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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA. 
CÂMARA  MUNICIPAL.   ELEIÇÃO  DA  MESA 
DIRETORA  REALIZADA  EM  28/02/2013.  ATO 
ADMINISTRATIVO  CONSIDERADO  NULO.  BIÊNIO 
2015/2016.  MODIFICAÇÃO  DO  REGIMENTO 
INTERNO.  RESOLUÇÃO  Nº  001/2013 
AUTORIZANDO  A  ANTECIPAÇÃO  DO  PLEITO 
ELEITORAL.   DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DE 
PUBLICAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  DOS 
PROMOVIDOS,  ORA  AGRAVANTES,  DOTADO  DE 
MAIOR ROBUSTEZ. ATO NORMATIVO PUBLICADO 
APENAS  NO  DIA  12/12/2014.  SESSÃO  DO  DIA 
16/12/2014  QUE  ANULOU  A  ELEIÇÃO  DE  2013. 
PROPOSTA DE ANULAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA 
DE  ENTREGA  DA  PROPOSIÇÃO  A  UM  DOS 
VEREADORES.  FATO  IRRELEVANTE.  NULIDADE 
DECRETADA COM AMPLA MAIORIA. NOVO PLEITO 
ELEITORAL  PROFETIZADO  EM  17/12/2014.  DATA 
PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 001/2013 E PRAZOS 
REGIMENTAIS  RESPEITADOS.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO DA CASA LEGISLATIVA.  AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO  DA  FUMAÇA  DO  BOM  DIREITO 
INVOCADA  PELOS  AUTORES.  PROVIMENTO  DA 
IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL.       

- As normas brasileiras não entram em vigor, para fins 
de surtir efeitos, antes de sua publicação, com exceção 
das penais que podem retroagir para beneficiar o réu 
em processo criminal.

- Na hipótese em apreciação, a controvérsia concentra-
se  em  apurar  a  efetiva  data  da  publicação  da 
Resolução  nº  001/2013  do  Parlamento  Mirim  Santa 
Ritense, cuja norma autoriza a antecipação de eleição 
da respectiva Mesa Diretora.  
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-  Examinando  a  documentação  existente  nos  autos, 
extrai-se que constam elementos razoáveis no sentido 
de  que  a  Res.  001/2013  apenas  foi  publicada  no 
“Jornal Oficial do Poder Legislativo” de Santa Rita, do 
dia  12/12/2014,  situação  que  transborda no 
reconhecimento  de  nulidade  da  eleição  ocorrida  em 
28/02/2013,  porquanto  naquela  data  o  ato  normativo 
que autorizou a  antecipação do pleito  eleitoral  ainda 
não estava surtindo efeitos. 

-  Apesar  de  a  decisão agravada  vislumbrar  eventual 
ausência da entrega a um dos vereadores de cópias 
das proposições a serem votadas no dia  16/12/2014 
(dentre elas a anulação da eleição da Mesa Diretora 
realizada no dia 28/02/2013), verifico que tal fato não 
mudaria  o  rumo  da  votação,  em  virtude  da  ampla 
vantagem numérica  a  favor  da  invalidação  do  pleito 
eleitoral realizado em 28/02/2013.

- Na nova eleição concretizada em 17/12/2014 restou 
devidamente respeitado o prazo mínimo de 24 horas 
para que os interessados pudessem formar chapa, pois 
foi  expedido  o  Edital  de  Convocação  nº  001/2014, 
veiculado no “Jornal Oficial do Poder Legislativo” do dia 
16/12/2014 e afixado no átrio do respectivo parlamento 
mirim na mesma data, às 11:50h, noticiando a eleição 
para  escolha  da  mesa  diretora  referente  ao  biênio 
2015/2016.

