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EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE RIO FORMOSO – ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 

 O MUNICÍPIO DE BARREIROS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.110.989/0001-40, com sede na Rua 

Ayres Belo, nº 136, Centro, Barreiros/PE, representado pelo seu prefeito, 

Carlos Artur Soares de Avellar Júnior; o MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

10.292.209/0001-20, com sede na Rua Sebastião Chaves, 432, Centro, 

Sirinhaém/PE, representado pela sua prefeita, Sra. Camila Machado 

Leocadio Lins dos Santos, brasileira, casada, portadora da carteira de 

identidade nº 6.421.293 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob nº 051.724.164-12, 

residente e domiciliada no Loteamento Recreio Sol, nº 112 – Barra de 

Sirinhaém – Sirinhaém – PE – CEP 55.580-000; e o MUNICÍPIO DE 

TAMANDARÉ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

sob o nº 01.596.018/0001-60, com sede na Avenida José Bezerra 

Sobrinho, S/N, Centro, Tamandaré/PE, representado pelo seu prefeito, Sr. 

Isaias Honorato da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 039.218.824-

43, com endereço na Terceira Travessa Antônio Torquato Vieira, Centro, 

Tamandaré/PE, CEP 55578-000, todos representados pelos advogados 

infra-assinados, constituídos conforme instrumento procuratório em 

anexo (Doc. 01), com endereço eletrônico – 

gallindo@luisgallindo.com.br, e endereço profissional no rodapé, onde 

deverá receber intimações e publicações de estilo, sob pena de 

nulidade, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

ajuizar: 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO 
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Em face do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA 

SUL – PORTAL SUL CONSÓRCIO –, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.538.240/0001-00, com sede na Faz 

Serra Dágua, nº 271, Rio Formoso Rural – CEP nº 55.570-000, Rio 

Formoso/PE, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.  

 

 

1. DOS FATOS. 

 

O Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul, denominado 

PORTAL SUL CONSÓRCIO, é uma associação pública, formada pelos 

municípios de Barreiros, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, 

Sirinhaém e Tamandaré, situados na Zona da Mata Sul de Pernambuco.  

Fundado em junho de 2013, a partir da necessidade da 

destinação integrada dos resíduos sólidos urbanos, o Consórcio é 

responsável, desde então, pela gestão do aterro sanitário, buscando 

atender a região de forma eficiente e eficaz. 

Quando da sua criação, o Consórcio Réu instituiu estatuto 

com regras específicas e organização institucional formada por uma 

diretoria executiva, órgão deliberativo e executivo composto por um 

presidente, um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente e 

um secretário geral. 

Dentre as regras do Estatuto, há a previsão original de que 

os membros da Diretoria Executiva terão mandatos de 2 (dois) anos, 

sendo possível uma única reeleição.  

Além disso, também se observa do referido estatuto (art. 17, 

§2º) que os membros da aludida associação pública somente poderão 

alterar tal regimento mediante a votação de 2/3 dos presentes, sendo 

necessária a presença de, no mínimo, 1/3 dos seus membros para que 

se permita o início das deliberações. Ainda quanto ao exercício do 
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voto, o Estatuto da associação determina que somente municípios 

adimplentes poderão exercer o direito a voto. 

Entretanto, ao arrepio do que dispõem os dispositivos 

supramencionados, por meio da Resolução nº 99/2020, o Consórcio Réu 

– através da sua então presidente, Isabel Hacker – alterou, ÀS ESCURAS, 

o referido estatuto, com a desviada finalidade de se manter no poder, 

tendo realizado, ilegalmente, as seguintes alterações: 

 

 AMPLIAÇÃO DO MANDATO DOS MEMBROS DA MESA 

DIRETORA PARA 4 (QUATRO) ANOS; 

 PERMISSÃO DE VOTO A MUNICIPÍOS INDEPENDENTE DE 

ESTAREM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 

PARA COM O CONSÓRCIO; 

 PEMISSÃO DE VOTO A MUNICÍPIOS QUE NÃO MAIS 

FAÇAM PARTE DO CONSÓRCIO, DESDE QUE SEJAM CO-

FUNDADORES ORIGINAIS; 

 ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL 

ENTRE OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (antes, realizada 

por meio de ofício, agora, por meio de diário oficial). 

 

Ocorre que as alterações em apreço foram realizadas 

visando a fim absolutamente desviado das finalidades para as quais o 

Consórcio fora criado, uma vez que tinha por intuito o interesse 

meramente privado dos atuais membros da Mesa Diretora. 

Deveras, a essência das alterações encampadas no 

Decreto nº 99/2020 – que tratava de eleições futuras – era a de 

assegurar uma continuidade ditatorial e arbitrária dos então membros 

do aludido Diretório Executivo. 

Primeiro, porque, como dito, o Estatuto originário previa que 

o prazo de duração do mandato dos membros da Diretoria Executiva 
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era de 2 anos, permitida uma única recondução. Com a ampliação 

para 4 (quatro) anos, a então Presidente do Consórcio – Isabel Hacker –, 

que já se encontrava em seu segundo mandato, pensou que poderia 

sair novamente candidata às eleições que se avizinhavam. 

Para tanto, seria necessário o apoio político dos demais 

Municípios, dentre eles o Município de Sirinhaém, até então gerido por 

seu irmão, Franz Hacker. No entanto, à época, o Município de Sirinhaém 

estava inadimplente com suas obrigações junto ao Consórcio, o que lhe 

impediria de exercer o direito a voto. Com a conveniente alteração no 

Estatuto, municípios inadimplentes passam a poder votar. 

Não obstante, a perpetuação da Sra. Isabel ainda não 

estaria garantida com a artimanha empreendida, haja vista que ela 

ainda não possuía aliados suficientes, o que a levou à terceira 

alteração no Estatuto, a qual permitiu que municípios que não mais 

faziam parte do Consórcio pudessem exercer o direito a voto, nas 

eleições. O intuito ali mascarado era o de assegurar o voto do Município 

de Gameleira, que – embora co-fundador – não mais fazia parte da 

Associação. 

Ciente, porém, da necessidade de dar publicidade ao 

golpe orquestrado, a Sra. Isabel planejou a quarta alteração no 

Estatuto: a forma de notificação entre os municípios consorciados. 

Como todas as comunicações eram realizadas mediante ofício, a 

manobra servia para realizar todas as alterações supramencionadas 

sem comunicá-los pessoalmente. 

