
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000341-72.2013.815.0391.
Origem : Vara Única da Comarca de Teixeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : José Hilton Meira Bezerra.
Advogado : Urbano Gomes de Sousa Junior. 
Apelado : Napoleão de Almeida.
Advogado : Luiz Gustavo de Sousa Marques.

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  NULIDADE  DA ELEIÇÃO  DA
MESA DIRETORA. CÂMARA MUNICIPAL DE
DESTERRO.  ATO  INTERNA  CORPORIS.
IRREGULARIDADES.  NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. 

– O mandado de segurança tem a finalidade de
salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado
ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo de
qualquer autoridade investida no exercício de função
pública,  exigindo-se  prova pré-constituída
incontestável da aduzida ilegalidade.

– A eleição da Mesa da Câmara trata-se de ato
interna corporis, de natureza eminentemente política,
de  modo  que  qualquer  manifestação  do  Judiciário
somente pode cingir-se a possíveis ilegalidades, sob
pena  de  afronta  à  independência  dos  poderes
estabelecida no art. 2º da Constituição Federal.

– Ausente  a  prova  de  flagrante  ilegalidade  ou
abuso de  poder  na  eleição  para os cargos da Mesa
Diretora  da  Câmara  Municipal,  imperiosa  a
manutenção  da  sentença  que  denegou  a  segurança
requerida, por ausência de direito líquido e certo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
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a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  José Hilton Meira
Bezerra contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Teixeira que, nos
autos  do Mandado  de  Segurança,  impetrado  contra  ato  do vereador
Napoleão de Almeida e da Presidente da Mesa da Câmara Municipal de
Desterro/PB, denegou a segurança requerida pelo apelante.

Retroagindo ao petitório inicial,  tem-se que o impetrante  fez
uso do remédio constitucional visando à declaração de nulidade da eleição
para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Desterro/PB, ao argumento que
o escrutínio não teria obedecido as normas previstas no Regimento Interno
daquela Casa.

A medida liminar foi indeferida pelo juiz de base, às fls. 70/71.

A autoridade  dita  coatora  prestou  informações,  às  fls.73/81,
onde erigiu preliminar de ausência de citação válida. No mérito, asseverou
inexistirem vícios na eleição da Câmara Municipal de Desterro, uma vez que
apenas  a  2ª  via  do  registro  de  candidatura,  que  fora  protocolado  junto  à
Câmara, pertencente aos impetrados, fora assinado pelo Presidente da  Casa,
ao passo que a 1ª via não recebeu a referida chancela. Afirma que tal fato não
causou  qualquer  dano a  nenhuma das  partes,  pois  cada  chapa  concorrente
recebeu sua via devidamente assinada e com o recebido.

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o juiz de primeiro
grau  prolatou  sentença  às  fls.  136/137,  refutando  as  alegações  iniciais  e
denegando a segurança perseguida.

Irresignado com a sentença de primeiro grau, o Autor interpõe
recurso de Apelação, fls. 139/144, alegando que os documento de fls. 92, 93 e
105  dos autos, foram produzido de forma unilateral pelo primeiro impetrado,
apresentando  vestígios  de  que  fora  elaborado  após  o  término  do  prazo  de
apresentação. Acerca da ausência de rubrica no verso das cédulas de votação,
argui  que,  inobstante  não  haja  provas  materiais  da  acusação,  exitem
testemunhas que podem corroborar tal afirmação. Requereu o provimento do
apelo, com a consequente reforma do decisum de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pelo primeiro apelado, fls.150/158,
onde erigiu, preliminarmente, a intempestividade do apelo. No mérito, requer
seja negado provimento à apelação cível.

Parecer ministerial, fls. 166/169, sem manifestação de mérito.

Despacho proferido,  às  fls.  171,  determinando o retorno dos
autos  ao  juízo  de  primeiro  grau,  a  fim  de  que  a  segunda  recorrida  fosse
intimada para apresentar contrarrazões ao apelo.

Cumprida  a  diligência  acima,  não  houve  manifestação  da
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apelada, conforme atesta a certidão de fls. 176.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da  apelação,  porque  atendidos  os  pressupostos  de
admissibilidade. 

Extrai-se  dos  autos  que  se  trata  de  mandado  de  segurança
promovido por José Hilton Meira Bezerra, na qual postulam a declaração de
nulidade do registro da chapa vencedora na eleição para a Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Desterro -  PB, com  a consequente determinação de
novo escrutínio, sem a participação da referida chapa.

De  início,  registre-se  que  o  mandado  de  segurança  tem  a
finalidade de salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida no
exercício de função pública.