-  Identificada a ausência da coerência jurídica e fática 
em  relação  aos  argumentos  dos  autores,  ora 
agravados, no que concerne à fumaça do bom direito 
para  a  manutenção  da  tutela  antecipada  aquiescida 
perante o primeiro grau de jurisdição, a cassação da 
decisão liminar é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Paulo  Martins  de 

Oliveira  e  Severino  Farias  de  França,  desafiando  decisão  da  eminente  Juíza 

Plantonista  de  primeiro  grau  de  jurisdição  que,  nos  autos  da  Ação  Ordinária 
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promovida por Waldecir Lucindo de Souza e outros, concedeu antecipação de tutela 

para determinar:

“...a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo da Câmara  

Municipal de Santa Rita-PB que, na Sessão de 16/12/2014, invalidou a eleição para  

a Mesa Diretora da Casa no biênio 2015/2016, ocorrida em 28/02/2013, bem como  

suspendendo os efeitos da eleição para a referida Casa, ocorrida em 17/12/2014,  

além de determinar o retorno ao status quo ante, onde devem se considerar eleitos  

e aptos à posse nos cargos de Presidente, 1º Vice- Presidente, 2º Vice - Presidente,  

1º  Secretário,  2º  Secretário  e  3º  Secretário,  respectivamente,  os  vereadores  

Waldecir Lucindo de Souza, Genival Guedes do Nascimento Filho, Emerson Pereira  

de Lima, João Batista Gomes de Lima Júnior,  Vanda de Vasconcelos Oliveira e  

Leomar Amaro Coelho” - fls. 59.

Os recorrentes, inicialmente, elaboram explanação fática a respeito do 

conflito,  assegurando que o Parlamento Mirim de Santa Rita,  através de sessão 

legislativa  realizada  no  dia  28/02/2013,  elegeu  Mesa  Diretora  para  conduzir  as 

atividades daquela casa legislativa referente ao biênio de 2015/2016.

Alegam, ainda, que a Câmara Municipal Santa Ritense, em 16/12/2014, 

invalidou a eleição acima destacada, tendo sido realizada uma outra, no dia seguinte 

(17/12/2014), ocasião na qual foi escolhida nova composição para os anos de 2015 

e 2016.

Proclamam, também, que os autores, ora recorridos, propuseram ação 

ordinária questionando as sessões legislativas dos dias 16 e 17/12/2014, bem como 

defendendo  a  legalidade  daquela  realizada  em  28/02/2013,  tendo  obtido  êxito 

quanto ao pleito liminar que é objeto desta irresignação.

Dito isso, os recorrentes aduzem que a decisão agravada tomou como 

razões de decidir 03 (três) fundamentos, quais sejam:
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1) “... que, pelo menos um dos integrantes daquela Casa Legislativa,  

não recebeu com antecedência a cópia da proposição relativa ao requerimento de  

anulação da Sessão de 28/02/2013.”  - fls. 05.

2)  “Além  disso,  percebe-se  que  há  documento  donde  se  infere  a  

publicação da Resolução n. 001/2013 no Jornal  Oficial  do Poder Legislativo, em  

Edição Especial, no próprio dia 22/03/2013.” - fls. 05. Sic.

3) “Não se podendo aqui precisar se obedecida criteriosamente a regra  

que determina a oportunidade de inscrição de chapas concorrentes.” - fls. 05.

Logo  em  seguida,  aclamam  que  os  demandantes  se  utilizaram  de 

documento falso, no tocante à publicação da Resolução nº 001/2013, que modificou 

o regimento interno daquela casa legislativa, autorizando a antecipação da eleição 

da mesa diretora.

Para tanto,  os agravantes mencionam que “o Projeto de Resolução 

004/13, só veio a ser deliberado e votado no dia 26 de fevereiro de 2013 (doc. 09),  

entretanto,  os  agravados falsificaram uma publicação,  que vai  datada de  22 de  

fevereiro de 2013”, de maneira que uma norma não pode ser publicada antes de 

aprovada.

Em  adição,  alegam  que,  na  verdade,  “a  publicação  da  referida 

Resolução  só  veio  ocorrer  no  dia  12  de  dezembro  de  2014,  de  modo  que  o  

documento juntado pelos autores trata-se de uma falsificação grosseira” - fls. 10.

