Municipal consiga deliberar proposições, já 

que os vereadores governistas se negam a creditar quórum ao plenário. 

Sem muita ousadia, é possível asseverar que os verdadeiros 

motivos desta temerária aventura judicial sejam outros, e assim, levado como 

pretexto o objeto central deste mandamus 

A arquitetura montada por este Mandado de Segurança se 

encarrega de desviar o foco da massa que acompanha o contexto, para enquanto 

isso, o Executivo barrar o funcionamento do Legislativo para governar por Medida 

Provisória. E mais, notadamente, para esvaziar o elo entre a Casa e o Povo. 

Povo esse que nesta gestão da Câmara tem ganhado espaço no 

acompanhamento das deliberações e conseguido fortalecer a representatividade 

por meio de efetiva participação. Fato que tem se acentuado nos últimos dias e 

deve ter incomodado o Paço Municipal. 

Quanto às Medidas Provisórias, somente neste período foram 9 

editadas, cujas matérias estão em plena vigência, matérias que precipuamente 

necessitam da apreciação do Parlamento. Dai, foi um novo jeito de materializar um 

governo sem o contrapeso dos poderes. 
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2 - PRELIMINARES 

Graças à produção filosófica de grandes nomes, destacando-se 

Platão, Aristóteles, Locke e Montesquieu, salvo melhor juízo, o Estado evoluiu ao 

que hoje chamamos de tripartição do poder. 

Sem necessidade de dilações filosóficas, a nossa Constituição 

Federal expressou esse comando como Princípio Fundamental, trazendo em seu 

artigo 2º na seguinte forma. 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Tal independência hoje é fruto de muitos debates em que se 

discutem a ingerência dos poderes no tocante à autonomia. 

É fato que o grande provocado é o Judiciário, que por sua vez, já 

tratou definir que matéria regimental é eminentemente interna corporis e 

escapa ao crivo do judiciário, e para brindar esse contexto, eis abaixo recente 

julgado daquele que podemos considerar o exímio administrativista da Corte 

Suprema:  

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO 

PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO ‘INTERNA 

CORPORIS’: MATÉRIA REGIMENTAL. – Se a controvérsia é 

puramente regimental, resultante de interpretação de normas 

regimentais, trata-se de ato ‘interna corporis’, imune ao controle 

judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito 

subjetivo. II. – Mandado de Segurança não conhecido.” (MS 24.356/DF, 

Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei) - Essa delimitação temática, 

portanto, inibe a possibilidade de intervenção jurisdicional dos 

magistrados e Tribunais na indagação dos critérios interpretativos dos 

preceitos regimentais orientadores de deliberações emanadas dos 

órgãos diretivos das Casas do Congresso Nacional, sob pena de 

desrespeito ao postulado consagrador da divisão funcional do 

poder. 

A submissão das questões de índole regimental ao poder de supervisão 

jurisdicional dos Tribunais implicaria, em última análise, caso admitida, a 

inaceitável nulificação do próprio Poder Legislativo, especialmente em 

matérias – como a de que trata este processo – em que não se verifica 

qualquer evidência de que o comportamento impugnado tenha vulnerado 

o texto da Constituição da República. 
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Tratando-se, em consequência, de matéria sujeita à exclusiva esfera da 

interpretação regimental, não haverá como incidir a “judicial review”, eis 

que – tal como proclamado pelo Supremo Tribunal Federal – a exegese 

“de normas de regimento legislativo é imune à crítica judiciária, 

circunscrevendo-se no domínio ‘interna corporis’” (RTJ 112/1023, Rel. 

Min. FRANCISCO REZEK – grifei). 

As questões “interna corporis” excluem-se, por isso mesmo, em atenção 

ao princípio da divisão funcional do poder – que constitui expressão de 

uma das decisões políticas fundamentais consagradas pela Carta da 

República –, da possibilidade de controle jurisdicional, devendo resolver-

se, exclusivamente, na esfera de atuação da própria instituição 

legislativa. 

A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por 

isso, tem reafirmado essa orientação em sucessivos pronunciamentos, 

nos quais ficou assentado que, em se tratando de questão “interna 

corporis”, deve ela ser resolvida, com exclusividade, “(...) no âmbito do 

Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário” (RTJ 

102/27, Rel. Min. MOREIRA ALVES). 

 

A impossibilidade constitucional de controle, por parte do Poder 

Judiciário, dos atos “interna corporis” emanados de órgão congressual 

competente foi igualmente proclamada no julgamento do MS 20.509/DF, 

Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI (RTJ 116/67), ocasião em que o Plenário 

desta Suprema Corte, coerente com esse entendimento, afirmou: 

 

“Atos ‘interna corporis’, proferidos nos limites da 

competência da autoridade dada como coatora, com eficácia 

interna, ligados à continuidade e disciplina dos trabalhos, sem 

que se alegue preterição de formalidade, atacando-se, ao 

invés, o mérito da interpretação do Regimento, matéria em 

cujo exame não cabe ao judiciário ingressar. Mandado de 

Segurança de que não se conhece.” (grifei) 

 

O sentido dessas decisões do Supremo Tribunal Federal – a que se 

pode acrescentar o julgamento plenário do MS 20.464/DF, Rel. Min. 