Foi assim que se deram as alterações ao Regimento do 

Consórcio Réu, nascendo o Decreto nº 99/2020, sem qualquer 

comunicação efetiva aos demais consorciados, salvo àqueles que 

estavam em incontestável conluio com sua Presidente, tendo se 

simulado publicidade por instrumento do qual nenhum dos demais 

municípios tinha ciência. 
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Na sequência, a referida Presidente procedeu à realização 

das eleições para os cargos da Diretoria Executiva, sem a 

intimação/notificação dos Municípios de Barreiros, Sirinhaém e 

Tamandaré. Deveras, ao invés de, ao menos, expedir ofícios para os 

respectivos municípios, a Sra. Presidente, em evidente má-fé, simulou a 

convocação dos municípios consorciados, por meio da publicação de 

um edital manifestamente obscuro. Observe-se: 

 

 

O simulacro de convocação, realizado em 15/12/2020, 

designava para 21/12/2020 a realização das eleições. Posteriormente, 

dois dias após tais eleições, o Consórcio publicou o resultado das 

supostas eleições realizadas, que curiosa e convenientemente, tiveram 

como eleitos, para Presidente, a própria Sra. Isabel Hacker (prefeita do 

Município de Rio Formoso); para 1º Vice-Presidente, o Sr. Jaziel 
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Gonsalves (Prefeito do Município de São José da Coroa Grande) e, 

para Secretário-Geral, o Sr. Leandro Ribério Gomes (prefeito do 

Município de Gameleira). Veja-se: 

 

 

 

Consoante se depreende da publicação acima, foi curioso 

perceber que foram eleitos para a Diretoria Executiva apenas os 

prefeitos dos 3 (três) municípios que participaram da votação. Por 

óbvio, nenhum dos prefeitos dos municípios excluídos pôde exercer o 

seu direito a voto, e, por conseguinte, nenhum deles ocupará um dos 

cargos da Diretoria Executiva, tratando-se, tal eleição de VERDADEIRO 

GOLPE QUE ATENTA CONTRA O INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO!  

Ora, Excelência, deve-se adiantar, em primeiro lugar, que – 

a toda evidência – os atos administrativos supramencionados 

(convocação, em 15/12 e eleição em 21/12) restam nulos de pleno 

direito. 
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Em primeiro lugar, cumpre salientar que a Cláusula Nona do 

Protocolo de intenções determina que as comunicações, entre os entes 

consorciados, ocorrerão por meio de OFÍCIOS, cientificando-se os entes 

consorciados com antecedência mínima de 3 dias.   

Percebe-se, ademais, que o Sr. Leandro Ribeiro, prefeito de 

Gameleira, embora tenha participado das votações, e, 

aparentemente, das deliberações pela alteração do Regimento, jamais 

poderia ter exercido o direito a voto, ou mesmo ocupar um cargo no 

Consórcio Réu.  

Isso, porque, o Município de Gameleira, além de não estar 

inadimplente, à época das deliberações, sequer fazia parte dos entes 

consorciados, conforme se depreende da certidão abaixo: 

 

Num. 74845757 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - 08/02/2021 22:00:08
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020822000777300000073354816
Número do documento: 21020822000777300000073354816



 

 
 

Recife/PE 

Torre Alfred Nobel - R. Sen. José Henrique, 224 - 11º andar - Ilha do Leite, Recife - PE, CEP 50070-460 

www.luisgallindo.com.br 

 

 

Ora, Excelência, segundo o art. 6º do Estatuto do Consórcio 

Portal Sul, somente municípios em dia com suas obrigações poderiam 

participar das deliberações que ensejassem a alteração da norma 

interna da associação. 

Como se não bastassem as irregularidades 

supramencionadas, deve-se mencionar, ainda, que nos termos do art. 

10 da Resolução nº 99/2020, somente poderão ter direito a voto os 

novos prefeitos eleitos e reeleitos, após diplomados, inclusive. Logo, 

como poderiam tais prefeitos tomar ciência da realização das eleições, 

por meio de um diário oficial expedido em 15/12, quando nem mesmo 

ainda tinham sido diplomados?! 
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Em verdade, o que se observa é o completo desvio das 

finalidades para as quais o Consórcio fora criado, uma vez que – em 

verdadeiro “jogo de comadres”, os membros eleitos para compor a 

Diretoria Executiva foram, justamente, os prefeitos que participaram das 

liberações. 

Ademais, as eleições realizadas estão eivadas de nulidade 

absoluta. Isso porque, para que as emendas ao Estatuto possam ser 

reputadas válidas, isto é, para que possam surtir os seus efeitos, é 

necessário, nos termos do art. 12 da Lei nº 11.107/2005, que tais 

alterações sejam ratificadas por lei municipal emanada da Câmara dos 

Vereadores de cada município consorciado! 

Logo, para que as alterações ilegais e arbitrárias pudessem 

surtir efeito, isto é, para que Isabel Hacker – que já havia exaurido dois 

mandatos consecutivos – pudesse ser reeleita para um terceiro 

mandato, e como condição para que o Município de Gameleira – 

ainda que inadimplente – pudesse exercer o seu direto de participar 

das deliberações, votar e ser votado, e, assim, o seu prefeito – Leandro 

Ribeiro – ocupar o cargo de Secretário-Geral, seria necessário que, 

antes disso, as ilegais alterações sofridas no Estatuto tivessem, antes, sido 

ratificadas por lei! 

Diante desse corrupto cenário de fraudes e desvios de 

finalidade, os Municípios Autores notificaram o Consórcio Réu para que 

este apresentasse os seguintes documentos: 

 (i) cópia da ata da assembléia geral que aprovou as 

modificações decorrentes da Resolução nº 99/2020;  

(ii) cópia dos textos legislativos que referendaram a 

alteração do Protocolo de Intenções, e o respectivo 

comprovante de publicação da respectiva lei municipal, 

em cada ente participante do Consórcio;   
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(iii) Comprovante de publicidade da alteração do 

protocolo de intenções no flanelógrafo de cada Prefeitura 

e Câmara municipal, dos entes consorciados;  

(iv) comprovante de envio e recepção dos ofícios de 

comunicação da alteração do protocolo de intenções, 

encaminhados aos prefeitos dos Municípios consorciados; e  

(v) certidão de adimplência dos Municípios consorciados, 

referente ao exercício financeiro de 2020, compreendido 

entre os meses de janeiro a dezembro do mencionado ano. 

