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Ação: Mandado de Segurança/Lei Especial
Impetrante: Vanderlei Paulo de Oliveira e outro
Impetrado: Jens Juergen Mantau

Sentença

Vanderlei Paulo de Oliveira e Vânio Francisco Salm, vereadores
do Município de Blumenau, eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, impetraram o
presente mandado de segurança contra o ato mediante o qual o presidente da
Câmara Municipal, o senhor Jens Juergem Mantau, interpretando equivocadamente o
Regimento Interno, teria inviabilizado a participação deles, impetrantes, na Comissão
de Constituição, Legislação e Justiça e na Comissão de Finanças, Orçamento,
Tributação e Fiscalização. O equívoco da autoridade apontada como coatora, na
visão dos demandantes, foi interpretar o conceito de ?minoria?, termo empregado no
art. 39 do Regimento Interno, como abarcando o PT, PDT e PP, partidos que teriam
posições divergentes das assumidas pelos partidos com bancadas maiores: o DEM e
o bloco formado pelo PSDB e pelo PMDB.

Esclarecem que a Câmara de Vereadores de Blumenau é constituída
de 15 vereadores, sendo 5 do DEM, 5 do bloco PSDB/PMDB, 2 do PT, 2 do PP e 1
do PDT e que cada uma das comissões em questão se compõe de 5 membros.

Assim, dizem, o resultado prático do ato do Presidente ?foi a garantia
de duas vagas aos democratas e duas vagas ao Bloco PSDB/PMDB, sendo que a
quinta vaga deveria ser disputada entre PT, PDT e PP?; que eles, impetrantes, para
não legitimar essa forma ilegal de constituir as comissões, deixaram de participar do
processo eleitoral, que acabou entregando a quinta vaga em ambas as comissões ao
PP.

Não conformados com o ato do Presidente, intentaram o presente
mandado de segurança almejando provimento judicial que lhes reconheça o direito a
uma cadeira em cada uma das duas comissões. Para tanto sustentam: a) que
integram, como membros exclusivos, a bancada do PT, único partido
verdadeiramente de oposição, ou seja, que não compõe a base parlamentar de apoio
ao governo municipal, de sorte que estão sós na condição que a legislação denomina
de "minoria"; b) que na constituição das comissões deve ser observada a
representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares, sem prejudicar a a
participação da "minoria".

Assim, concluem, conjugando os critérios acima referidos
(proporcionalidade e "minoria") com o disposto nos artigos 58, §1º, da CF; 19, § 1º, da
LOM e 56 e 57 do Regimento Interno, vislumbra-se de pronto ser líquido e certo o
direito que reclamam.

Pedem, então, em sede de liminar, que seja suspenso o ato de
eleição dos membros das comissões e que estas se abstenham de deliberar até que
sua composição seja feita com respeito ao ordenamento jurídico. 1

Endereço: Rua Zenaide Santos de Souza, 363, Fórum Central, Velha - CEP 89.036-260, Blumenau-SC - E-mail: bnufaz@tj.sc.gov.br



Como tutela definitiva, além da confirmação da liminar, buscam a
declaração de inconstitucionalidade do ato atacado e ordem capaz de compelir a
autoridade coatora a inclui-los nas apontadas comissões, que consideram as mais
importantes daquela Casa Legislativa.

A liminar foi denega, pelos fundamentos lançados na decisão de fls.
135 a 137.

A autoridade impetrada, nas informações, defende a legalidade da
sua decisão. Diz, em síntese, que de acordo com o parecer jurídico que solicitou e de
acordo com a sua própria convicção, a legislação aplicável ao caso deixa margem a
dupla interpretação do que vem a ser "minoria" para a formação das comissões; que
segundo uma das interpretações, "maioria" e "minoria" seriam formadas pela divisão
entre os que apoiam e os que fazem oposição ao governo; que a outra interpretação,
que lhe pareceu e lhe parece mais condizente com a realidade local e a proximidade
existente entre os vereadores e seus eleitores, que os leva, muitas vezes, a assumir
posições divergentes da do grupo que integram no parlamento, é no sentido de que a
"minoria" é formada por todos os partidos minoritários, que no caso de Blumenau são
PT, PDT e PP, que contam com 2, 1 e 2 vereadores, respectivamente, formando o
DEM e o bloco PSDB/PMDB o grupo majoritário, com 5 vereadores cada um.

Aduz que a sua decisão não contraria nenhuma norma constitucional
nem o princípio da proporcionalidade partidária e está devidamente fundamentada.