Complementando  tal  raciocínio,  os  ora  suplicantes  concluem  que 

“diante  da  não  finalização  do  processo  legislativo  pertinente  ao  Projeto  de  

Resolução de n. 004/2013, que autorizaria eventuais modificações na eleição da  

Mesa  Diretora,  as  regras  válidas  ainda  eram  aquelas  constantes  na  redação  

originária do Art. 16 do RI, que determinava que tal eleição ocorresse entre 01 de  

agosto a 15 de dezembro de 2014” - fls. 10. 
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Ato  contínuo,  os  insurgentes  passaram  a  repelir  os  demais 

fundamentos da decisão objurgada, ao articularem que o requerimento de anulação 

da eleição realizada em 28/02/2013 foi  devidamente publicado na ordem do dia, 

atendendo aos ditames regimentais,  conforme os docs. 20 e 21 acostados nesta 

súplica instrumental. 

Em adição, defendem que inexiste nulidade na ausência de entrega 

aos vereadores de cópias das proposições a serem votadas em sessão daquele 

parlamento  mirim,  porquanto  o  regimento  interno  respectivo  não  abarca  tal 

formalidade,  além de que “boa parte  dos promoventes eram membros  da Mesa  

Diretora  do  primeiro  biênio,  de  modo  que  tinham,  assim  como  qualquer  outro  

vereador, acesso livre, prévio e irrestrito a todas as proposições” - fls. 22.

Alegam, ainda, que os demandantes tiveram oportunidade de inscrever 

chapa para concorrerem à eleição do dia 17/12/2014, porquanto, além de ter sido 

publicado o edital respectivo com antecedência de 24h (vinte e quatro horas), os 

autores estavam presentes na sessão do dia  16/12/2014,  a qual  anulou o pleito 

eleitoral anterior - (28/02/2013).

No  mais,  defendem a  existência  de  outras  reflexões para  que  seja 

desconstituído o decreto judicial hostilizado - respeito ao princípio da Separação dos 

Poderes  (matéria  interna corporis)  -  prevalência  da  Soberania  do  Plenário  e  a 

ausência  de  observância  do  Devido  Processo  Legislativo  na  eleição  do  dia 

28/02/2013 - (realizada com base em resolução que não havia sido publicada).

Ao final, pugnam pela concessão de liminar neste recurso, no sentido 

de  suspender  a  decisão  agravada,  restabelecendo  “os  efeitos  dos  atos  

administrativos da Câmara Municipal de Santa Rita nos dias 16 e 17 de dezembro  

de  2014,  que  se  encontram  suspensos  por  força  da  decisão  interlocutória  

impugnada,  para  fins  de  possibilitar  a  posse  imediata,  e  o  exercício  do  biênio  

2015/2016 da Mesa Diretora regularmente eleita no dia 17 de dezembro de 2014” - 

fls. 32. No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal – fls. 02/33.
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Pedido  de  justiça  gratuita  indeferido,  oportunidade  na  qual  foi 

concedido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas recursais - fls.  

480/480v.

Às fls. 482/483, a Câmara de Vereadores do Município de Santa Rita 

requereu a juntada das publicações oficiais daquele Órgão durante os anos de 2012, 

2013 e 2014, bem como as Atas das Sessões realizadas nos meses de fevereiro e 

março de 2013, documentos encartados às fls. 484/588. 

Petição atravessada pelos agravantes,  às fls.  590,  noticiando que o 

pleito  de  gratuidade  judiciária  fora  equivocadamente  formulado,  destacando  o 

pagamento  do  preparo  recursal  na  oportunidade  da  interposição  da  súplica 

instrumental, conforme atesta o doc. 28 anexado às fls. 123.

Por sua vez, o agravado, Célio Roberto Rufino dos Santos, peticionou 

enfatizando  que  o  comprovante  de  pagamento  das  custas  recursais  não  foi 

colacionado  quando  da  interposição  da  irresignação,  porquanto  o  referido 

documento não se encontra numerado, bem como postulando o não conhecimento 

do recurso – fls. 595/601.