Contudo, passados mais de 20 dias após a efetiva 

notificação, o Consórcio Réu não apresentou tais documentos, razão 

pela qual outra saída não restou senão buscar guarita ao Poder 

Judiciário para determinar, liminarmente, (i) a exibição dos documentos 

solicitados, (ii) a suspensão da votação fraudulenta, que culminou na 

eleição dos diretores executivos; e (iii) o afastamento cautelar dos 

eleitos, dos cargos de dirigente, para a convocação de novas  

Ademais, diante de todas as barbaridades perpetradas, 

oriundas dos atos supramencionados, outro destino não socorre aos 

atos administrativos ora impugnados senão a respectiva declaração da 

sua nulidade, consoante adiante se demonstrará. 

 

 

2. DA NULIDADE DAS ALTERAÇÕES DO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EFETIVA PARA CONVOCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

De proêmio, cumpre destacar que, nos termos do Decreto 

nº 6.017/2007, o consórcio público se trata de pessoa jurídica formada 

exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 

2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a 

Num. 74845757 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - 08/02/2021 22:00:08
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020822000777300000073354816
Número do documento: 21020822000777300000073354816



 

 
 

Recife/PE 

Torre Alfred Nobel - R. Sen. José Henrique, 224 - 11º andar - Ilha do Leite, Recife - PE, CEP 50070-460 

www.luisgallindo.com.br 

realização de objetivos de interesse comum, constituída como 

associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 

natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem 

fins econômicos. 

Do mesmo modo, o art. 31 do Estatuto do Consórcio Portal 

Sul disciplina os denominados princípios éticos e deontológicos, dentre 

eles a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

racionalidade e, entre outros, razoabilidade, in verbis: 

 

Nesse sentido, para que se atinjam os objetivos de interesse 

comum se assegure o estabelecimento de cooperação federativa, é 

necessária a efetiva convocação de todos os entes consorciados, para 

a participação das deliberações da Assembléia Geral, a fim de 

providenciar quaisquer tipos de alterações no Estatuto. 

Para tanto, o Protocolo de Intenções dispõe, em sua 

Cláusula Nona, que todas as comunicações entre os entes 

consorciados deverão ser feitas por meio de OFÍCIOS. Observe-se: 
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Dessa forma, no momento em que a Presidência do 

Consórcio decidiu deliberar sobre eventuais alterações do Estatuto, 

deveria ter notificado todos os municípios consorciados, MEDIANTE 

OFÍCIO! 

Relembre-se, também, que a aludida Resolução nº 99/2020 

prevê ainda em seu artigo 10 que somente terão direito a voto, nas 

eleições para a Diretoria Executiva os novos prefeitos eleitos e reeleitos, 

APÓS CONCRETIZADA A DIPLOMAÇÃO! Verifique-se: 

 

Ora, Excelência, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 23.627, os 

prefeitos eleitos serão diplomados no dia 18/12/2020. Como poderiam 

os novos prefeitos – que foram diplomados apenas em 18/12/2020 – 
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tomar ciência da existência de edital (expedido em momento anterior, 

isto é, em 15/12) que convocava-os para a realização de eleições, as 

quais aconteceriam em 21/12/2020?!  

Nitidamente, era indispensável que – por questões de bom 

senso, em homenagem ao princípio da RAZOABILIDADE – fosse 

assegurada a efetividade da notificação mediante OFÍCIO, conforme 

previa o Estatuto! 

Além de se tratar de princípio ético e deontológico do 

Estatuto, o princípio da razoabilidade é tão importante para a prática 

do ato administrativo que a sua inobservância poderá acarretar a 

nulidade da própria substância do ato, à luz da jurisprudência pacífica 

dos tribunais pátrios: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO DE 

DUAS CONSUMIDORAS. FALTA DE ENTREGA DE PUBLICAÇÕES. 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.  

Não há omissão, nem contradição entre os votos proferidos no 

julgamento. Atualmente não há mais dúvidas de que o Poder 

Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos 

extrínsecos da Administração, podendo analisar as razões de 

conveniência e de oportunidade, uma vez que estas razões 

devem observar critérios de moralidade e de razoabilidade. É 

nulo... 

(TJ-RS - ED: 70047289400 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data 

de Julgamento: 16/03/2012, Décimo Primeiro Grupo Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2012) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE 

OFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS 

E DANOS. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMISSÃO. 

DESCUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS QUE NÃO 

FICARAM COMPROVADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
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DIVERGÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE 

SANÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE.  

A violação da razoabilidade, ligada ao princípio da 

legalidade, caracteriza a invalidade do ato administrativo e 

sua análise não caracteriza ingerência do Judiciário no mérito 

administrativo. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 

PARTE, NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.  

(TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1253587-4 - União da Vitória - Rel.: 

Desembargador Nilson Mizuta - Unânime - J. 16.09.2014) 

(TJ-PR - APL: 12535874 PR 1253587-4 (Acórdão), Relator: 

Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

16/09/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1421 

25/09/2014) 

 

No entanto, quando assim não o fez, acabou violando os 

princípios da razoabilidade, publicidade, moralidade e, por 

conseguinte, da legalidade, todos previstos como PRINCÍPIOS ÉTICOS E 

DEONTOLÓGICOS DO CONSÓRCIO PORTAL SUL, nos termos do 

supramencionado art. 31.  

Consequentemente, restou violado, também, o intuito 

essencial para o qual o Consórcio réu fora criado, na medida em que 

negou publicidade aos atos que estavam para serem praticados, atos 

estes que alterariam substancialmente o próprio Protocolo de Intenções, 

na medida em que passaria a prever mandatos com novos prazos e 

novos direitos para entes que não cumpriam com suas obrigações junto 

ao Consórcio. 

Com efeito, nos termos da Resolução nº 99/2020, o prazo 

dos membros da Diretoria Executiva deixariam de ser de 2 anos, 

prorrogáveis por igual período, e passariam a ser de 4 anos! Além disso, 

passam a poder exercer o direito de voto os municípios consorciados 

que não cumpre com a função social das obrigações junto ao 

Consórcio. 
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Ora, Excelência, devido à potencialidade substancial das 

alterações supramencionadas, toda cautela seria indispensável para 

que não restassem dúvidas de que todos os municípios consorciados 

estariam cientes da reunião que marcaria as deliberações sobre tais 

modificações. Seria imprescindível, pois, a inexorável certeza de que 

restou assegurada a efetiva publicidade da convocação 

supramencionada. 