Argumenta, por fim, que a interpretação do regimento interno é uma
atividade interna corporis, livre da interferência do Poder Judiciário.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato.

Decido:

Do possibilidade da intervenção do Poder Judiciário na questão.
A digna autoridade impetrada advogou a tese de que não pode o

Poder Judiciário imiscuir-se na interpretação do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, pois se trata de ato interna corporis.

Tenho uma visão um tanto diferente sobre o tema, reconhecendo, não
obstante, tratar-se de matéria polêmica.

No meu sentir, a intervenção do Poder Judiciário no caso sub examen
há de ser admitida.

A um, porque o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal
estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito". A rigor, portanto, todos os atos podem ser avaliados pelo
Judiciário no tocante à forma e à legalidade, sendo-lhe vedado, todavia, o exame da
conveniência e oportunidade. Na lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "como
princípio da legalidade, o do controle judiciário é intrínseco à democracia de opção
liberal".

E a presente impetração funda-se na questão da legalidade (ou
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ilegalidade) do ato da autoridade apontada como coatora, encontrando-se, destarte,
no campo que ao Judiciário é permitido atuar e que deve fazê-lo sempre que
provocado por alguém que sofreu ou está ameaçado de sofrer ou que supõe uma
dessas situações.

A dois, porque as fontes do direito que animam o debate vão além do
texto do regimento interno da Câmara de Blumenau, do mesmo modo que os reflexos
da decisão atacada se fazem sentir para além das fronteira da Casa Legislativa. Não
há como negar que a matéria interessa também à coletividade, pois é para o bem
desta que a Organização Púbica existe e atua, sendo certo que o seu atuar deve
estar sempre em harmonia com o estado democrático de direito.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem precedentes acerca do
assunto:

ADMINISTRATIVO ? CÂMARA DE VEREADORES ? ELEIÇÃO PARA
MESA DIRETORA ? PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA
FORMAÇÃO DAS CHAPAS ? CF, ART. 58, §1º C/C ART. 25, CAPUT.

Não se situa no âmbito interna corporis do Poder Legislativo o
desrespeito ao princípio constitucional da representação proporcional
para formação da Mesa Diretora, sendo o ato passível de revisão
judicial no que diz respeito à sua regularidade procedimental.
(Medica Cautelar Inominada nº 2007.009931-4, de Capinzal. Rel. Des.
Luiz Cézar Medeiros. J. 17.4.2008).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO
PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE. NÃO
OBSERVÂNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. OFENSA AO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. SENTENÇA
CONFIRMADA.

Não tendo a Câmara Municipal observado as disposições do
Regimento Interno da Casa, no tocante a realização de eleição para a
escolha dos componentes das Comissões, inegável que o ato,
praticado nestas circunstâncias, carece de legalidade, devendo ser
anulado.
(Ap. Cív. nº 1997.004288-4, de Cunha Porã. Rel. Des. Wilson
Guarany. J. 10.6.1997).

Na fundamentação deste último acórdão encontra-se a seguinte
doutrina de Hely Lopes Meirelles:

"Atos interna corporis do Legislativo são aquelas deliberações do
Plenário, das Comissões ou da Mesa que entendem direta e
exclusivamente com as atribuições e prerrogativas da Corporação.
Daí, não se conclua, entretanto,que todo e qualquer ato desses
órgãos constitua interna corporis vedado à apreciação judicial. Não é
assim, pois atos e deliberações do Legislativo existem regrados pela
Constituição, pela Lei e pelo Regimento, e nestes casos pode ? e
deve ? o Judiciário decidir sobre sua legitimidade (in Direito
Administrativo Brasileiro, 13ª edição, RT, 1987, p. 609). 3
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Já no corpo do primeiro acórdão foram transcritas as seguintes
colocações da então Procuradora de Justiça Hercília Regina Lemke:

(...) interna corporis não é tudo que provém do seio da Câmara, ou de
suas deliberações internas. Logo, interna corporis é apenas questões
ou assuntos que estejam direta e imediatamente ligados com a
economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios e
com a formação ideológica da lei.
"Porém, não é possível afirmar que os assuntos supracitados afastam
a revisão judicial. Portanto, a Justiça pode e deve sempre confrontar o
ato praticado com as prescrições constitucionais, legais ou
regimentais que estabeleçam condições, formas ou rito para seu
cometimento.
"Assim, as Câmaras municipais não estão dispensadas da
observância da Constituição Federal e Estadual, da lei em geral e do
Regimento Interno em especial. A tramitação e forma dos atos do
legislativo são sempre vinculadas às normas legais que os regem; a
discricionariedade ou soberania dos corpos legislativos só se
apresenta na escolha do conteúdo das leis, nas opções de votação e
nas questão interna corporis de sua organização representativa.