Em virtude  da  característica  peculiar  referente  à  certeza  e  à
liquidez de seu direito, o autor que se utiliza desse writ tem o bônus de obter
uma  tutela  jurisdicional  através  de  um  procedimento  mais  célere,
especialmente  previsto  em legislação  própria.  De  outro  lado,  pelo  mesmo
motivo, possui  o ônus de comprovar  de plano, por meio de documentação
inequívoca, que seu direito resulta de fato certo, apenas necessitando o caso da
adequada interpretação jurídica.

Acerca  do  conceito  de  direito líquido e  certo,  doutrina Hely
Lopes Meirelles: 

“Direito  líquido  e  certo  é  o  que  se  apresenta
manifesto  na  sua  existência,  delimitado  na  sua
extensão  e  apto  a  ser  exercitado  no  momento  da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os  requisitos  e  condições  de  sua  aplicação  ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão  ainda  não  estiver  delimitada;  se  o  seu
exercício  depender  de  situações  e  fatos  ainda
indeterminados,  não  rende  ensejo  à  segurança,
embora  possa  ser  defendido  por  outros  meios
judiciais." (in "Mandado  de  Segurança",  Editora
Revista dos Tribunais, 13ª ed., p.13/14)

Nesses contornos, conforme relatado, assevera o apelante que a
eleição para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Desterro
incorreu em nulidades insanáveis. 

A  fim  de  corroborar  sua  alegação,  afirmou  que  a  chapa
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vencedora não teria anexado, em tempo hábil, a comprovação da diplomação
eleitoral,  conforme  exigência  prevista  no  art.  3º  do  Regimento  Interno  da
Casa. Aduziu, ainda, que o registro da chapa não obedeceu ao prazo de 24
horas  determinado  pelo  inciso  II,  art.  7º  da  norma  regimental.  Por  fim,
salientou que as cédulas de votação não foram rubricadas pelo Presidente da
Sessão e pelo Secretário, em flagrante vício procedimental.

Data venia, analisando minuciosamente os autos considero que
o  impetrante,  ora  apelante,  não  logrou  comprovar  a  existência  de
arbitrariedade e ilegalidade do ato administrativo impugnado neste mandado
de segurança.

Em  que  pese  o  esforço  argumentativo  do  apelante,  não
vislumbro qualquer plausividade na alegação de que a chapa vencedora não
teria entregue seus diplomas até o dia 30 de dezembro do ano de 2012.

Isso porque, conforme muito bem asseverado pelo magistrado
de instância prima, a declaração encartada às fls. 105, assinada pelo Presidente
da Câmara e do Chefe de Gabinete, atesta que até aquela todos os vereadores
eleitos  nas  eleições  de  2012 teriam apresentado,  pessoalmente,  cópias  dos
documentos pessoais e diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral.

Noutro vértice, a cópia do ofício anexado às fls. 92 afasta, de
forma inconteste,  a  afirmação de que  o  registro  da  chapa não obedeceu  à
determinação emanada pelo inciso II, art. 7º da norma regimental, que exige
que  o  requerimento  seja  realizado  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  antes  da
eleição. Pelo que se vê, a solicitação para registro fora recebida em 28/12/2012
pelo Presidente da Câmara, ora impetrado, portanto, antes de transcorrido o
supracitado prazo, considerando que a malsinada eleição ocorreu no dia 01 de
janeiro de 2013 (fls. 15).

Por  fim,  no  que  tange  à  suposta  ausência  de  rubrica  pelo
Presidente da Sessão nos versos das cédulas de votação, de igual  forma, a
documentação  juntada  aos  autos  não  demonstra  qualquer  evidência  de
irregularidade.  O  digno  juiz  sentenciante, com  percuciência,  analisou  este
ponto. Por essa razão, peço vênia para transcrever e adotar como razões de
decidir os fundamentos contidos no provimento jurisdicional ora vergastado,
in verbis:

“Com relação ao terceiro ponto trazido na inicial, o
mesmo  também  não  merece  prosperar,  pois  o
impetrante  alega  que  as  cédulas  utilizadas  não
tiveram  os  versos  rubricados  pelo  Presidente  da
Sessão  e  pelo  Secretário,  sem,  no  entanto,  trazer
qualquer prova para comprovar suas alegações, ao
contrário, o impetrado trouxe aos autos as cédulas
devidamente rubricadas.
E mais: conforme documento de fls. 15 trazido pelo
próprio impetrante o mesmo demonstra que na “Ata
de Sessão Solene de  Posse dos  Vereadores” foram
eleitos os vereadores Paulo Vamberto e Tiago Simões
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para  acompanharem  os  trabalhos  e  detectarem
qualquer vício, porém foi registrado que os mesmos
não encontraram nenhum vício” (fls. 137/137v).

Insta anotar que a falsidade dos documentos de fls. 92/93 e 105
ou das assinaturas contidas nas cédulas de votação, alegada pelo apelante, não
pode  ser  dirimida  em  sede  de  mandado  de  segurança,  o  qual  exige  a
demonstração, de plano, da certeza e liquidez do direito alegado. 