No entanto, em verdadeiro conluio, os municípios de Rio 

Formoso e São José da Coroa Grande deliberaram sozinhos as 

alterações no Estatuto, não tendo sequer expedido ofício aos 

Municípios autores, tudo com espúrio fim de se postergarem no poder, 

às escuras. 

Tanto que na Resolução nº 099/2020, fruto das 

mencionadas alterações no Estatuto, foi assinada apenas pela Sra. 

Isabel Hacker, não havendo sequer a rubrica, em cada página, 

pertencente aos demais representantes do Consórcio Réu. Confira-se: 
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Ademais, nos termos do PARÁGRAFO SEGUNDO DA 

CLÁUSULA QUINTA do Protocolo de Intenções, QUALQUER ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL deverá se materializar por termo aditivo subscrito por 

TODOS OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, o que não ocorreu no caso 

em tela! Atente-se: 

 

Excelência, o dever de publicidade restou desrespeitado 

em dois momentos distintos. O primeiro, quando a Sra. Isabel – ciente de 

que todas as comunicações deveriam ser realizadas mediante ofícios – 

deixa de oficiar os municípios consorciados para deliberarem sobre as 

propostas de alterações ao Estatuto; o segundo momento em que se 

negou publicidade, quando da edição da Resolução nº 099/2020, em 

que a Sra. Presidente entendeu por, igualmente, não comunicar os 

municípios consorciados acerca das emendas realizadas. 

Perceba-se que a única rubrica encontrada é a 

da própria Presidente do Consórcio. 

Num. 74845757 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - 08/02/2021 22:00:08
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020822000777300000073354816
Número do documento: 21020822000777300000073354816



 

 
 

Recife/PE 

Torre Alfred Nobel - R. Sen. José Henrique, 224 - 11º andar - Ilha do Leite, Recife - PE, CEP 50070-460 

www.luisgallindo.com.br 

 Perceba-se, aliás, que nem mesmo no sítio eletrônico 

oficial1 fora dada publicidade acerca da data de tais deliberações: 

 

Conforme se observa acima, a Resolução nº 099/2020 foi 

publicada no site de Consórcio, mas nenhum ato anterior de 

convocação dos Municípios fora publicado no aludido portal (já que, 

consoante se observa acima, há um limbo entre o último ato oficial 

praticado – março/2020 e o ato que deu suposta “publicidade” à 

Resolução nº 099/2020).  

Diante desse cenário, compete recordar que a Constituição 

Federal, em seu art. 37, constitucionalizou a moralidade, cognada com 

a publicidade dos atos e decisões administrativos, in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:  

                                                        
1 http://rioformoso.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/rio-formoso/5/atos-oficiais 
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(...) 

A publicidade transformou-se, assim, em condição essencial 

dos atos e decisões administrativas. Sem publicação, os atos e decisões 

inexistem; sem publicação e com a completude indispensável ao 

conhecimento da sociedade, como um todo, são ineficazes, nulos, sem 

qualquer efeito jurídico.  

E quando se interliga aos atos as decisões administrativas, é 

porque estas estão contidas no preceito constitucional (art. 37), desde 

que o que a Lei Maior pretendeu preservar não foi algumas, mas a 

totalidade das atividades da Administração Pública. 

Nesse diapasão, inexistem decisões administrativas implícitas 

ou secretas, ou, ainda, eivadas de omissões ou incompletudes que lhes 

tornem incompreensíveis, em seu conteúdo, à coletividade.  

Com efeito, se o objetivo maior da publicidade é o de levar 

ao conhecimento de todos os cidadãos o que se realiza no âmbito dos 

órgãos administrativos, cujas atividades, de modo geral, devem se 

revestir da mais límpida transparência, publicar-se uma decisão ou um 

ato administrativo sem um mínimo de justificação que possibilite à 

compreensão, pelo vulgo, de seu conteúdo, e pelos que encarnam, por 

determinação legal, a sua conformidade com a lei, equivale a não 

publicar.  

É exatamente o que ocorrera na hipótese em exame: uma 

tentativa esdrúxula de burlar o princípio constitucional, escondendo dos 

cidadãos e dos entes consorciados o verdadeiro conteúdo do ato ou 

da decisão e os seus verdadeiros objetivos. 

Desta feita, evidenciada a ausência de notificação aos 

entes consorciados, resta nula de pleno direito a deliberação que 

originou as emendas ao Estatuto do Consórcio réu, realizada às escuras 

pelos Municípios de Rio Formoso e São José da Coroa Grande.  
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Exatamente nesta linha, quanto à necessidade de 

publicidade do ato administrativo, a jurisprudência pátria é pacífica: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCINAL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. ILEGALIDADE 

CONFIGURADA. CORRESPONDÊNCIA DO CARGO DE 

PROCURADOR DA JUNTA COMERCIAL COM O CARGO DE 

PROCURADOR DE ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME."  

 

 (i) "o ato administrativo carece das formalidades previstas 

constitucionalmente, tais como a legalidade e a publicidade" 

(fls. e-STJ 313);  

(...) 

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão 

recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o 

recurso não abrange todos eles." Diante do exposto, com 

base no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, 

conheço do agravo e nego seguimento ao recurso 

extraordinário. Publique-se. Brasília, 03 de março de 2015. 

Ministro Luís Roberto Barroso Relator 

(STF - ARE: 823797 AL - ALAGOAS 0708520-54.2012.8.02.0001, 

Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 

03/03/2015, Data de Publicação: DJe-046 11/03/2015) 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. PROVA ESCRITA. ACESSO INDEFERIDO AO 

CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO 

ILEGAL. DEVER DE PUBLICIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. 

DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA.  

1. Conforme a tese fixada no Tema 85 do STF, não compete 

ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para 

reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de 

correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de 

inconstitucionalidade.  

2. Entretanto, neste caso houve ilegalidade no ato praticado 

pela Banca Examinadora, que indeferiu o pedido do 
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candidato para obter cópia da prova escrita por ele 

realizada, sem apresentar qualquer embasamento normativo 

para o ato de indeferimento. Essa conduta viola o dever de 

motivação e o princípio da publicidade, inviabilizando a 

sindicabilidade e o direito à informação, além de desrespeitar 

o devido processo administrativo.  