Em cumprimento ao despacho de fls. 593, com o objetivo de esclarecer 

a  assertiva mencionada na  peça  de  fls.  595/601,  o  Gerente  de  Protocolo  e 

Distribuição desta Corte certificou que “quando o comprovante de pagamento do  

preparo  recursal  está  grampeado  numa  folha  (como  no  caso  destes  autos  –  

conforme  fl.  123),  normalmente  o  servidor  desta  Gerência  de  Distribuição  (que  

carimba e numera as folhas), também numera e rubrica a folha do preparo, todavia,  

ressalto que já houve caso parecido, em que o servidor, inadvertidamente, devido à  

forma como o comprovante veio grampeado (no verso da folha), não observou a  

existência da guia de preparo, e não numerou o referido documento.” - fls. 604.

Manifestação  apresentada  por  Waldecir  Lucindo  de  Souza,  um dos 

recorridos, às fls. 608/617.
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Às fls. 649, esta Relatoria determinou que fosse efetuada a intimação 

dos agravados para fazerem aportar aos autos, no prazo excepcional de 48 horas, 

vez que o procedimento em disceptação exige urgência, o documento original de fls. 

640 em toda a sua inteireza – Jornal Oficial  do Poder Legislativo de Santa Rita,  

edição do dia 26 de fevereiro de 2013. 

Os  recorridos,  Waldecir  Lucindo  de  Souza  e  Genival  Guedes  do 

Nascimento  Filho,  ao  apresentarem  contrarrazões  recursais,  às  fls.  652/688, 

acostaram vasta documentação, dentre ela cópia autenticada do Jornal Oficial do 

Poder Legislativo de Santa Rita, edição do dia 26 de fevereiro de 2013 – fls. 714, 

bem como endereçaram o petitório de fls. 942/943, enfocando considerações acerca 

da publicação da Resolução nº 001/2013.

Liminar deferida – fls. 945/952.

Às fls. 960/961, os agravantes pugnaram pela juntada de Ata Notarial, 

na qual alegam constar confissão do Sr. Elson Amorim de Araújo afirmando que “foi  

obrigado  a  informar  que  a  resolução  001/2013  havia  sido  publicada  no  dia  

26/02/2013” - fls. 961.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

desprovimento da irresignação instrumental – fls. 972/980.

É o relatório.

 VOTO

Como pode ser visto do relatório, os recorrentes almejam a cassação 

da decisão agravada, para reativar “os efeitos dos atos administrativos da Câmara  

Municipal de Santa Rita nos dias 16 e 17 de dezembro de 2014, que se encontram  

suspensos por força da decisão interlocutória impugnada, para fins de possibilitar a  

posse imediata, e o exercício do biênio 2015/2016 da Mesa Diretora regularmente  

eleita no dia 17 de dezembro de 2014” - fls. 32. No mérito, requerem a confirmação 
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da liminar recursal - fls. 32.

A  tutela  antecipada  foi  deferida  no  primeiro  grau  de  jurisdição  em 

virtude  do  Magistrado  de  base  entender  presentes  os  requisitos  do  art.  273  do 

Código  de  Processo  Civil  (fumus  boni  iuris  e  periculum in  mora)  em favor  dos 

autores, ora agravados, de modo que, durante a análise deste recurso, a falta de um 

desses  pressupostos,  independentemente  da  aferição  do  outro,  acarretará  a 

modificação do decisum guerreado, revogando a medida emergencial aquiescida na 

instância inferior. 

Examinando o caderno processual, verifico que a discussão deflagrada 

pelas partes concentra-se na disputa da mesa diretora da Câmara Municipal  de 

Santa Rita, para o biênio 2015/2016, cuja eleição, frente ao estado democrático de 

direito,  deve  ser  debatida  no  âmbito  interno  da  casa  legislativa,  matéria  interna 

corporis, apenas devendo ser judicializada em casos excepcionais.

Pois  bem,  a  ilustrada  Magistrada  de  base,  conforme relatado  neste 

decisório, alicerçou as suas razões nos seguintes fundamentos, vejamos:

“...  que,  pelo  menos  um  dos  integrantes  daquela  Casa 
Legislativa,  não  recebeu  com  antecedência  a  cópia  da 
proposição relativa ao requerimento de anulação da Sessão  
de 28/02/2013.”  - fls. 05.