Em  que  pese  as  alegações  do  autor,  a  presente  medida
excepcional  não  se  presta  para  desvendar  a  origem  dos  documentos  que
serviram de base para o deferimento da candidatura e eleição da chapa eleita,
tampouco se foram editados e fraudados para prejudicá-lo, como afirmado na
peça de ingresso e no apelo.

Neste sentido, já se decidiu:

“Administrativo.  Mandado  de  Segurança.  Objeto.
Declaração  de  nulidade  da  eleição  da  Mesa
Diretora.  Câmara  Municipal  de  Cantagalo.
Segurança denegada. As informações subscritas por
procurador constituído pela autoridade coatora, com
poderes  especiais  para  prestá-las,  consubstanciam
mera irregularidade e não induzem revelia, uma vez
que  ao  impetrante  compete,  mediante  prova
documental e pré-constituída, demonstrar a liquidez
e  certeza  do  direito  sustentado. Em  mandado  de
segurança, o direito líquido e certo deve ser provado
de  plano,  à  medida  que  não  se  admite  dilação
probatória. Denega-se o mandado de segurança que
postula a declaração de nulidade da eleição para os
cargos  da  Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal,
quando verificado  que  não ocorreu  ilegalidade  ou
abuso  de  poder. Recurso  não  provido.”  (TJMG,
Apelação Cíve 1.0486.10.003123-7/002, 4ª CÂMARA
CÍVEL,  Relator  Des.(a)  Almeida  Melo,  DJE
30/01/2012) (grifei)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA  MUNICIPAL.  PRAZO  DO  MANDATO.
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DA  ELEIÇÃO  NÃO
DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Não demonstrada, a saciedade e como se impunha, a
alegada  nulidade  da  sessão  de  eleição  da  Mesa
Diretora da Casa Legislativa, inviável a concessão
do mandamus, objetivando anular a eleição da mesa
diretora da Câmara de Vereadores de de Triunfo. A
uma,  porque  a  liminar  concedida  na  ADIN,  que
contestava  a  constitucionalidade  do  artigo  da  Lei
Orgânica Municipal que reduziu o prazo do mandato
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da Mesa  não pode ter  o  alcance  pretendido  pelos
impetrantes, que seria o de anular o próprio ato da
eleição. A duas, porque ainda que assim se quisesse
entender,  face  ao  efeito  ex  tunc  das  decisões
proferidas em sede de ação que tal,  veio ela,  mais
tarde,  a  ser  julgada  improcedente  pelo  Órgão
Especial desta Corte. A três, porque a posse da nova
Mesa  Diretora  estava  já  garantida  por  sentença
proferida  em  sede  de  outro  writ,  transitada  em
julgado. A quatro, porque a eleição se deu durante
sessão ordinária da Câmara, da qual se retiraram o
Presidente  da  Casa  e  os  ora  apelantes,  forma
inusitada,  sendo  aquele  substituído,  na  forma
regimental,  pelo  Vice-Presidente.  A  cinco,  porque
ainda que se quisesse entender que a eleição ocorreu
em  sessão  extraordinária,  dispensada  estaria  a
convocação com antecedência mínima de 48 horas,
conforme exigência de norma regimental, porquanto
tal  convocação  deu-se  em  sessão  plenária,  o  que
também está expresso no estatuto regimental. A seis,
porque  a  alegada  falsidade  da  Ata  da  Sessão
Ordinária  é  matéria  que,  para  a  sua  apuração,
depende de produção de prova, o que não se admite
em sede de mandado de segurança. Inexistência de
direito  líquido  e  certo  a  amparar  a  concessão  da
segurança pleiteada.  APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
“(Apelação  Cível  Nº  70019856681,  Primeira
Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, Julgado em
22/08/2007) (grifei)

É o que tem sugerido este Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO.  PACIENTE COM PATOLO-
GIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTI-
TUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CER-
TO. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBA-
TÓRIA NA ESPÉCIE. INDEFERIMENTO DA INICI-
AL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  10,  DA  LEI  N°
12.016/2009.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM RESO-
LUÇÃO DE MÉRITO. APLICABILIDADE DO ART.
127, X, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. DENEGAÇÃO DA OR-
DEM.
 -  O mandado de segurança é remédio processual
destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autori-
dades  públicas,  protegendo o direito  individual  do
cidadão diante do poder por elas exercido. -A via es-
treita da ação constitucional  do mandado de segu-
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rança exige a demonstração inequívoca do direito lí-
quido e certo alegado, não tendo a impetrante carre-
ado  aos  autos  prova  pré-constituída  suficiente  à
comprovação do direito alegado e não sendo possí-
vel dilação probatória na espécie, impõe-se o indefe-
rimento da inicial, nos termos do art. 10, caput, da
Lei n412.016/ 2009.” 
(TJPB,   Acórdão  do  processo  nº
99920120011005001,  Órgão  4ª  CAMARA  CÍVEL,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓ-
BREGA COUTINHO, j. em 17/04/2013)