3. A Universidade Federal não pode manter ocultos os 

documentos de concurso que tem por objetivo o provimento 

de cargos públicos. Muito pelo contrário, a UFPR deveria 

disponibilizar o espelho de prova, juntamente com gabarito 

ideal e as respostas fornecidas individualmente pelos 

candidatos, de modo que a transparência ateste a lisura do 

certame, até porque a motivação deve ser anterior ou 

contemporânea à realização do ato de correção da prova, 

não se admitindo a motivação posterior de avaliação já 

efetivada.  

4. A publicidade do concurso público deve ser permanente, 

em todas as etapas do certame, inexistindo no caso qualquer 

razão de intimidade ou segurança pública que justifique o 

sigilo. 

(TRF-4 - AC: 50256068320164047000 PR 5025606-

83.2016.4.04.7000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de 

Julgamento: 01/09/2020, TERCEIRA TURMA) 

Por todo o exposto, diante da absoluta inobservância ao 

princípio da publicidade, assim configurada pela ausência de 

notificação efetiva expedida aos municípios consorciados, e pela 

prática de atos ocultos e misteriosos, ao arrepio do dever de 

transparência, impositiva a declaração da nulidade absoluta da 

Resolução nº 099/2020. 

 

3. DO DESVIO DO DESVIO DE FINALIDADE SUBMERSO NAS 

ALTERAÇÕES DO ESTATUTO. DESRESPEITO AO INTERESSE PÚBLICO 

PRIMÁRIO. VIOLAÇÃO À SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SOBRE O PRIVADO.  
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Evidenciada a violação ao dever de publicidade e 

transparência, resta essencial demonstrar também os espúrios intuitos 

dos prefeitos dos Municípios Rio Formoso e São José da Coroa Grande, 

com a edição da Resolução nº 099/2020. 

Como é cediço, O princípio da finalidade está definido no 

art. 2º, parágrafo único, II, da Lei n. 9.784/99, como o dever de 

“atendimento a fins de interesse geral”. Seu conteúdo obriga a 

Administração Pública a sempre agir, visando a defesa do interesse 

público primário. Em outras palavras, o princípio da finalidade proíbe o 

manejo das prerrogativas da função administrativa para alcançar 

objetivo diferente daquele definido na legislação. 

Neste toar, o desvio de finalidade, desvio de poder ou 

tresdestinação é defeito que torna nulo o ato administrativo quando 

praticado, tendo em vista fim diverso daquele previsto, explícita ou 

implicitamente, na regra de competência, nos termos do art. 2º, 

parágrafo único, e, da Lei n. 4.717/65, in verbis: 

 

Art. 2º, parágrafo único: 

(...) 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica 

o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 

implicitamente, na regra de competência. 

 

No caso dos autos, consoante antecipado, visando, tão 

somente, às eleições que se aproximavam, diante do fim do mandato 

dos atuais membros da Diretoria Executiva, os prefeitos dos Municípios 

de Rio Formoso e São José da Coroa Grande propuseram e 

deliberaram, entre si, as seguintes alterações: (i) a extensão do 

mandato dos diretores executivos atuais; (ii) a possibilidade de membros 

consorciados inadimplentes poderem exercer o direito a voto; e (iii) a 
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alteração das formas de comunicação entre os membros dos 

consórcios (até então, por meio de ofício; agora, por meio de edital). 

Ora, Excelência, não é necessária um desenvolvimento 

profundo de argumentos para evidenciar o FLAGRANTE DESVIO DE 

FINALIDADE da Resolução nº 099/2020. 

Inicie-se, pois, pela extensão do mandato. O art. 19 do 

Estatuto do Consórcio PORTAL MATA SUL prevê que o mandato dos 

membros da Diretoria Executiva terão duração de 2 (dois) anos, 

admitida uma única reeleição. Veja-se: 

 

Como já se encontrava em seu segundo mandato, a Sra. 

Isabel Hacker, então presidente, intentou um verdadeiro golpe para se 

postergar na presidência, e sabia que não teria a maioria dos votos 

para deliberar tal alteração.  

Diante disso, para obter a maioria dos votos, necessitaria 

também que municípios inadimplentes pudessem votar, a exemplo do 

Município de Sirinhaém, que se encontrava inadimplente até mesmo 

para votar as alterações do Decreto nº 99/2020, consoante se observa 

da tela abaixo: 
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Entretanto, também encontraria óbice no Estatuto, 

porquanto cada Município somente teria direito a 1 (um) voto, e, à luz 

do art. 42 do aludido regimento, somente teria direito a voto o prefeito 

do município consorciado que estivesse em dia com suas obrigações 

para com o Consórcio. Relembre-se: 

 

 

Não obstante, conforme antecipado linhas acima, a 

perpetuação da Sra. Isabel ainda não estaria garantida com a 
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artimanha empreendida. Era necessário assegurar mais votos favoráveis, 

o que a levou a minutar a alteração que passaria a permitir que 

municípios que não mais integravam o Consórcio pudessem – ainda 

assim – exercer o direito a voto. Só assim, o Município de Gameleira, 

poderia atuar em conluio com as desviadas intenções da Sra. Isabel. Em 

troca, o cargo de Secretário-Geral do Consórcio seria oferecido ao 

Prefeito votante. O famoso “toma-lá-da-cá”.  

De fato é bastante curioso que alterar um regimento interno 

para permitir que ex-membros, que nem mesmo possuíam mais 

interesses comuns com os da Associação, pudessem participar das 

deliberações que decidiriam o seu futuro. Observe-se, inclusive, a 

certidão abaixo, a qual evidencia ser o Município de Gameleira 

absolutamente alheio às atividades do Consórcio Portal da Mata Sul: 
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Apesar disso, curiosamente, o prefeito de Gameleira é eleito 

Secretário-Geral do Consórcio.  Com efeito, com as alterações no 

estatuto – ocorridas em 1º de outubro, visando a assegurar a 

participação de membros inadimplentes e ex-membros que sequer 

Num. 74845757 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - 08/02/2021 22:00:08
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020822000777300000073354816
Número do documento: 21020822000777300000073354816



 

 
 

Recife/PE 

Torre Alfred Nobel - R. Sen. José Henrique, 224 - 11º andar - Ilha do Leite, Recife - PE, CEP 50070-460 

www.luisgallindo.com.br 

faziam parte da Asociação – as eleições são realizadas em 21/12/2020, 

já pelas novas regras. 

