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Tipo de ato: Decisão

Cuida-se de Mandado de Segurança c/c pedido liminar ajuizado 

por CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, em face de ato alegadamente 

abusivo e ilegal imputado ao PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MACAPÁ, vereador YURI PELAES, consistente na convocação de eleição para 

preenchimento do cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macapá, em 

prazo que entende ser exíguo, eis que o edital de convocação nº 001/2019-MD-

CMM, expedido no dia 22/01/2019,  abre inscrições no período das 14h as 19h, 

deste dia, e das 8h as 12h, do dia seguinte, designando a realização da eleição 

para o dia 23 de janeiro de 2019, as 14 horas.

Aponta violação aos artigos 12,§1º, 14, inciso III, §1º, 15, caput, 

31, §§1º e 2º e 37, §1º do Regimento Interno da Câmara Ùnica de  Vereadores de 

Macapá, pois além do prazo exíguo, também não há comissão eleitoral 

designada para processamento dos pedidos de inscrição de chapas e para análise 

de possíveis impugnações, igualmente, violando o princípio do devido processo 

legal previstos na Constituição Federal.

Após, deduzir o direito ameaçado face a ausência de comissão 

eleitoral, vez que conforme o Edital o pedido de inscrição deve ser dirigido ao 

Presidente da Câmara de Vereadores, este o único responsável pela concretude 

do certame eleitoral, caracterizando o vício formal e competência. Ainda 

discorrer acerca do perigo de dano, fundado no abuso de poder praticado pelos 

vereadores Acácio Favacho e Ruzivan Pontes, pois que estão conduzindo o 

processo eleitoral de acordo com suas conveniências, requereu liminarmente:

A suspensão do processo de eleição ao cargo de Presidente da 

CMM por afronta a dispositivos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores 

de Macapá, e suspender por conseguinte os efeitos dos procedimentos 

estabelecidos pelo EDITAL DA MESA DIRETORA Nº 001/2019-MD-CMM.

É o relatório.

Decido quanto ao pedido liminar.
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Conforme relatado objetiva o impetrante a suspensão da eleição 

para o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Macapá, 

designado para o dia de  hoje, as 14 horas, sustentando a não observância das 

formalidade legais estabelecidas no Regimento Interno daquela Casa Legislativa.

Inicialmente, anoto que a Doutrina e a jurisprudência possuem 

entendimento consolidado no sentido de que, ainda que se trate de assunto 

interno, quando há ilegalidade, abuso de poder, ou violação de direitos 

constitucionalmente assegurados, é plenamente possível o controle judicial.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA 

- RESOLUÇÕES DE CÂMARA MUNICIPAL - ATO INTERNA CORPORIS 

EIVADO DE ILEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO 

JUDICIAL - DESOBEDIÊNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO 

INTERNO DA CASA LEGISLATIVA E DA LEI ORGÂNICA - NULIDADE 

DO ATO. 1. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento consolidado 

no sentido de que, ainda que se trate de assunto interno, quando há ilegalidade, 

abuso de poder, ou violação de direitos constitucionalmente assegurados, é 

plenamente possível o controle judicial. 2. Tendo sido editada Resolução sem a 

observância de disposições expressas da Lei Orgânica e do Regimento Interno 

da Câmara Municipal, deve ser declarada a nulidade do ato e de todos os efeitos 

dela advindos. 3. Reexame Necessário não provido, por unanimidade. (TJ-PI -

REEX: 00009536320148180044 PI, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa 

Alencar, Data de Julgamento: 27/09/2017, 4ª Câmara de Direito Público).

Pois bem.

Compulsando os presentes autos, embora em análise sumária, 

parece-nos que o caso em questão impõe a esta Relatoria cautela, até porque, a 

matéria aqui posta é interna corporis daquele Órgão.

Não obstante, sabe-se que ao poder judiciário não se pode negar 

a apreciação diante da ameaça de qualquer direito.

E no caso particular dos autos, nesse primeiro momento, parece-

nos que o direito ao regular processo eleitoral da mesa Diretora da Câmara 
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Municipal de Macapá encontra-se ameaçado.

Isto porque, temos noticias de que o presidente, Vereador 

Acácio Favacho, renunciou, sem aviso prévio, a presidência daquela Mesa no 

dia de ontem, 22 de janeiro do corrente ano, cujo o mandato se estenderia até 31 

de dezembro de 2020, e que, já teriam convocado novas eleições para o hoje, dia 

23 de janeiro do corrente ano, desrespeitando os regramentos do Regimento 

Interno da Câmara de Vereadores de Macapá/AP, conforme Edital n° 001/2019 -

MD-CMM.

Todavia, em atenção aos regramentos dos artigos art. 4º e art. 

12, § 1º daquele Regimento deveria aquela Casa ter constituído uma Comissão 

destinada para dirimir a eleição da Mesa Diretora.

De toda sorte, parece-nos que não houve obediência ao 

Princípio da publicidade, o que por si só, encontro razões suficientes para aquela 

Casa tenha cautela e prestigie os devidos ditames legais.

Diante do exposto, concedo a liminar requerida para suspender a 

eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macapá (nº 001/2019 - MD -

CMM), até que se percorra todas as exigências imposta pelo Regimento Interno 

daquela Casa.

Notifique-se a autoridade indigitada coatora para prestar 

informações em 10 (dez) dias, intimando-a do inteiro teor desta decisão, para 

fins de integral cumprimento.

Dê-se ciência ao órgão de representação, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009.

Depois, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de 

Justiça, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Retifique o pólo passivo da mandamental (no sistema), para que 

conste a autoridade coatora como sendo o Presidente da Câmara Municipal de 

Macapá.

Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos.
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Publique-se. Intime-se. 

Cumpram-se imediatamente.

MACAPÁ, 23/01/2019

Desembargador MANOEL BRITO

Relator
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