SOARES MUÑOZ (RTJ 112/598) – consiste no reconhecimento da 

soberania dos pronunciamentos, deliberações e atuação do Poder 

Legislativo, na esfera de sua exclusiva competência discricionária, 

ressalvadas, para efeito de sua apreciação judicial, apenas as hipóteses 

de lesão ou de ameaça a direito constitucionalmente assegurado. 

É por tal razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem 

reiteradamente advertido que atos emanados dos órgãos de direção 

das Casas do Congresso Nacional – o Presidente da Câmara dos 

Deputados, p. ex. –, quando praticados, por eles, nos estritos 
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limites de sua competência e desde que apoiados em fundamentos 

exclusivamente regimentais, sem qualquer conotação de índole 

jurídico-constitucional, revelam-se imunes ao “judicial review”, pois 

– não custa enfatizar – a interpretação de normas de índole meramente 

regimental, por qualificar-se como típica matéria “interna corporis”, 

suscita questão que se deve resolver, “exclusivamente, no âmbito do 

Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário” (RTJ 

168/444). A inviabilidade da presente ação de mandado de segurança, 

em decorrência da razão ora mencionada, impõe, ainda, uma 

observação final: no desempenho dos poderes processuais de que 

dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, 

monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos 

ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos 

decisórios que, nessa condição, venha a praticar. 

Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a inteira validade constitucional da norma legal que 

inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar 

trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações quando 

incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem 

objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência 

predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175). 

Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao 

princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre 

restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão 

singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente 

proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 

159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). 

Sendo assim, em face das razões expostas, e com fundamento 

nos poderes processuais outorgados ao Relator da causa, não conheço 

da presente ação de mandado de segurança. 2. Transmita-se cópia da 

presente decisão ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos 

Deputados. 

Arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2015. 

Ministro CELSO DE MELLO 

Relator 

*decisão publicada no DJe de 4.5.2015 

 

Vejamos que a decisão é de maio de 2015 e faz um apanhado 

acerca da questão interna corporis, revelando-a como fator determinante para 

acentuar a autonomia do Poder Legislativo. 
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O que determina os julgados nessa natureza é o fato de que 

se trata de matéria própria, cujos atos decorrentes da pura interpretação 

não atraem intervenção, sobretudo, se não demonstrada supressão de 

formalidades. 

Neste prisma, a própria peça inicial deixou muito claro se tratar 

de matéria interna corporis, quando confirma que a revisão das comissões 

observou o artigo 62, §3º e não o 15, §5º do Regimento Interno, fato esse que será 

bem explanado à Vossa Excelência, quando será demonstrado que não houve 

interpretação errônea ou isolada como induzem os impetrantes. 

 

2 -1 Da falta de justo motivo e exaurimento administrativo 

Absurda a intenção aqui veiculada, já que não foi coligido aos 

autos qualquer prova de pleito dos impetrantes que tivesse sido negada pelo 

impetrado. Ademais, não consta sequer um recurso ao Plenário, que é o caminho 

natural frente a qualquer ato da Mesa, da Presidência, das Comissões etc. 

 O Plenário é o abarcador de todas as questões regimentais da 

Casa. É quem socorre em última instância as irresignações na forma recursal. 

O recurso ao Plenário é o Instrumento Regimental que assegura a 

lisura e democracia de todos os atos da Casa, notadamente, o da Presidência. É 

uma instituição do Regimento, figurando em muitas passagens naquela 

Resolução, e na sua forma genérica pelo artigo 127, sendo elevado à grau de 

proposição, podendo ser feito por qualquer parlamentar. 

TÍTULO V 

DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

CAPÍTULO I 

DA TRAMITAÇÃO 

 

Art. 127. Cada proposição terá curso próprio, salvo Emenda, 

recurso ou parecer, que terão curso dependente do processo 

principal a que se referem. 

 

Art. 128. A proposição será objeto de decisão, na forma 

estabelecida por este Regimento: 

I - do Presidente; 

II - da Mesa; 
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III - das Comissões; 

IV - do Plenário. 

 

§ 1° Antes da deliberação do Plenário, haverá parecer das 

Comissões competentes para estudos da matéria, exceto quando 

se tratar de Requerimento. 

 

Daí, podemos tirar a conclusão de que os impetrantes deixaram 

de se valer de suas prerrogativas regimentais, para então se lançarem 

adiante de várias etapas administrativas e se socorrerem no Judiciário. 

Não houve requerimento de revisão do ato 003/DSL ora atacado. 

Nenhuma proposição foi dirigida à Presidência. Por isso, é possível afirmar que 

sequer a matéria chegou em fase recursal nesta Casa. 

Sendo assim, os impetrantes ignoraram o comando regimental 

estampado no artigo 24. 

Art. 24. Compete ao Presidente, além de outras atribuições a ele 

conferidas: 

....................... 