“Além disso, percebe-se que há documento donde se infere 
a publicação da Resolução n. 001/2013 no Jornal Oficial do 
Poder  Legislativo,  em  Edição  Especial,  no  próprio  dia  
22/03/2013.” - fls. 05.

“Não se podendo aqui precisar se obedecida criteriosamente  
a  regra  que  determina  a  oportunidade  de  inscrição  de  
chapas concorrentes.” - fls. 05.

Portanto,  a  Juíza  a quo utilizou-se  de 03 (três)  considerações para 

agasalhar o seu entendimento, todos distintos e independentes, de modo que passo 

a verificar a relevância jurídica e fática de cada um deles de forma individual.
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O ponto principal posto em discussão no litígio em trâmite perante o 

primeiro grau de jurisdição, bem como frente a esta Corte de Justiça através da 

presente inconformação instrumental, é aferir a data da publicação da Resolução nº 

001/2013, a qual alterou o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Rita, 

autorizando a antecipação da eleição de renovação da respectiva mesa diretora.

O Art.  37  da Constituição Federal  estabelece alguns princípios  que 

regem a Administração Pública, dentre eles o da publicidade, vejamos:  

“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:”

Com efeito,  as normas brasileiras não entram em vigor, para fins de 

surtir efeitos, antes de sua publicação, com exceção das penais que podem retroagir 

para beneficiar o réu em processo criminal

É fato incontroverso entre os litigantes (peça inaugural deste recurso e 

a petição de fls. 608/617) que a aprovação do Projeto de Resolução nº 004/2013, o 

qual culminou na Resolução nº 001/2013, ocorreu durante a sessão daquela Casa 

Legislativa realizada no dia 26/02/2013, o que pode ser corroborado pela cópia da 

Ata da Sessão Ordinária do dia 26/02/2013, acostada por ambas as partes, às fls. 

68/71 (agravantes) e às fls. 631/634 (agravados).

Salta  aos  olhos  que  a  matéria  posta  em  juízo,  neste  momento, 

concentra-se  em  apurar  a  efetiva  data  da  publicação  da  aludida  norma  do 

Parlamento Mirim Santa Ritense, porquanto os agravantes afirmam que foi publicada 

apenas  em  12/12/2014,  enquanto  que  os  recorridos  asseveram  que  a  sua 

veiculação ocorreu no Jornal Oficial do Poder Legislativo daquela edilidade do dia 

26/02/2013. 

Verifico que os agravados, visando atender o despacho de fls.  649, 

através da petição protocolizada sob nº 9992015P009796, encartada às fls. 652/688, 
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trouxeram aos autos cópia autenticada do “Jornal Oficial do Poder Legislativo”, do 

dia  26/02/2013,  contendo a  veiculação da resolução em comento  (Resolução nº 

001/2013) – fls. 714, e não a original, conforme determinado por esta Relatoria.

Em  contrapartida,  os  agravantes  possuem  certidão,  devidamente 

assinada pelo Secretário do Parlamento Mirim Santa Ritense, datada de 21/11/2014,  

afirmando que não consta registro de publicação da Resolução nº 001/2013, senão 

vejamos:

“Cumprimentando-o,  informo  o  recebimento  do  Ofício  nº.  
020/2014, da lavra de sua Excelência, de modo que, após  
buscas nos arquivos da secretaria da Câmara Municipal de  
Santa Rita – PB, encontra-se presente a Resolução nº 001,  
de 26 de Fevereiro de 2013, todavia não há registro algum  
acerca de publicação da mesma.” - fls. 85.

Confrontando ambos os documentos (cópia autenticada e certidão do 

Secretário da Câmara), vislumbro que o encartado às fls. 85 (certidão do Secretário 

da  Câmara)  é  dotado  de  maior  credibilidade  probatória,  porquanto  emitido  por 

autoridade competente para tal finalidade (Secretário da Câmara). 