Afasto, assim, a preliminar e passo a examinar o mérito.

Dados sobre a composição da Câmara de Vereadores

A Câmara de Vereadores de Blumenau tem 15 vereadores: 5 do
DEM, 5 do bloco PSDB/PMDB, 2 do PP, 2 do PT e 1 do PDT, e conta com 6
Comissões Legislativas Permanentes, sendo que as de Constituição e de Finanças
possuem 5 membros cada uma e as demais 3 membros cada.

Sabe-se, até por ser público e notório, que, à exceção do PT, todos
os demais partidos formam a base parlamentar de apoio ao governo municipal, fato,
aliás, que foi alegado pelos impetrantes e não rebatido pela autoridade impetrada.

O Jornal A Notícia, diário da grande imprensa do Estado, na sua
edição de 8/10/2008, publicou a seguinte notícia (fl. 60):

Na próxima legislatura, se mantida a união entre os partidos da base
governista, o prefeito João Paulo Kleinübing (DEM) terá o apoio de
13 dos 15 vereadores.

Com um apoio tão maciço, a bancada governista poderá, sozinha,
alterar a Lei Orgânica do município, fazer representações contra
membros do governo, mudar o regimento interno da Câmara, rejeitar
pareceres do Tribunal de Contas e até cassar um colega parlamentar.
Todas essas ações dependem de dez votos (dois terços).

(...) Mas as deliberações delicadas deixarão de ser problema para a
nova bancada governista. Os maiores partidos da colisão obtiveram
aumento na representação legislativa. O DEM, que tinha três cadeiras,
agora tem cinco. O PSDB passou de duas para quatro e o PP, de uma
para duas. Nem o pedetista José de Souza, o Zeca Bombeiro, que fez
parte da coligação petista, representará oposição: 'Com certeza
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apoiarei o prefeito João Paulo. Independente de que lado eu estava.
Eu vou pelo bem do povo. Vou trabalhar pelo bem da comunidade',
resumiu. A oposição ficará restrita aos dois vereadores do PT:
Vanderlei de Oliveira e Vânio Francisco Salim. (Destaquei).

No mesmo sentido foi a notícia publicada em 8/10/2008 pelo Jornal
de Santa Catarina, sob o título "Base governista será ainda mais poderosa" (fl. 61):

Na próxima legislatura, se mantida a união entre os partidos da base
governista, o prefeito João Paulo Kleinübing (DEM), terá o apoio de 13
dos 15 vereadores escolhidos no domingo. Com apoio tão maciço, a
bancada governista poderá, sozinha, alterar a Lei Orgânica do
município, fazer representação contra membros do governo, mudar o
regimento interno da Câmara, rejeitar pareceres do Tribunal de Contas
e até cassar um colega parlamentar. (...). Mantida a configuração
política atual, a oposição ao governo municipal ficará restrita aos
dois vereadores do Partido dos Trabalhadores: Vanderlei de
Oliveira e Vânio Francisco Salim. (Destaquei).

Informação muito parecida foi publica também pela Folha de
Blumenau, outro periódico desta cidade:

A base governista tem ampla maioria. O prefeito João Paulo
Kleinübing (D25) conta com apoio oficial de 12 dos 15 parlamentares,
além das manifestações Zeca Bombeiro (SIC), eleito pela coligação
'Blumenau de todos', que fez oposição a JPK, de apoiar a
administração na casa. A oposição conta somente com os petistas
Vanderlei de Oliveira e Vânio Salm. (Destaquei) (fl. 62).

As gravações contida nos DVD's juntados pelos impetrantes revelam
que o plenário da Câmara também tem o PT como o único partido de oposição. Com
efeito, na referida mídia foi gravada a sessão extraordinária daquela Casa, realizada
no dia 26.1.2009, quando foram lidas e aprovadas as conclusões do parecer nº 01/09
(ver fls.34/37), do qual se extrai o seguinte excerto:

(...) Quanto ao conceito regimental de "Minoria", compete ao
Presidente da Câmara Municipal dizer se a "posição diversa" que
contrapõe a Minoria à Maioria (mencionada no referido art. 39) é
especificamente quanto ao Governo do Poder Executivo (caso em que
por minoria poderia ser considerado o PT, no caso ora em análise)
(...)".