II - Quanto as Proposições: 

a) proceder à distribuição de matérias às Comissões Permanentes 

ou Temporárias;  

b) deixar de receber qualquer proposição que não atenda às 

exigências regimentais, admitindo recurso ao Plenário, interposto 

pelo autor; 

c) deferir a retirada de proposição da Ordem do Dia;  

d) mandar arquivar o relatório ou parecer de Comissão que não 

tenha concluído por projeto; 

e) despachar requerimentos verbais ou escritos submetidos á 

sua apreciação; 

...................... 

Qualquer rasa análise dos termos acima nos leva à figura do 

Plenário como ponto final para as discussões fruto de requerimentos / 

proposições. Pois mesmo o Presidente arquivando o pedido, a matéria poderá ser 
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recorrida. E isso os impetrantes não se deram ao trabalho de fazer, dando mostras 

da profunda queima de etapas. 

Por isso Excelência, impossível se atribuir ao ato da Presidência 

como coator ou abusivo. Primeiro porque não demonstrou a resistência do 

Presidente em assumir postura diversa, já que o ato foi produzido em 

consonância deliberativa. 

Dessa forma, não se vislumbram a persecução de 

instâncias administrativas para atribuir ao feito o status de 

exaustão processual privativa, capaz de atrair a interferência de 

poder. 

Neste aspecto, a Lei 12.016/09 (Lei do MS) é muito clara ao 

afirmar que o mandamus não servirá ao pleito, cuja matéria caiba recurso. E o 

fato de se conferir efeito suspensivo ou não, também estará adstrito ao pedido 

formulado. 

Art. 5o  Não se concederá mandado de segurança quando se 

tratar:  

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito 

suspensivo, independentemente de caução; 

 

Então devemos afirmar que a demanda é desprovida da razão 

ensejadora do cabimento judicial, pelo fato de os impetrantes buscarem com a 

medida uma forma de socorro no mérito privativo á Câmara Municipal. 

Por fim Excelência, oportuno trazer o artigo 1º da Lei 12.016/09 

que preconiza três aspectos aos quais o ato 003 impugnado deveria subsumir de 

forma clara. 

Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-

la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem as funções que exerça.   
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O Direito Líquido e Certo não se aperfeiçoou nesta relação, pois 

sequer, foram provocadas as instâncias nesta Casa. E para não repisar 

indevidamente o tema, é certo finalizar que apenas de Atos da Presidência 

que rejeitam encaminhamentos de recursos ao plenário é que 

caberia o Mandado de Segurança ora aventado. 

Nesse sentido a jurisprudência é farta e não se faz necessária 

colacionar, pois qualquer mínimo senso de justiça natural nos induz a assim 

entender, pois de fato estaria tolhido o direito do interessado em ver sua 

proposição submetida à instância Plena. Por isso, resta afastado o direito líquido e 

certo no contexto. 

Referente á ilegalidade ou abuso de poder, não se tem nada nos 

autos que comprovem a eiva, pois se trata de matéria regimental fruto da mais 

aperfeiçoada interpretação, e que tramitou atendendo todas as formalidades 

necessárias. No mais, esta parte será bem delineada na fase de mérito desta 

peça. 

Por fim, a respeito da violação, a peça inicial não cuidou em 

trazer qual teria sido a mácula deixada pelo ato, pois a simples indicação de 

que não fora estritamente observado um determinado dispositivo, não pode servir 

de base quando desacompanhado da prova da lesão a que culminou. 

Em termos diretos, não houve lesão a direito subjetivo, e 

apenas a lesão a direito subjetivo irrecorrível é capaz de atrair a seara Inter 

poderes. 

Todo o contexto posto em análise tem razão central na 

proporcionalidade partidária, esse sim, é um direito subjetivo 

intocável do parlamentar e digno de todas as investidas, pois se trata 

de matéria constitucional e perpassa a seara regimental. 

Quanto a esse direito subjetivo, a alegação dos impetrantes omitiu 

a demonstração da composição das comissões ao não informar o quadro da 

participação partidária observada pelo ato 003, pois isso lhes enfraqueceria a 

queixa, já que a recomposição tratou fundamentalmente de garantir a 

proporção. 

Senão vejamos a nova composição trazida pelo ato em questão, 

com destaque para a participação partidária proporcional, em que os partidos com 

mais vereadores garantiram maior número de vagas. 
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Mais uma vez a tentativa impetrada foi desarticular a forma dos 

trabalhos legislativos para garantir fins diversos da legitimação posta. 

Os impetrantes enveredaram a questão de representação 

partidária na Casa para um campo jamais visto na técnica regimental. 

Asseverou-se prioridade pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação - CCJ, sendo que não existe priorização de comissões na Casa, onde 

todas desempenham seus papeis essenciais na formação integral do trabalho 

prestado à Sociedade. 

Em seguida afirmaram que o fato de existirem vereadores 

governistas e oposição é fator decisivo para determinar a qualificação de 

favorecimento da proporcionalidade na nova formação. E assim quis incutir na 

discussão a figura da maioria x minoria com base na questão oposição x situação, 

para determinar uma eventual distribuição de lugares. 

