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DECISÃO

 
 
 
 
 

           Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, proposta por

José Nilton Pinheiro Calvet Filho em face da Mesa da Câmara Municipal de Rosário/MA, ambos qualificados nos

autos.
 

Narra o autor que foi eleito para o cargo de Prefeito do Município de Rosário/MA, nas eleições municipais

ocorridas em novembro/2020, para o quadriênio 2021-2024, e que assumiu o mandato em 01/01/2021, ocupando

integralmente a Chefia do Executivo Municipal.
 

Diz que logo no início da gestão, no dia 19/03/2021, após ter ocorrido uma transição precária, fora ofertada

Denúncia externa corporis à Câmara Municipal, a qual foi tombada sob nº 001/2021 em face do autor que, em

síntese, sustenta os pontos específicos: a) Suposta ausência de justa causa na elaboração do Decreto nº 240/2021; 

b) Ausência de resposta a expediente da Câmara; c) Suposta desobediência ao Decreto Legislativo nº 001/2021, o

qual instituiu diretrizes a serem seguidas pelo Executivo e d) Suposta negligência com os bens, rendas, direitos ou

interesses do município por proceder a dispensa de licitações.
 

Narra que a Comissão Especial Processante nº. 001/202 incorreu em várias ilegalidades, requerendo a

concessão de tutela de urgência, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, assim como

 ausência de amparo legal para afastamento do Prefeito do cargo, para anular os efeitos do Decreto Legislativo nº

01/2021, resultante da votação das denúncias por infrações político-administrativas, com a posterior confirmação da

referida anulação, reconduzindo o Sr. Jose Nilton Pinheiro Calvet Filho ao cargo de Prefeito Municipal de Rosário/Ma

de forma imediata.
 

No id 46151582 foi deferida tutela de urgência suspendendo os efeitos da votação que resultou na cassação

do autor, sob a fundamentação de que a Comissão Processante não teria respeitado os artigos 19 e 173 do
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Regimento Interno da Câmara Municipal de Rosário/Ma, ao permitir que o Presidente da Câmara votasse em

escrutínio nominal, bem como adotasse essa modalidade de votação para cassação do Prefeito e Vice – Prefeito. A

terceira fundamentação baseou-se na violação a determinação contida no art. 5º, inciso VI do Decreto-Lei nº

201/1967, posto que os votos foram apresentados levando em conta as imputações consideradas como um todo, ao

contrário do que determina o dispositivo legal, o qual determina que proceder-se-á a tantas votações nominais,

quantas forem as infrações articuladas na denúncia.
 

Interposto Agravo de Instrumento nº 0808987-07.2021.8.10.0000 pela Câmara Municipal de Rosário/Ma 

contra decisão supra, o Desembargador Relator denegou o pedido de atribuição de efeito suspensivo confirmando

apenas a terceira fundamentação da decisão atacada, justificando que as outras duas, votação nominal e votação

pelo Presidente da Câmara, estão em consonância com o art. 5º do Decreto Lei. nº 201/67.
 

Petição juntada no id 46712700 informando que a Câmara Municipal de Rosário/MA convocou sessão

extraordinária nº 08/2021 para o dia 02/06/2021, às 13 horas, para novo julgamento, sustentando que houve violação

à decisão de antecipação de tutela, requerendo a imediata suspensão da Sessão Extraordinária e aplicação de

multa.
 

É o relatório. Decido
 

 
 

Inicialmente defiro o pedido de emenda à inicial para passar a constar no polo passivo a CÂMARA

MUNICIPAL DE ROSÁRIO – MA.
 

 
 

Passando ao pedido de suspensão da sessão extraordinária nº 08/2021 marcada para o dia 02/06/2021, às

13 horas, transcrevo a parte dispositiva da decisão de Antecipação de Tutela deste juízo:
 

 

 
 

“Assim, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor, em caráter liminar, e determino a

suspensão dos efeitos da votação ocorrida na sessão extraordinária nº 006/2021, realizada no dia

19/05/2021 e suas consequências, sobretudo a cassação dos mandatos de Prefeito Municipal do Município

de Rosário. Com tal fundamento, determino a suspensão do Decreto Legislativo nº 02 de 19/05/2021 (Id.

46067190) e do termo especial de compromisso e posse do prefeito interino do município de Rosário,

ocorrida na Sessão Extraordinária ocorrida em 19/05/2021 (Id. 46067188) e os demais atos subsequentes e

concatenados, reflexos da cassação.
 

Por consequência, DETERMINO a imediata recondução do autor, José Nilton Pinheiro Calvet Filho,
ao cargo de Prefeito do Município de Rosário.”
 

 
 
 

Como pode ser visto, houve comando apenas para suspender os efeitos da votação realizada na sessão
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extraordinária nº06 ocorrida em 19/05/2021 (Id. 46067188), bem como seus desdobramentos, subsequentes e

concatenados, reflexos da cassação.
 

Não havendo nenhum comando judicial que impeça a Câmara Municipal de realização de nova sessão de

julgamento, ainda mais no caso concreto, onde consta no Edital de Convocação (id 46712690) que observará o que

foi decidido nestes autos e agravo de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808987-07.2021.8.10.0000, bem como

Mandados de Segurança   0800776-25.2021.8.10.0115 e 0800637-73.2021.8.10.0115.
 

Necessário frisar que cabe ao Judiciário apenas o pronunciamento sobre a regularidade do processo de

cassação de mandato de prefeito, velando pela observância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e

contraditório, sendo defeso o ingresso no mérito administrativo, principalmente no que se refere a imputação de

determinada conduta ao acusado/impetrante, sob pena de violar cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, §4º,

III), que determina independência e separação dos Poderes (art. 2º, da CF).
 

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da sessão extraordinária nº 08/2021, marcado para o dia

02/06/2021, às 13 horas, para julgamento das infrações político-administrativas contra o autor, por entender que não

houve violação à tutela antecipada deferida no id 46151582.
 

 
 

Intime-se.
 

 
 

 
 

Rosário/MA, 2 de junho de 2021
 

 
 

 
 

Karine Lopes de Castro
 

Juíza de Direito
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