A leitura do parecer foi realizada pelo 1º Secretário, vereador Fábio
Fidller, e aprovada pela autoridade impetrada, que o utilizou, inclusive, como
fundamento de sua decisão, a qual foi aceita por todos os vereadores, à exceção do
impetrante Vanderlei, que deixou registrado o inconformismo do seu partido. (arquivo
vts_02_1MPEGFile do DVD SE09, de 4min30s a 11min30s).

Está claro, portanto, que os vereadores de Blumenau se dividem em
dois grupos: um, o majoritário, integrado pelos vereadores do DEM, PSDB/PMDB, PP
e PDT, em número de 13, que dão apoio ao governo municipal; o outro, formado
pelos 2 vereadores do PT, que fazem oposição à maioria.

Afigura-se, pois, equivocada a assertiva da autoridade impetrada,
5
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inserta no seu ato decisório, no sentido de que PT, PDT e PP "no atual processo de
composição das comissões permanentes, assumem posições divergentes daquelas
assumidas pelos partidos com bancadas maiores (DEM e bloco PSDB/PMDB)". É que
a divergência do PP e PDT, se é que existiu, limitou-se à composição das comissões,
sem afetar a composição do grupo minoritário no seu sentido jurídico, político e
ideológico, que permaneceu adstrito aos vereadores do PT. Não fosse assim, ou seja,
se a minoria fosse constituída pelos membros do PT, PP e PDT, ela seria formada por
5 vereadores, igualando-se em número aos vereadores do DEM e aos do bloco
PSDB/PMDB, o que colocaria por terra todas a lógica atribuída pela autoridade
impetrada ao ato acatado.

Das normas pertinentes à formação das comissões.

Da Lei Maior do país extraem-se as seguintes regras:

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 participarem da respectiva Casa.

De forma idêntica estão redigidos o art. 47 e seu § 1º da Constituição
do Estado de Santa Catarina.

A Lei Orgânica do Município de Blumenau, por sua vez, no art. 19 e
seu § 1º, estabelece:

Art. 19 - A Câmara terá Comissões Legislativas Permanentes e
Temporárias e de Inquérito na forma e com as atribuições e
competências definidas nesta Lei Orgânica, no Regimento Interno ou
no ato de que resultar a sua criação
§ 1º -É assegurada, em cada Comissão, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares
que participam da Câmara Municipal.

No último posto da cadeia hierárquica das normas temos o Regimento
Interno da Câmara de Blumenau, que assim dispõe:

Art. 57 ? É assegurada, nas Comissões Legislativas Permanentes e
Temporárias, tanto quanto possível, a representação proporcional dos
partidos e dos Blocos Parlamentares que participam da Câmara
Municipal, incluindo-se sempre a minoria, ainda que pela
proporcionalidade não lhe caiba lugar".

Art. 39 ? Constitui a maioria, o Partido ou Bloco Parlamentar,
integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa,
considerando-se minoria a representação imediatamente inferior que
expresse posição diversa da Maioria.

Da interpretação das normas ? O conceito de minoria
6
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O último artigo transcrito não deixa dúvida: maioria é "o partido ou
bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa"; e minoria
a "representação imediatamente inferior que expresse posição diversa da maioria.

Em Blumenau, conforme explicitado acima, temos dois grupos de
parlamentares. Um, formado pelos 13 vereadores eleitos pelo DEM, PSDB/PMDB, PP
e PDT, que formam a base parlamentar de apoio ao governo municipal, com mais de
86% dos membros do parlamento; o outro, formado pelos dois impetrantes,
vereadores do PT, que, nos termos regimentais, "expressam posição diversa da
maioria. Não há como negar, portanto, que o primeiro grupo constitui a maioria e o
segundo a minoria. A questão me parece muito clara e não enseja dupla
interpretação: na Câmara de Blumenau, o PT, com dois vereadores (cerca de 14%
das cadeiras) é o único partido que se opõe política, ideológica e sistematicamente ao
governo municipal, objetando a maioria, formada pelos demais parlamentares. O PT,
portanto, constitui a minoria e assim deve ser considerado. Essa era a situação
vigente ao tempo em que os atos atacados foram levados a efeito e o que parece
continua a mesma, haja vista que a autoridade impetrada, nas informações, não fez
alusão a qualquer mudança. O fato de um ou outro vereador, em uma determinada
matéria, votar em sentido diverso dos companheiros, não altera a "maioria" e a
"minoria", pois se trata de divergência meramente circunstancial e ocasional, atitude
considerada normal e aceitável em todos parlamentos.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados vem ao encontro
dessa idéia de que os conceitos de maioria e minoria têm relação direta com a
posição que os partidos políticos, através de seus membros no parlamento, se
expressam quanto às ações de Governo, isto é, estão intrinsicamente ligados às
razões pelas quais os parlamentares se dividem em grupos, quer para apoiar o
governo, quer para fazer-lhe oposição. Dispõe o art. 13 do referido Regimento:

Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela
maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se Minoria a
representação imediatamente inferior que, em relação ao Governo,
expresse posição diversa da Maioria.

Vale registrar que a maioria não precisa ser sempre e
necessariamente aquela formada pela base parlamentar de sustentação do Governo.
Esta base poderá constituir a minoria, cabendo ao outro grupo, o de oposição, a
condição de maioria, bastando que seja integrado por mais de metade dos membros
da Casa Legislativa.

Em Blumenau, no entanto, como dito alhures, a exemplo do que
ocorre na Câmara Federal, a maioria está com o Governo.

Da composição das Comissões Legislativas

De acordo com as normas pertinentes, acima transcritas, na
composição das Comissões Legislativas devem ser observados dois critério: o da
proporcionalidade, relativamente ao número de membros dos partidos ou blocos
parlamentares, e o da participação da minoria.

O primeiro critério, o da proporcionalidade, deve ser atendido na
medida do possível, já que nem sempre ou quase nunca se consegue a
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proporcionalidade absoluta. Já a participação da minoria, no caso específico da
Câmara de Blumenau, é sempre obrigatória, mesmo quando, pelo critério da
proporcionalidade, não lhe caberia vaga alguma. Esse critério se sobrepõe ao da
proporcionalidade, que sede sempre que for necessário para dar espaço ao grupo
minoritário. É como dispõe claramente o art. 57 do Regimento Interno, que transcrevo
mais uma vez para facilitar o exame:

Art. 57 - É assegurada, nas Comissões Legislativas Permanentes e
Temporárias, tanto quanto possível, a representação proporcional dos
partidos e dos Blocos Parlamentares que participam da Câmara
Municipal, incluindo-se sempre a minoria, ainda que pela
proporcionalidade não lhe caiba lugar.

Portanto, representando o PT a minoria na Câmara de Vereadores,
cabe-lhe assento, pelos seus representantes, nas duas comissões mais importantes
da Casa, quais sejam, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e a
Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, tal como pleiteiam os
impetrantes.

E essa participação da minoria oposicionista é salutar ao processo
democrático-legislativo, na medida que evita a "ditadura" da maioria, amplia os
debates políticos acerca dos interesses do município e da coletividade e força o
exame de outros pontos de vista e outras correntes de pensamento. É benéfico,
ainda, para a boa administração pública, pois estimula a todos, em tese, ao exercício
de uma fiscalização mais incisiva dos atos administrativos, favorecendo a
transparência das ações governamentais.

A decisão da digna autoridade impetrada, como se viu, afrontou
disposição expressa do regimento interno e acabou por contaminar do mesmo vício
de ilegalidade as eleições dos membros das comissões, haja vista que foram levadas
a efeito com base nas regras nela estabelecidas.

É certo que o regimento interno impede que o mesmo vereador
participe em mais de duas comissões, mas compete a ele e ao seu partido escolher
em quais irá atuar, dentre as que lhe cabe participação.

Ante o exposto, concedo em parte a segurança para reconhecer a
ilegalidade e anular o ato de escolha dos componentes das comissões permanentes
da Câmara de Vereadores de Blumenau realizadas em 26 de janeiro de 2009, ficando
assegurado aos impetrantes, enquanto membros do PT e da 'minoria', se e quando o
ato de escolha for repetido, uma vaga na Comissão de Constituição, Legislação e
Justiça e uma vaga na Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização,
observada a situação vigente ao tempo em que foram praticados os atos agora
anulados, mantidas as deliberações das comissões tomadas até a intimação da
autoridade impetrada acerca desta decisão, que é auto-executável, nos termos do
art. 12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51.

Incabível a condenação em honorários advocatícios e custas.

Decisão sujeita ao reexame necessário.

Publique-se.
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Registre-se.

Intimem-se, com urgência.

Blumenau (SC), 29 de junho de 2009.

Osmar Tomazoni
Juiz de Direito
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