Mesmo assim, não conseguiu apresentar como seria essa 

distribuição, apenas jogou temerariamente com o fim de se desvirtuar o contexto. 

Ora! para fins de composição de comissões, a legitimação é 

apenas partidária, que por sua vez convoca o instituto do Bloco Parlamentar por 

razões ainda partidárias, pois age no interesse daquela. 

Daí, inexistindo a figura dos Blocos, a solução versa estritamente 

no tocante ao partido, não se admitindo a ingerência/interferência governista ou 

oposicionista como tenta inovar a pretensão autoral. 

Partindo dessa dinâmica, como já frisado, a única e legítima 

finalidade é o atendimento da proporcionalidade partidária, conforme estabelece o 

preceito constitucional abaixo. 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições 

previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto 

quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 

parlamentares que participam da respectiva Casa. 

Qualquer medida que se tome na recomposição das comissões 

deverá cumprir a estrita finalidade acima posta. Sendo esse o direito subjetivo a 

que deveria embasar o presente mandamus. Repisando, nem resquícios dessa 

prática foram demonstrados.   
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Por tais razoes, há de se considerar a inépcia da petição inicial, 

pois não se agregou à lei os fatos impugnados, sem a demonstração cabal do 

ato coator e da violação. E assim dando mostras de repugnante desvio de 

finalidade por onde tenta manobrar-se indevidamente pelo judiciário. 

Assim sendo, o impetrado antecipa requerimento de 

extinção do feito sem resolução do mérito, configurado pelo 

indeferimento da petição inicial com arrimo no artigo 330, §1º, I e 

III do NCPC, que disciplina requisitos básicos da peça, pois não 

se vislumbrou a causa de pedir, o interesse processual e, 

tampouco, se identificou na conclusão a decorrência lógica dos 

fatos. 

 

3 – Do mérito 

 A confusão na pretensão autoral dificulta inclusive a formatação 

de uma lógica defensiva na informação, todavia, será traçado o contexto com que 

se realizaram os procedimentos que desaguaram no combatido Ato da 

Presidência. 

A lei federal 13.165/2015 alterou o artigo 22-A da lei 9.096/95 que 

dispõe sobre a infidelidade partidária, autorizando a mudança de partido, dentro 

dos trinta dias que antecedem o prazo final para filiação, daqueles em exercício no 

ultimo ano do mandato. 

Com tal possibilidade muitos parlamentares fizeram valer esse 

direito, o que leva naturalmente à perda do lugar na comissão a que pertence. 

Isso em clara observância da prerrogativa partidária se impondo 

na composição das comissões, nos termos do Regimento Interno da Câmara. 

Art. 62. A vaga em comissão se verificará em virtude de 

término do mandato, renúncia, falecimento, perda do lugar ou 

mudança de partido. 

Essa situação ocorreu, e ainda assim continuaram os trabalhos 

normalmente na Casa, mesmo o Presidente tendo a prorrogativa da indicação do 

substituto em caso de falta de lideranças. 
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§ 3° A vaga a Comissão será preenchida por designação 

do Presidente da Câmara, no interregno de três sessões, de 

acordo com a indicação feita pelo líder do Partido ou Bloco 

Parlamentar a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa 

comunicação, se não for feita naquele prazo. 

As indicações não foram feitas e mesmo assim a Presidência 

achou por bem aguardar o desfecho partidário para se garantir a ampla discussão 

e atender mediante deliberações. 

Naquele período, que compreendeu o mês de março/2015, nasceu 

a preocupação de como seriam revisadas as comissões. 

O contexto partidário vinha sofrendo alterações. Por isso foi 

solicitado um parecer jurídico sobre o tema, o qual foi emitido com a convicta 

definição de que a garantia da proporcionalidade partidária deveria ser o 

fundamento dos trabalhos. 

Poucos dias depois do fechamento da janela partidária, 

extinguiram-se os blocos parlamentares na Câmara Municipal, restando apenas a 

figura dos partidos políticos sem liderança, onde cada vereador respondia pelo seu 

partido. Naquele contexto quatro partidos ficaram com dois vereadores. 

A disciplina acerca dos Blocos parlamentares faz importantes 

restrições trazidas pelo atrigo 15 do Regimento Interno, com destaque para a 

formação e manutenção dos Blocos observando o mínimo de 1/4 dos membros da 

Casa, bem como a vedação de nova composição na mesma Sessão Legislativa 

(ano em curso). 

Art. 15. A formação de Bloco Parlamentar ocorrerá quando por 

deliberação dos componentes de dois ou mais partidos, ou quando um grupo de 

Vereadores comunicarem à Mesa a sua constituição, com o respectivo nome e 

a indicação de seu Líder. 

§ 3° Não será admitida a formação de Bloco Parlamentar composto de 

menos de um quarto dos membros da Câmara Municipal. 

