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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

4ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas

 

  Processo nº 0012997-90.2016.827.2729 

 

  DECISÃO

Tratam-se os autos de Mandado de Segurança impetrado por Vereadores de Palmas (os quais se encontram

relacionados na petição inicial), contra ato supostamente ilegal do Presidente da Câmara do Município de Palmas.

Argumentam os impetrantes que em decorrência da recente Emenda Constitucional nº 91/2016, a qual deu azo à

chamada "janela partidária" , alguns vereadores mudaram de partido político o que acarretou na dissolução dos

blocos partidários existentes até então no legislativo municipal.

  Diante deste quadro, a autoridade impingida de coatora convocou os vereadores para cumprimento da

determinação disposta no art. 15, §5º, do Regimento Interno da respectiva Casa Legislativa, para revisão da

composição das Comissões, para fins de redistribuir os lugares e cargos, consoante proporcionalidade partidária.

Afiançam, que o Presidente da Câmara, no dia 06.04.2016, convocou os Vereadores para tratar da recomposição

das Comissões, conforme Memorando nº 41.2016 - GBP. No dia 07.04.2016, por meio do Memorando nº 43/2016 -

GBP, foi aberto o prazo de três Sessões para que os Vereadores indicassem à mesa Diretora qual Comissão

desejariam integrar como membro, já com convocação para reunião para o dia 14.04.2016.

Entretanto, por meio do Ato da Presidência nº 003/2016, de 14.06.2016, o Presidente da Câmara determinou a

substituição, tão somente, daqueles vereadores que integravam as Comissões, mas que, todavia, mudaram de

partido com fulcro na "janela partidária", sem a realização do processo eleitoral estabelecido nos arts. 11 e 56, bem

como em desrespeito ao art. 15, §5º, todos do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Palmas. Alegam

ter ocorrido violação também ao art. 29, §1º da Lei Orgânica Municipal, bem como o art. 58, §1º da Constituição

Federal.

Em sede de liminar pleiteiam a suspensão da eficácia do Ato da Presidência nº 003/2016.

O Município de Palmas manifestou-se em de acordo com os argumentos apresentados na peça exordial e em

concordância com o pedido liminar formulado pelos impetrantes.

Em suas informações, o Presidente da Câmara Municipal alegou que em se tratando de matéria interna corporis, 

esta não pode passar pelo crivo do Poder Judiciário; que os autos não trazem prova de recurso administrativo

interposto junto ao plenário para permitir a impetração do presente mandamus, em violação ao art. 5º, I, da Lei nº

12.016/09. Afiança, ainda, que não há comprovação mediante prova pré-constituída de ilegalidade praticada pela

autoridade impetrada; que a recomposição das comissões atendeu a proporcionalidade partidária na forma da lei;

que o §5º, do art. 15 do Regimento Interno tem por finalidade exclusiva a proporcionalidade partidária, logo, a
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revisão ou redistribuição de que trata a referida norma jurídica não vincula necessariamente a saída e retorno de

todos os membros; alega, ainda desnecessidade de eleição de Presidente e Vice de Comissões, diante do teor do

art. 62, §4º do Regimento Interno; afiança que nos termos do art. 45, §2º, 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; que os impetrantes concordaram com os atos ocorridos durante a reunião

realizada no dia 14.04.2016; que os documentos juntados pelos impetrantes não fazem prova da qualquer

ilegalidade do impetrado. Requer ao final o indeferimento da inicial diante da matéria discutida ser interna corporis 

e em razão da inexistência de esgotamento da via administrativa. Caso contrário, pugna pela denegação da ordem

mandamental.

É o relatório do necessário. Decido.

Sobre a possibilidade de concessão de liminar em sede de mandado de segurança, dispõe a Lei Federal n°

12.016/09, art. 7º, inciso III, que para o deferimento da medida excepcional é necessário que haja   fundamento

relevante (fumus boni júris) e que   do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, isto é, quando a

espera pelo provimento jurisdicional de fundo possa implicar redução ou exclusão da eficácia da tutela almejada (

periculum in mora), de molde a impingir danos irreparáveis ou de reparação improvável.