Ademais, outro fato que causa estranheza e contradição é o de que os 

promoventes, ora agravados, na petição inicial da demanda em trânsito no primeiro 

grau de jurisdição, apontaram a publicação da norma em debate no Jornal Oficial do 

Parlamento Mirim de Santa Rita do dia 22/02/2013, antes mesmo de sua aprovação 

em plenário, na medida em que na presente irresignação aclamaram sua veiculação 

em 26/02/2013.

Ora,  mesmo que  os  demandantes,  no  momento  do  ajuizamento  da 

ação,  não  tivessem  acesso  aos  arquivos  daquela  Câmara,  resta  a  seguinte 

indagação: como obtiveram a edição do documento acima declinado referente ao dia 

22/02/2013, e não do veiculado no dia 26/02/2013?

Desse  modo,  considero que  a  Resolução  nº  001/2013  apenas  foi 

propagada no “Jornal Oficial do Poder Legislativo”, do dia 12/12/2014 – fls. 89/91, 
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tendo inclusive sido afixada no átrio daquela casa legislativa – fls. 87, enquanto que 

sequer existe  prova nesse sentido (afixação no átrio)  de sua suposta publicação 

ocorrida em 26/02/2013.

Apenas  como  um  plus,  porquanto  a  linha  de  raciocínio  acima 

desenvolvida admita como suficiente para formar a convicção  acerca da análise da 

matéria, destaco que o documento de fls. 962/962v (Ata Notarial), registrado em cartório, 

tendo como declarante o Sr. Elson Amorim de Araújo, consta a seguinte proclamação:

“Declarou também que foi forçado e ameaçado de demissão pelo  
Dr.  Marcello  Trindade, falando segundo o próprio Dr.  Marcelo,  
em nome do  Sr.  Waldecir  Lucindo de Souza,  a responder  ao  
ofício nº 021/2014, cuja cópia foi  exibida nesta oportunidade e  
que  em  tal  Ofício,  foi  obrigado  a  informar  que  a  resolução  
001/2013 havia sido publicada no dia 26/02/2013, o que não é  
verdade.” - Fls. 962.

Enfatizo por relevante mais uma vez, que a declaração acima mencionada 

em nenhum instante irradiou influência no  julgamento  do presente recurso instrumental.

Dito isso, concebo como defeituosa a eleição da Mesa do Parlamento 

Mirim  de  Santa  Rita  ocorrida  no  dia  28/02/2013,  frente  às  considerações 

supradelineadas,  de modo que passo, a seguir,  a análise dos demais argumentos 

plasmados na decisão agravada, para aferir  a legalidade  ou possíveis vícios das 

Sessões  Legislativas  dos  dias  16/12/2014  e  17/12/2014  que,  respectivamente, 

deliberaram pela anulação do referido pleito eleitoral  (28/02/2013) e elegeu nova 

mesa diretora.  

Mediante  já  relatado,  a  decisão  impugnada também  abraçou  o 

entendimento de “que, pelo menos um dos integrantes daquela Casa Legislativa,  

não recebeu com antecedência a cópia da proposição relativa ao requerimento de  

anulação da Sessão de 28/02/2013.”  - fls. 05.

Manuseando a documentação acostada nesta súplica de instrumento, 

verifico  que existe  cópia  da  “Ata da 38ª  Sessão Ordinária  do  Segundo  Período  

Legislativo de 2014”, ocorrida em 16/12/2014, noticiando que os integrantes daquela 
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Casa  Legislativa,  por  12  votos  favoráveis  e  05  contrários,  deliberaram  pela 

“anulação  da  sessão  especial  do  dia  28  de  fevereiro  de  2013,  em  virtude  da  

ausência de publicação da Resolução nº 001/2013, que disciplinou a possibilidade  

de antecipação das eleições da Mesa Diretora da Câmara” - fls. 108/109.