§ 6° A agremiação que integrava o Bloco Parlamentar dissolvido, ou a 

que dele se desvincular, não poderá constituir ou integrar outro na mesma 

Sessão Legislativa. 

Tais disposições impossibilitaram a reconfiguração de novos 

Blocos, o que restou pacífico dentre os parlamentares. 
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Então foi suscitada a questão de como ficariam as comissões 

diante da inexistência de Blocos e Lideranças partidárias, esta em virtude de não 

haver nenhum partido com três vereadores, o que chamaria a figura do líder nos 

termos do Regimento. 

Dentre os que se dispuseram a estudar a matéria houve quem 

entendesse que haveria de se revisar as comissões em função da troca de partido 

avocando o artigo 62, enquanto outros aludiam o artigo 15, §5º o qual segue 

abaixo. 

§ 5° Dissolvido o Bloco Parlamentar, ou modificado o quantitativo 

da representação que o integrava em virtude da desvinculação de 

Partido, será revista a composição das Comissões, para fim de 

redistribuir os lugares e cargos, consoante proporcionalidade 

partidária. 

A previsão do §5º acima se dá visando a extinção de um ou alguns 

Blocos, mas, conservando-se outros ou outro, para assim, recompor o direito de 

proporção dos remanescentes. 

Essa é a dinâmica daquele parágrafo, pois não se vislumbrou 

naquela redação um cenário de inexistência de Blocos ou Lideranças. 

Partindo daí, o presidente convocou reunião para 07 de abril na 

finalidade de abrir as discussões sobre a recomposição, na qual foram 

amplamente discutidos os assuntos e colhidas opiniões. 

Logo foi convocada outra reunião para dia 14 de abril através do 

memorando 43 em anexo, na ocasião, o memorando abria a oportunidade para 

todos os vereadores se manifestarem sobre o tema, oferecendo suas 

propostas na forma da recomposição, e que pudessem fazer suas indicações às 

comissões, a serem deliberadas na ocasião da reunião. 

 Na reunião mencionada, colhendo o fruto das poucas discussões 

divergentes, o impetrado informou que todo o trabalho seria direcionado a buscar 

uma recomposição das comissões com vistas à garantia da proporcionalidade, e 

para melhor garantir a legalidade do feito, também seria feita troca de lugares em 

função do artigo 62, isto para que não houvesse, posteriormente, qualquer 

questionamento de Ordem. Decisão bem aceita por todos. 

Desse modo, ao final foi revista toda a composição das 

comissões, de forma a garantir a proporcionalidade partidária nos exatos 

termos do artigo 15, §5º tal qual defendem os impetrantes. Não houve 
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qualquer questionamento, pois todos os vereadores foram atendidos de acordo 

com seus requerimentos, conforme adiante será demonstrado. 

3 – 1 Do artigo 15, §5º do RI. 

As razões do §5º é a garantia de se chegar ao comando principal 

que é a proporcionalidade. Portanto, não tem força de direito subjetivo se 

interpretada isoladamente sem a parte final: – CONSOANTE 

PROPORCIONAIDADE PARTIDÁRIA -. 

Dessa forma, a revisão ou redistribuição de que trata o artigo 

15, §5º não vincula necessariamente a saída e retorno de todos os membros, 

bastando que a revisão atenda à finalidade da proporção(in fini). Assim se atingirá 

por inteiro o comando regimental do artigo. 

Destarte, falta interesse à pretensão conforme bem defendido 

acima, pois o que se pede é uma redistribuição com exclusiva finalidade calcada 

na proporcionalidade, ato já perfeitamente realizado por ocasião das reuniões. 

 

3 - 2 Da nova eleição de Presidente e Vice 

Outra consequência defendida na inicial que se busca atingir pela 

suspensão do ato, é a recolocação de Presidente e Vice das comissões, alegando 

a dissolução dos Blocos. 

Essa matéria foi bem asseverada nos debates e reuniões, a 

qual não sofreu qualquer resistência em nenhum momento pelos ora 

impetrantes. isto porque a leitura do artigo 62, §4º evidencia o seguinte: 

Art. 62. A vaga em comissão se verificará em virtude de término do 

mandato, renúncia, falecimento, perda do lugar ou mudança de partido. 

§ 4° O Vereador que mudar de Partido, com exceção do 

Presidente e Vice-Presidente das Comissões, será substituído, por 

indicação do líder a que pertence a representação na Comissão, 

observando-se o coeficiente partidário. 

Vejamos que, inclusive a mudança de partido não é motivo para a 

substituição do Presidente e Vice. 

Esse argumento foi suficiente para que os vereadores 

pacificassem o entendimento durante todos os trabalhos de recomposição. 
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Então, muito incoerente o pleito presente versar sobre tal questão, já que mais 

uma vez não houve enfrentamento da matéria na seara administrativa 

demonstrando a resistência da Presidência, pelo contrário houve conformação 

consensual. 

Mesmo assim vamos imaginar a remota hipótese da interpretação 

do artigo 62 acima não ser capaz de assegurar o lugar do Presidente e Vice. 