 O resultado nada surpreendente foi divulgado por meio de 

um edital, noticiando a eleição (pelo terceiro mandato consecutivo) da 

Sra. Isabel Hacker (Prefeita de Rio Formoso) como presidente, do Sr. 

Jaziel Gonsalves (Prefeito de São José da Coroa Grande) como Vice-

Presidente e – agora, curiosamente, - do Sr. Leandro Ribeiro Gomes 

(prefeito do Município de Gameleira, que sequer fazia parte do 

Consórcio Réu, além de estar inadimplente com suas obrigações 

consorciais) como Secretário Geral. 

Ora, Excelência, trata-se de conduta grave que nem à 

distância homenageia o intuito da fundação do Consórcio Portal da 

Mata Sul.  

Deveras, dentre os objetivos do protocolo de intenções, 

está o INTERESSE COMUM DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, e não o 

interesse pessoal dos seus gestores. Na espécie, o administrativo de 

alteração do Estatuto e o ato administrativo que culminou na realização 

das eleições configuram verdadeiro desvio de finalidade e abuso de 

poder, uma vez praticados no INTERESSE PESSOAL DOS GESTORES, ao 

invés de se visar ao interesse público, devendo ser declarada a sua 

ABSOLUTA NULIDADE, à luz da jurisprudência pátria: 

 

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RESSARCIMENTO AO 

ERÁRIO. ADMISSÃO DE PESSOAL PELO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

GARÇAS/ARAGUAIA — EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM 

CONCURSO PÚBLICO — ARTIGO 6º, §§ 1º E 2º, ÚLTIMA PARTE, DA 

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005, E ARTIGO 12, § 4º, DO 

ESTATUTO — NÃO OBSERVAÇÃO — CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA TRABALHISTA, 

ADMINISTRATIVA E CÍVEL — ILEGALIDADE.INADMISSIBILIDADE. 
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MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS — NOMEAÇÃO PARA 

EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DE PESSOA QUE 

MANTINHA UNIÃO ESTÁVEL COM QUEM JÁ EXERCIA CARGO 

PÚBLICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO — NEPOTISMO — 

CONFIGURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR COM MANIFESTA 

FINALIDADE DE ATENDIMENTO A INTERESSE PARTICULAR DO 

PREFEITO — DESVIO DE FINALIDADE — CONSTATAÇÃO. 

PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS — PREJUÍZO AO ERÁRIO 

— CONSTATAÇÃO — RESSARCIMENTO — NECESSIDADE. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS — PROVA SEGURA DA 

NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — INEXISTÊNCIA — 

CONDENAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. 

 A admissão de pessoal pelo consórcio público de direito 

privado pressupõe a realização de concurso público, pelo 

que não é admissível a celebração de contrato de prestação 

de serviços técnicos especializados em advocacia trabalhista, 

administrativa e cível, nas instâncias judiciais, como também o 

pagamento de diárias, gratificação natalina e férias. No 

entanto, o dever de ressarcir não pode ser estendido ao um 

dos corréus pelo simples fato de viver em união estável com a 

contratada. A nomeação de pessoa que mantinha união 

estável com quem já exercia cargo público de provimento 

em comissão configura nepotismo. Também, o ato 

administrativo motivado em atendimento de INTERESSE 

PARTICULAR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, NÃO O PÚBLICO, 

importa em desvio de finalidade.  

(...) 

Recurso de Daniel Marcelo Alves Casella provido em parte. 

Recursos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de 

Wanderlei Farias Santos e Poliana Assunção Ferreira não 

providos. 

(TJ-MT - APL: 00106174420118110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS 

DA COSTA, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 02/10/2019) 

 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. TUTELA ANTECIPADA. ATO ADMINISTRATIVO. 

DESVIO DE FINALIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. CONTROLE DE 

LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. CRISE DE LEGALIDADE. 

CONTROLE DIFUSO.  
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1) Pratica ato de improbidade aquele que aufere vantagem 

patrimonial indevida em razão de exercício de mandato 

contra a Administração Pública direta.  

2) A finalidade do ato administrativo é aquela determinada 

em lei, sendo sempre um elemento vinculado, ou seja, não há 

discricionariedade neste aspecto. Assim, o desvio de 

finalidade (ou desvio de poder) configura vício insanável 

passível de tutela judicial.  

3) Se os valores recebidos a título de diária são 

manifestamente inadequados à finalidade legal, perdendo 

seu caráter indenizatório e vindo a possuir caráter tipicamente 

remuneratório, ao Poder Judiciário cabe a análise da 

legalidade do ato, podendo desconstituir o ato administrativo 

sem interesse público e conveniência para a Administração, o 

qual visa, aparentemente, satisfazer tão somente interesses 

privados, por meio de desvio de finalidade e, 

consequentemente, abuso de poder.  

4) Diante de crise de legalidade, o controle jurisdicional 

deverá ser exercido de forma difusa, por qualquer órgão do 

Poder Judiciário, em face do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Precedentes do STF.  

5) Agravo não provido. 

(TJ-AP 00013767520148030000 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 25/11/2014, CÂMARA 

ÚNICA) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA 

LEI N. 9.883/99. INTERESSE PÚBLICO FORMALMENTE 

DEMONSTRADO COMO ÚNICO ELEMENTO LEGITIMADOR DO 

DESEMPENHO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ABUSO DE 

DIREITO E AO DESVIO DE FINALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE 

MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SOLICITA DADOS 

DE INTELIGÊNCIA AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA BRASILEIRO DE 

INTELIGÊNCIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE 

RESERVA DE JURISDIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA 

CAUTELAR PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/99.  
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1. Para se concluir válido o texto legal e dar-se integral 

cumprimento ao comando normativo infralegal pelo Poder 

Executivo há de adotar-se como única interpretação e 

aplicação juridicamente legítima – como é óbvio – aquela 

que conforma a norma à Constituição da República. É 

imprescindível vinculem-se os dados a serem fornecidos ao 

interesse público objetivamente comprovado e com 

motivação específica.  

(...) 