“MANDADO DE SEGURANÇA ACORDO FIRMA-
DO POR PREPOSTA DE EMPRESA NA CURADO-
RIA DO CONSUMIDOR ALEGADO CONSTRANGI-
MENTO POR PARTE DA AUTORIDADE COATO-
RA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A
FIM DE AVERIGUAR VÍCIO DE CONSENTIMEN-
TO E APTIDÃO DA PREPOSTA PARA ATUAR EM
NOME DE PREPONENTE AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA A EMBASAR O DEFERIMEN-
TO DO PLEITO INADIMISSIBILIDADE DE DILA-
ÇÃO PROBATÓRIA NA ESPÉCIA DENEGAÇÃO. 
- O mandado de segurança, que não comporta dila-
ção probatória,  deve ser denegado quando não há
prova pré-constituída do direito líquido e certo invo-
cado pelo impetrante.” 
(TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
20020100230578003, Órgão 1ª SEÇÃO ESPECIALI-
ZADA CÍVEL, Relator DES. LEANDRO DOS SAN-
TOS, j. em 09/04/2013)

Ademais, conforme assente na doutrina e na jurisprudência, a
eleição  da  Mesa  da  Câmara  trata-se  de  ato  interna  corporis,  de  natureza
eminentemente  política,  exercido  pelos  vereadores  no  exercício  de  função
atípica,  de  modo  que  qualquer  manifestação  do  Judiciário  somente  pode
cingir-se a possíveis ilegalidades,  sob pena de afronta à independência dos
poderes estabelecida no art. 2º da Constituição Federal.

 É o que nos ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles:

"Interna Corporis são somente aquelas questões ou
assuntos que entendem direta e exclusivamente com
a economia interna da corporação legislativa,  com
as  suas  prerrogativas  institucionais  ou  com  a
faculdade  de  valorar  matéria  de  sua  privativa
competência. Tais atos são os atos de composição de
Mesa, de apreciação da conduta de seus membros e
de julgamento das infrações político-administrativas
do prefeito,  de formação da lei  e  de manifestação
sobre o veto.  Daí  não se conclua, porém, que tais
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assuntos  afastam  por  completo  a  revisão  judicial.
Não é assim. O que a Justiça não pode é substituir a
deliberação da Câmara por um pronunciamento de
mérito  do  Poder  Judiciário.  Não  se  pode  olvidar,
todavia,  que  os  interna  corporis  são  atos
formalmente  administrativos  e  materialmente
políticos. Na sua tramitação e forma ficam sujeitos
ao  exame  judicial,  como  os  demais  atos;  na
valoração de seu conteúdo refogem da censura do
Judiciário"(in Direito  Municipal  Brasileiro,
Malheiros Editores, 8ª ed., p. 434) 

Outro não é  o  entendimento esposado pelo c.  STJ,  como se
pode observar, verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA:  IMPROPRIEDADE.  1.  Os  atos
políticos  interna  corporis  escapam do  controle  do
Judiciário. 2. É de natureza política a eleição para a
composição  das  mesas  de  diretoria.  3.  Recurso
improvido
(STJ  -  RMS:  12427  BA 2000/0098890-1,  Relator:
Ministra  ELIANA CALMON,  Data  de  Julgamento:
03/04/2001,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJ 08.10.2001 p. 190)

“PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ATOS
INTERNA  CORPORIS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ANÁLISE  PELO  JUDICIÁRIO.  -  O  mandado  de
segurança tem por objeto assegurar direito líquido e
certo  violado  ou  sob  ameaça  de  violação  por  ato
omissivo  ou  comissivo  de  autoridade,  não  se
prestando  para  afastar  eventuais  temores,
desprovidos de indicação concreta de lesão jurídica.
- Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de
que  atos  internos  do  Poder  Legislativo  não  são
passíveis de análise pelo Judiciário.
Recurso ordinário desprovido.”
(STJ,  6ªT.,  RMS  12711/GO,  rel.  Min.  VICENTE
LEAL, DJ 19.12.1998).

Conforme  argumentação  acima  alinhavada,  a  existência  de
flagrante  ilegalidade  na  eleição  dos  cargos  da  Mesa  Diretora  da  Câmara
Municipal  de  Desterro  não restou  suficientemente demonstrada,  razão pela
qual mantém-se a sentença que denegou a segurança, por ausência de direito
líquido  e  certo  do  impetrante  a  ser  amparável  pelo  remédio  jurídico  do
mandado de segurança.

Por  essas  razões,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo,  para
manter intacta a sentença recorrida.
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É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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