Basta trazer a lume o artigo 45, §2º do RI: 

Art. 45. O lugar na Comissão pertence ao Partido ou Bloco 

Parlamentar, competindo ao líder respectivo, pedir em documento 

escrito, a substituição em qualquer circunstância ou oportunidade, de 

titular ou suplente por ele indicado. 

§ 2° A substituição do Presidente e do Vice-Presidente de 

Comissão Permanente, na hipótese de desligamento do Partido que 

ali representar ou em virtude de modificação nos Blocos 

Parlamentares, por solicitação de líder de alguma Bancada, poderá ser 

revisto na Sessão Legislativa subseqüente, precedida de votação em 

Plenário, aprovado por maioria simples. 

Observemos que o §2º traça todas as alternativas possíveis para 

determinarem as possibilidades de alteração nas comissões, seja a retirada do 

partido a que pertença Presidente e Vice junto ao Bloco Parlamentar, ou seja a 

modificação dos próprios Blocos, e neste aspecto, vejamos uma redundância na 

colocação, pois a retirada do partido modifica o Bloco. 

Daí retira-se a conclusão que, uma vez prejudicada a figura dos 

Blocos, isso somente autoriza a substituição de Presidente e Vice na Sessão 

Legislativa seguinte, e a requerimento de Líder, sujeito a aprovação Plenária. 

Então, é de se admitir que o instituto da substituição de 

Presidente e Vice é complexo, e só se possibilita na Sessão subsequente. 

Isso não prejudica a norma da proporcionalidade, que será observada 

computando-se a presença de vossos partidos no cálculo, tal qual demonstrado no 

ato 003 atacado. 

Então, restou amplamente superada a questão da perda do cargo 

de Presidente e Vice, tanto que em nenhum momento foi suscitada tal questão por 

ocasião da formalização dos pedidos que serão apresentados adiante. 
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3 - 4 Da questão de ordem 

Excelência, nota-se que o enfrentamento virou Questão de Ordem, 

conforme bem asseverado no parecer jurídico relativo ao tema. 

A Questão de Ordem é o instituto pelo qual se verifica a dificuldade 

na interpretação de tema contido no Regimento. 

À mingua de melhor elucidação do conceito no Regimento Interno 

da Câmara, deve-se observar o artigo 254 que determina a busca de diplomas 

subsidiários (Regimento da Assembleia do Estado do Tocantins e Regimento da 

Câmara dos Deputados). 

Também não bem aperfeiçoado no RI da Assembleia, vejamos 

melhor definição dada pelo RI da Câmara dos Deputados. 

Seção I – Das Questões de Ordem 

Art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida 

sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática 

exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal. 

§ 6º Depois de falar somente o Autor e outro Deputado 

que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida 

pelo Presidente da sessão, não sendo lícito ao Deputado 

opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for proferida. 

A questão a que se enfrentou alguma dificuldade na condução 

havia de ser considerada questão de ordem, mas nem isso foi levantado pelos 

impetrantes, e caso fosse, havia de ser definido pelo Presidente, conforme se vê 

na leitura do artigo 24 do nosso RI. 

Art. 24. Compete ao Presidente, além de outras atribuições a ele 

conferidas: I - Quanto as Sessões da Câmara: 

l) decidir, soberanamente, as questões de ordem e as 

reclamações; 

Valendo-se desta prerrogativa, o Presidente poderia resolver a 

questão sem maiores enlaces, mas preferiu abrir a discussão e buscar a solução 

em conjunto. 

Essa realidade reforça o vício da marcha mandamental ora 

posta, pois sequer foi levantada questão de ordem, e se levantada, a 
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prerrogativa seria do Presidente, o qual deveria se valer da proporcionalidade e de 

critérios para definir a questão em atendimento aos preceitos administrativos. 

Dessa forma, só sobreviria direito líquido e certo se após toda 

a marcha acima, resultasse lesão ao direito subjetivo dos impetrantes, com 

vistas, nesse caso, ao direito de sua participação proporcional nas comissões. 

Vale destacar que todos os memorandos levados ao impetrado 

foram primeiro informando a mudança de partido, nos quais solicitavam revisão de 

Bloco e comissões. 

Todas as solicitações foram genéricas e apontavam o sentimento 

comum de todos os vereadores que era a necessidade de rever a 

proporcionalidade. 

Adiante, todos os outros memorandos, conforme será 

demonstrado, foram apenas solicitando as vagas nas comissões. 

 

3- 5 – As respostas ao memorando 43/2016 como 

prova da revisão consensual. 

Excelência, após amplas discussões, análise da parecer jurídico, 

fechamento de questões acerca da recomposição relativo à Presidente e Vice, foi 

encaminhado o memorando 43/2016 de 07 de abril de 2016, abrindo a 

oportunidade para os vereadores se manifestarem com relação ao tema e 

apresentarem suas questões, e por fim, fazerem suas indicações. 