In casu, em uma análise de cognição sumária dos elementos que instruem os autos, não é possível vislumbrar, 

a priori, a presença de um dos requisitos, qual seja, a fumaça do bom direito (fumus boni júris).

Isto, pois, o cerne do presente feito diz respeito à suposta ilegalidade do Ato da Presidência nº 003/2016, diante da

não observância pela parte impetrada do disposto no §5º, do art. 15, do Regimento Interno da Câmara dos

Vereadores de Palmas (Resolução nº 112/2006), norma cuja qual - pela interpretação dos impetrantes -, determina

a revisão integral da composição das Comissões quando dissolvido o Bloco Parlamentar.

De outro lado, o Presidente da Câmara alega em suas informações que o referido dispositivo legal não exige,

necessariamente, da revisão integral das Comissões nos casos em que o Bloco Parlamentar é dissolvido,

bastando apenas à observância da proporcionalidade partidária.

Segue, abaixo a transcrição do §5º, do art. 15 do Regimento Interno:

  "§ 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."

Pois bem.

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Judiciário,

em Mandado de Segurança, discutir deliberação interna corporis de Casa Legislativa, tampouco resolver

indagações sobre critérios interpretativos de preceitos regimentais, sob pena de violação à separação dos

poderes. Precedentes: STJ, RMS 23.107/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em

24/03/2009, DJe 23/04/2009; STF, (MS 33705 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado

em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 28-03-2016 PUBLIC 29-03-2016.

Neste passo, entendo, a priori, que a insurgência interpretativa apresentada na petição inicial não é passível de

análise em Mandado de Segurança, de acordo com a orientação jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores.

Mesmo se assim não fosse, infere-se que o Regimento Interno da Câmara de Palmas, em seu art. 99 e respectivos
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parágrafos, concede aos Vereadores a possibilidade de levantar questões que possam influir na marcha dos

trabalhos da Casa Legislativa, o que engloba, em tese, o conflito de interpretação de norma regimental

apresentada nos autos.

Ocorre, todavia, que, ao que tudo indica dos elementos probatórios colhidos até o momento, não foi suscitada

nenhuma questão de ordem por qualquer dos Vereadores na data da reunião que desencadeou no Ato da

Presidência nº 003/2016. Neste passo, nota-se que pretendem os impetrantes com a presente ação mandamental

rever/rediscutir matéria cuja qual deveriam ter se insurgido na esfera administrativa, durante a reunião realizada na

Casa Legislativa.

No que tange a alegação dos impetrantes de que houve a inobservância do processo eleitoral previsto nos arts. 11

e 56 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, para fins de escolha do Presidente e Vice de Comissões, a

princípio, entendo equivocado o entendimento trazido na petição inicial quanto a este aspecto.

Isso, porque, os mencionados dispositivos legais em nada disciplinam sobre a necessidade de eleição em caso de

desconstituição de bloco parlamentar, conforme o caso dos autos. Não se vislumbra, a priori, norma regimental

expressa neste sentido.

Pelo contrário, o §2º, do art. 45 do Regimento Interno, disciplina que "    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".

De acordo com a norma acima transcrita, verifica-se que cabe ainda a substituição do Presidente e do Vice

Presidente de Comissão Permanente, desde que ocorra a solicitação de líder de Bancada, cuja revisão se dará na

Sessão Legislativa subseqüente, precedida de votação em Plenário, aprovado por maioria simples.

Neste contexto, verifica-se que, em tese, cabe ainda aos impetrantes discutirem a substituição do Presidente e do

Vice Presidente de Comissões nos moldes do §2º, 45 do Regimento Interno, não cabendo a intervenção do

Judiciário diante do quadro fático apresentado pelos impetrantes nos autos.

Posto isto,   INDEFIRO a liminar pleiteada.

Prossiga-se o feito, com VISTA ao Ministério Público para se manifeste no prazo improrrogável de 10 (dez) dias

(LMS, art. 12).

INTIMEM-SE.

 

  Rodrigo da Silva Perez Araújo
  Juiz Substituto
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