3. Práticas de atos à margem ou diversos do interesse público, 

especificado em cada categoria jurídica, devem ser 

afastadas pelo Poder Judiciário, quando comprovado o 

desvio de finalidade no cometimento.  

4. A ausência de motivação expressa impede o exame da 

legitimidade de atos da Administração Pública, incluídos 

aqueles relativos às atividades de inteligência, pelo que a 

motivação é imprescindível.  

(...) 

6. Medida cautelar parcialmente deferida para dar 

interpretação conforme ao parágrafo único do art. 4º da Lei 

nº 9.883/99 estabelecendo-se que: a) os órgãos componentes 

do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer 

dados e conhecimentos específicos à ABIN quando 

comprovado o interesse público da medida, afastada 

qualquer possibilidade desses dados atenderem interesses 

pessoais ou privados; b) toda e qualquer solicitação de dados 

deverá ser devidamente motivada para eventual controle de 

legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente 

o interesse público, os dados referentes às comunicações 

telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não 

podem ser compartilhados na forma do dispositivo legal, em 

razão daquela limitação, decorrente do necessário respeito 

aos direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de 

fornecimento de informações e dados à ABIN é imprescindível 

procedimento formalmente instaurado e a existência de 

sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, 

inclusive para efeito de responsabilização, em caso de 

eventual omissão desvio ou abuso. 

(STF - ADI: 6529 DF 0099452-93.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN 

LÚCIA, Data de Julgamento: 13/08/2020, Tribunal Pleno, Data 

de Publicação: 15/10/2020) 
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Apenas por excesso de cautela, relembre-se que a conduta 

da administração pública (nela, incluindo-se os consórcios públicos) 

pauta-se pelos princípios “pedras de toque” da SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO e INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO, não se podendo jamais tolerar que o interesse pessoal do 

gestor se sobressaia em detrimento do interesse da coletividade. 

Portanto, nobre Julgador, resta evidente o desvio de 

finalidade dos atos administrativos que culminaram na edição da 

Resolução nº 099/2020 e na realização das eleições subsequentes a ela, 

devendo ser, eles, liminarmente suspensos por decisão judicial, até que, 

no mérito – por sentença – seja declarada a sua FLAGRANTE 

ILEGALIDADE. 

 

4. DA INEFICÁCIA DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. NECESSIDADE DE 

EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA POR CADA ENTE CONSORCIADO 

 

Como se já não fossem suficientes as ilegalidades 

apontadas, resta comprovar que, por outra razão, não se pode reputar 

válidas as eleições realizadas em 21/12/2020. 

É que todas as alterações decorrentes da Resolução nº 

99/2020 dependem, até o presente momento, de ratificação por meio 

de lei específica, emanada por cada ente municipal consorciado. É o 

que determina art. 12 da Lei nº 11.107/2005, in verbis:  

 

Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio 

público dependerá de instrumento aprovado pela assembléia 

geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. 

 

Logo, Excelência, ainda que se vislumbrasse uma 

inadmissível situação em que não se reconhecesse a nulidade da 
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resolução e das eleições supramencionadas, restariam igualmente nulas 

de pleno direito a publicidades realizadas em diário oficial, relativas à 

convocação dos municípios para as eleições (Diário Oficial do dia 

15/12) e relativas à divulgação do resultado dos membros eleitos (Diário 

Oficial de 24/12/2020), abaixo: 
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Perceba-se que, além de terem sido publicadas no setor de 

publicações particulares, os membros eleitos para ocupar a Diretoria 

Executiva não gozavam de condição de elegibilidade.  

Ora, sem a edição de lei municipal emanada de cada 

ente, as alterações propostas pela Resolução nº 99/2020 não poderiam 

produzir efeito algum. Por conseguinte, o estatuto permanece em vigor 

tal qual se encontrava antes das emendas.  

Desse modo, tendo em vista que a Sra. Isabel Hacker já se 

encontrava em segundo mandato, não poderia sequer ter saído 

candidata ao terceiro mandato, já que a vigência da aludida 

resolução dependia de ratificação legislativa para a sua validade e 

eficácia. 

Da mesma forma, até que houvesse ratificação legislativa, 

também não poderia o prefeito do Município de Gameleira votar nem 

ser votado nas referidas eleições, já que o Protocolo de Intenções e o 

art. 42 do Estatuto (objeto de alteração pela Resolução 99/2020) 

determinam expressamente que somente os prefeitos que estivessem 
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em dia com suas obrigações para com o Consórcio, poderiam exercer 

o direito de votar e ser votado.  

 Logo, inexistente a ratificação legislativa, além do fato de 

forma de comunicação dos atos (edital) não poder ser reputada válida, 

também não se pode deixar de declarar a nulidade das eleições, na 

medida em que tiveram como membros eleitos prefeitos absolutamente 

impedidos de assumir o mandato, haja vista que as emendas propostas 

pela Resolução nº 99/2020 ainda não estão em vigor. 

 

 

 

 

5. DA NULIDADE MATERIAL DAS ELEIÇÕES. IMPEDIMENTO REGIMENTAL 

DOS ELEITOS.  

 

Por fim, questão de ordem pública deve ser observada: o 

impedimento regimental dos eleitos. Consoante exaustivamente 

evidenciado, os membros da Diretoria Executiva exerceriam mandatos 

de 2 anos, permitida uma ÚNICA recondução. Com a edição do 

Decreto nº 99/2020, há uma ampliação do prazo de duração do 

mandato, mas não há qualquer flexibilização quanto à questão da 

recondução.  

Em outras palavras, ainda que se vislumbrasse a legalidade 

das alterações elencadas alhures, por motivos óbvios, a aplicação de 

tais alterações se daria de forma prospectiva. No entanto, assim não 

aconteceu. A Sra. Isabel, já por se encontrar em seu segundo mandato, 

logicamente estaria impedida de concorrer às próximas eleições.  

De fato, embora o art. 2º, §1º da Resolução nº 99/2020 

altere o parágrafo 1º do art. 19 do Estatuto, não houve alteração 
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substancial expressa quanto à possibilidade de exercício de um terceiro 

mandato consecutivo!   

Observe-se: 

 

 

 

 

 

 

Logo, é evidente que – além de a ampliação do período 

de duração do mandato não poder ser confundida com recondução – 

o impedimento legal pertinente à reeleição não foi revogado, 

permanecendo vigente até o presente momento.  