Então, vejamos o retorno desse memorando por parte dos 

impetrantes: 

1 – memorando 28/2016 – Iratã Abreu – 12/04/2016 - não levantou 

questão e requereu lugar para o partido nas comissões de (Política pública 

social) e de (cidadania, direitos humanos e meio ambiente) – FOI 

ATENDIDO EM TODAS. 

2 – ofício s/nº/2016 – Etinho Nordeste – 14/04/2016 - não levantou 

questão e requereu vaga nas comissões de (cidadania, direitos humanos e 

meio ambiente) e (comissão de assuntos dos direitos das mulheres) FOI 

ATENDIDO EM TODAS; 
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3 – memorando s/nº - Claudemir Portugal – 14/04/2016 – não 

levantou questão e requereu participar como membro da CCJ – FOI 

ATENDIDO; 

4 – memorando s/nº - Folha – 14/04/2016 – não levantou questão e 

requereu participar da (comissão de administração pública e urbanismo) e 

(comissão de políticas públicas sociais) FOI ATENDIDO EM TODAS (o 

partido), pois conta com dois vereadores; 

5 – memorando 30/2016/GVMN – Major Negreiros – 12/04/2016 – 

não apresentou questão e requereu integrar às (comissão CCJ), (finanças) 

e (Segurança Publica) O PARTIDO FOI ATENDIDO EM TODAS, e 

o vereador só não foi contemplado com esta última porque conflitava o 

interesse de seu companheiro de partido que já é presidente de comissão 

e assim ultrapassariam cota do partido; 

6 – memorando 034/2016 – Hiram Gomes – 14/04/2016 – não 

apresentou questão e requereu participação na comissão de assuntos dos 

direitos  da mulher – FOI ATEDIDO. 

Os demais impetrantes não formalizaram questões em nem 

indicações, mas foram igualmente atendidos por ocasião da reunião de 

recomposição. 

Então, qual seria a coação, ilegalidade ou lesão verificada? pois a 

demonstração trazida informa a completa harmonia na composição das 

comissões! 

3 – 6 Da reunião geral de recomposição realizada em 

14 de abri de 2016. 

Excelência, o impetrado teve o cuidado de deliberar o assunto em 

amplas reuniões, e nos serve de amparo neste momento a reunião do dia 14 de 

abril, que é justamente a resultante do memorando 43 acima destacado. 

Consta em anexo o vídeo com a gravação de som e imagem de 

toda a reunião, a qual contou com presença integral de todos os impetrantes, com 

participação ativa, fazendo indicações, defendendo posições com irrestrito espaço 

e ampla demonstração de concordância geral. 

Cabe destacar algumas falas dos impetrantes que certificam 

vossas anuências no contexto da recomposição, manifestações como a de JOSÉ 

DO LAGO FOLHA FILHO fazendo suas explanações e se dando por satisfeito se 
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os impetrantes CLAUDEMIR PROTUGAL E MAJOR NEGREIROS conquistassem 

cadeira na CCJ, pois essas vagas estavam em disputa por outras legendas. Esse 

pleito foi conquistado por eles, cuja decisão coube ao Presidente que se 

fundamentou no critério do melhor equilíbrio possível na Casa. 

Na mesma gravação pode ser observado em vários momentos em 

que o impetrado esclarece acerca da participação democrática e proporcional de 

todos os partidos, inclusive abrindo espaço para apresentação verbal de propostas 

na própria reunião.  

O pouco de dificuldade em torno do tema se deu pelo fato de que, 

inexistindo Blocos e Lideranças, e considerado a recomposição das vagas no todo 

ou em parte, haveria de ser por indicações próprias, pois só se admite eleição para 

Presidente e Vice, eleitos apenas pelos membros da comissão e depois de 

constituídas pelas indicações proporcionais. 

Nesse contexto, foram feitas as indicações e, naturalmente, 

algumas comissões foram mais solicitadas, como é o caso da Comissão de 

Constituição Justiça e Redação – CCJ. 

Diante disto, o Presidente sujeitou a questão à deliberação da 

reunião, e em seguida decidiu atender ao pleito dos impetrantes, por entender que 

seria o mais razoável considerando os ânimos apresentados, ainda que do 

contrário resultasse a perseguida proporcionalidade. 

Vejamos a nova formação da CCJ: 

 

Como o consenso geral, inclusive dos impetrantes, já 

havia definido a permanência do Presidente e Vice, restou redistribuir 

os três lugares/cargos, e na disputa, foram deferidos dois dos três lugares a 
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serem alterados, com destinação aos vereadores Major Negreiros e 

Claudemir Portugal após ambos requereram a vaga, e agora estranhamente 

figuram como impetrantes. 

Em fim, é vasta e robusta a prova de que a revisão das comissões 

transitou em profunda demonstração de apoio de todos os vereadores, com todas 

as eventuais questões surgidas sendo deliberada de comum acordo.  

 

3 - 7 Da busca da proporcionalidade partidária 

A forma original de se chegar à proporção partidária seria em 

obediência ao artigo 43 do RI. 

Art. 43. A representação, nas Comissões, será determinada pela divisão 

do número de Vereadores da Câmara, pelo número de membros de cada 

Comissão, obtendo-se assim, o quociente partidário, e o seu número inteiro 

representará o número de lugares a que o Partido ou o Bloco Parlamentar, terá 

direito nas Comissões. 

I – a seguir, dividir-se-á o número de Vereadores de cada partido ou bloco 

parlamentar, pelo quociente referido anteriormente; o resultado, abandonados 

os decimais, fornecerá o número dos respectivos representantes na Comissão. 

§ 1° Se restarem vagas a serem preenchidas, estas serão destinadas ao 

Partido ou Bloco Parlamentar levando-se em conta as frações do quociente 

partidário, cabendo a vaga àquele que apresentar maior fração. 

§ 2° Antes que se proceda da forma estabelecida no parágrafo anterior, 

há que se ensejar à participação da minoria cujo quociente tenha sido inferior a 

um inteiro, ainda que o seu quociente seja inferior às frações apresentadas pela 

maioria, ou grandes Partidos ou Blocos Parlamentares. 

Ocorre que, nenhum partido ficou com o número de vereadores 

maior que o quociente partidário, e isso prejudicou a apresentação de um 

cronograma nessa diretriz. Sobretudo porque apenas os inteiros são considerados. 

Diante disso, definiu-se que a proporção seria alcançada de forma 

a conferir 3 vagas a cada daqueles 4 partidos que tem dois vereadores, e duas 

vagas a todos os outros que contam com um representante. 

 

3 - 8 Das reiterações da inicial com apresentação de 

novos documentos. 
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A inicial foi aditada duas vezes quando na primeira os impetrantes 

trouxeram a informação da recomposição das comissões pela Assembleia 

Legislativa e depois a recomposição no âmbito federal. 

Ora, vejamos que de acordo com anexos trazidos, em todos os 

casos fundamentou-se a decisão em virtude da recontagem da proporcionalidade 

partidária, da mesma forma feita na Câmara de Palmas. 

A respeito das mudanças trazidas pela Câmara Federal, apenas 

foram efetivadas dia 28 de abril, em data muito posterior às mudanças efetivadas 

nesta Casa. E após amplos debates e importante alteração regimental, pois 

também lhes era vedada tais iniciativas.  

Portanto são questões regimentais de estrita raiz na Casa. 

Vejamos que a Assembleia inovou com a recomposição de Blocos, conforme se vê 

no anexo 2 levado na ocasião, o que era vedado em seu RI. 

Portanto, são questões colegiadas que devem ser 

debatidas e deliberadas na forma regimental, e não tentando 

expor o judiciário diante de infundada provocação.  

Da prova 

Em anexo seguem os memorandos respostas ao 043, onde os 

impetrantes fizeram suas indicações para as comissões, e tendo a oportunidade 

de levantarem questão, não a fizeram. 

Também segue o Parecer 49 da Procuradoria da Câmara 

confirmando o fator proporcionalidade e a permanência de Presidente e Vice. 

Consta ainda o CD com a gravação da reunião de deliberação e 

recomposição das comissões conforme narrado, o qual vai entregue no Cartório 

desta Vara. 

No mais, os documentos trazidos pela inicial são suficientes, 

notadamente, os memorandos encaminhados pelos vereadores, incluindo os 

impetrantes, informando mudança de partido e destituição de Bloco. 
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4 - Do pedido 

Ante ao exposto, requer: 

a) O recebimento e acolhimento da presente informação 

manifestada; 

b)  Preliminarmente, seja indeferida a petição inicial nos 

termos da lei adjetiva, tendo em vista a matéria interna corporis trazida, e na 

mesma esteira, pela falta de interesse de agir, calcada na demonstração de que 

não se observará efeito prático, pois já resta demonstrada a proporcionalidade 

partidária pretendida. E por fim, ainda nas preliminares, o mesmo indeferimento 

da inicial, por não trazer no bojo probatório a mínima indução da existência 

de ato coator, revelado na resistência do impetrante em contrariar 

requerimento ou ferir direito subjetivo de qualquer um dos impetrantes; 

c) Em hipótese de se ultrapassar a fase preliminar, requer seja 

indeferida a concessão de ordem e declarada a legalidade do ato 

003/2016 para todos seus fins, consubstanciado na lisura dos procedimentos 

realizados pelo impetrado, que atendendo a todos os pedidos formulados pelos 

impetrantes, agindo na interpretação do Regimento Interno e não enfrentando 

provocação de questão de ordem, conferiu democrática e proporcionalmente a 

revisão das comissões, na forma combinada dos artigos 15 e 62 indicadores da 

eventualidade fática enfrentada, conforme amplamente narrado nas informações; 

d) Requer a juntada do já mencionado CD gravação da reunião, o 

qual, em virtude da limitação do sistema E-proc para o protocolo, foi entregue no 

Cartório desta Vara. 

 

 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento.  

 

Palmas/TO, 18 de maio de 2015. 

 

Edilberto Carlos Cipriano Carvalho 

Procurador Geral da Câmara Municipal de Palmas - TO 

OAB – TO 5594. 