Perceba-se que não é necessária uma prova robusta para 

evidenciar que o ano de 2020 constituía o último ano do segundo 

biênio, tendo exercido o primeiro mandato no biênio de 2017-2018. 

ESTATUTO 

RESOLUÇÃO Nº 99/2020 
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Basta verificar alguns dos atos oficiais expedidos pelo Consórcio à 

época, a exemplo das Resoluções 050/2017 e 070/2018: 

 

 

 

 

 

Portanto, há nítido impedimento regimental incidente sobre 

candidatura da Sra. Isabel Hacker para exercer o terceiro mandato 

consecutivo como prefeita do Consórcio Portal da Mata Sul, devendo 

ser declarada a nulidade das eleições realizadas em dezembro de 2020.  
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Da mesma forma, outro impedimento regimental circunda 

a candidatura do atual Secretário-Geral, Sr. Leandro, prefeito do 

Município de Gameleira. Isso porque, embora a Resolução nº 99/2020 

tenha permitido que municípios inadimplentes possam exercer o direito 

a voto, não houve inovação legal quanto ao direito de ser votado!  

Com efeito, o art. 6º do Estatuto do Consórcio Portal da 

Mata Sul prevê que são direitos dos consorciados, desde que estejam 

em dia com suas obrigações, “tomar parte, votar e ser votado”. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, o direito de ser votado – que, à luz do Estatuto, 

somente poderia ser exercido na hipótese de o Município estar 

inadimplente – não foi objeto da alteração legislativa decorrente da 

Resolução nº 099/2020. Confira-se: 
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Consoante se observa acima, a Resolução previu que 

somente o direito a voto poderia ser exercido em situação de 

inadimplência. Os demais direitos, porém, permanecem dependentes 

de quitação das obrigações pecuniárias, mormente o direito de ser 

votado. 

Por todo o exposto, havendo impedimento regimental em 

2/3 dos membros da Diretoria Executiva, a nulidade das eleições é 

medida impositiva. 

 

 

 

6. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR 

 

6.1. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA 

RESOLUÇÃO Nº 99/2020, E DAS ELEIÇÕES REALIZADAS EM 21/12/2020 

 

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Faz-

se imprescindível, pois, a configuração simultânea do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. 

No caso em apreço, a fumaça do bom direito resta 

evidenciada pela própria narrativa expendida nos tópicos anteriores, 
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que demonstra, à exaustão, o desrespeito ao dever de publicidade, o 

desvio de finalidade dos atos administrativos ora impugnados e 

evidente inexistência de lei municipal que ratifique a vigência da 

Resolução nº 99/2020. 

Por sua vez, o perigo de dano ou rico ao resultado útil do 

processo está consubstanciado exatamente no fato de que o quadro 

diretivo do Consórcio réu se encontra preenchido de forma contrária a 

seu próprio estatuto, e diversos convênios estão na iminência de ser 

firmados por uma presidente ilegítima, podendo restar irreversíveis os 

prejuízos oriundos dos atos por ela praticados, sobretudo quando 

houver sido devidamente citada e encontrar na iminência de ser 

destituída do cargo. 

Assim, para o bem do interesse público dos municípios 

envolvidos, resta imprescindível que seja declarada a suspensão dos 

efeitos da Resolução nº 99/2020 e das eleições realizadas em 

dezembro, e o conseqüente afastamento cautelar dos membros da 

Diretoria Executiva, até que sejam realizadas novas eleições, de 

maneira a viabilizar a participação de TODOS os entes envolvidos, e 

assim, assegurar a democracia substancial.  

 

6.2. DA NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS  

Por sua vez, em homenagem aos princípios do devido 

processo legal, boa-fé e cooperação, os Autores requerem que, 

também liminarmente, seja determinada, ao Consórcio Réu, a exibição 

dos documentos abaixo, nos termos do art. 396 e seguintes, do CPC: 

 

(I) Cópia da ata da assembléia geral que aprovou as 

modificações decorrentes da Resolução nº 99/2020; 

(II) Cópia dos textos legislativos que referendaram a alteração do 

Protocolo de Intenções, e o respectivo comprovante de 

publicação da respectiva lei municipal, em cada ente 

participante do Consórcio; 
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(III) Comprovante de publicidade da alteração do protocolo de 

intenções no flanelógrafo de cada Prefeitura e Câmara 

municipal, dos entes consorciados; 

(IV) Comprovante de envio e recepção dos ofícios de 

comunicação da alteração do protocolo de intenções, 

encaminhados aos prefeitos dos Municípios consorciados, 

(V) Certidão de adimplência dos Municípios consorciados, 

referente ao exercício financeiro de 2020, compreendido 

entre os meses de janeiro a dezembro do mencionado ano. 

 

Por todo o exposto, requer-se e espera-se a concessão da 

medida liminar nos termos supramencionados. 

 

 

7. DOS PEDIDOS 

 

Ante toda a exposição desta inicial, requer-se: 

a) A concessão da medida liminar, in audita altera pars, 

para que seja determinada:  

(i) a suspensão dos efeitos da Resolução nº 99/2020 e 

das eleições realizadas em dezembro;  

(ii) o consequente afastamento cautelar dos membros 

da Diretoria Executiva, até que sejam realizadas novas 

eleições;  

(iii) a exibição dos documentos mencionados no tópico 

5.2 desta petição inicial  

b) Seja determinada a citação do Consórcio Réu para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal; 

c) Considerando o interesse público envolvido, seja 

intimada a douta Promotoria de Justiça para intervir no 

feito; 
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d) A prolação de sentença de procedência para decretar 

a nulidade da Resolução nº 99/2020 e das eleições 

realizadas para a composição da Diretoria Executiva. 

 

Protestando provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos em direito, os Autores dão à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), para efeitos meramente fiscais.  

 

Por fim, requer que todas as publicações dos atos 

processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado 

Luís Alberto Gallindo Martins, OAB/PE 20.189, ou sejam enviadas ao seu 

escritório profissional, endereço no rodapé, sob pena de nulidade 

processual, nos termos do art. 272, §5º do CPC. 

 

 

 

 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

Recife/PE, 08 de fevereiro de 2021. 

 

LUÍS GALLINDO      ARTHUR LÔBO BITU 

OAB/PE 20.189        OAB/PE 37.902 

 

PAULO PINTO   DIANA CÂMARA 

OAB/PE 29.754   OAB/PE 24.863 
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