Ora, apesar de a conceituada Magistrada de base identificar eventual 

ausência  da  entrega  a  um dos  vereadores  de  cópias  das  proposições  a  serem 

votadas naquela data,  verifico  que tal  fato  não mudaria  o  rumo da votação,  em 

virtude da ampla vantagem numérica a favor da nulidade do pleito eleitoral realizado 

em 28/02/2013.

Se já não bastasse, consta a publicação da pauta da sessão legislativa 

do dia 16/12/2014, na qual se encontra incluído o requerimento 512/2014 (pedido de 

anulação  da  eleição  ocorrida  em  26/02/2013),  inclusive  com  a  sua  afixação  e 

publicação  no  átrio  da  Câmara  Municipal  Santa  Ritense,  conforme  informações 

contidas nos documentos de fls. 96/97, 104 e 106. 

Diante dos fundamentos acima delineados, compreendo que o fato de 

que  “pelo menos um dos integrantes daquela Casa Legislativa, não recebeu com  

antecedência  a  cópia  da  proposição  relativa  ao  requerimento  de  anulação  da  

Sessão de 28/02/2013.”  - fls. 05, não é suficiente para invalidar a sessão legislativa 

do dia 16/12/2014.

Em  relação  ao  argumento  do  decisum agravado  de  que  “não  se 

podendo  aqui  precisar  se  obedecida  criteriosamente  a  regra  que  determina  a  

oportunidade  de  inscrição  de  chapas  concorrentes.”  -  fls.  05,  passo  a  tecer  as 

seguintes considerações.

De início, verifico que foi expedido o Edital de Convocação nº 001/2014, 

veiculado no “Jornal Oficial do Poder Legislativo” do dia 16/12/2014 - fls. 111/112 e 

afixado  no  átrio  do  respectivo  parlamento  mirim  na  mesma  data,  às  11:50h, 

noticiando a eleição para escolha da mesa diretora referente ao biênio 2015/2016, 
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cujo pleito eleitoral ocorreu no dia seguinte (17/12/2014), às 14:00h – fls. 118/119, 

restando  respeitado  o  prazo  mínimo  de  24  horas  para  que  os  interessados 

pudessem formar chapa.

Percebo,  ainda,  esmiuçando  a  cópia  da  “Ata  de  Eleição  da  Mesa 

Diretora  da  Câmara  Municipal  de  Santa  Rita,  Estado  da  Paraíba  –  Biênio  

2015/2016”, realizada no dia 17/12/2014 – fls. 118/119, que foi dada oportunidade 

para  “os  parlamentares  que  estavam na  galeria  para  adentrarem ao  plenário  e 

participarem da eleição, facultando a estes oportunidade de apresentarem chapa  

para concorrer” - fls. 118. Grifei.

Outrossim, a própria Resolução nº 001/2013, que modificou o art. 16 do 

Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Santa  Rita  e  seus  parágrafos, 

estabeleceu que:

“Art. 16 (…)
§2º – Havendo requerimento subscrito por maioria absoluta  
dos vereadores a eleição para renovação da mesa para o  
biênio  seguinte  poderá  ser  antecipada  para  data  e  hora  
estabelecidos  no  requerimento,  caso não seja  tal  pleito  
formulado nos 15 (quinze) dias que antecedem o mês de  
setembro do ano em que terminará o mandato da mesa,  
a eleição será obrigatoriamente realizada no dia 17 de  
dezembro do ano em que termine o mandato da qual  
deva suceder.” Grifei.

Portanto,  uma  vez  anulado  o  pleito  eleitoral  concretizado  no  dia 

28/02/2013, obrigatoriamente a eleição para o biênio 2015/2016 deveria ocorrer no 

dia 17/12/2014, conclusões que também levam este Magistrado a aceitar que os 

autores, ora agravados, tinham conhecimento e poderiam ter efetuado inscrição da 

respectiva chapa.  

Realizadas  essas  considerações,  enxergo a  ausência  da  coerência 

jurídica e fática em relação as ponderações dos autores, ora agravados, no que 

concerne  à  fumaça  do  bom  direito  para  a  manutenção  da  tutela  antecipada 

aquiescida  perante  o  primeiro  grau de  jurisdição,  motivo  pelo  qual  a  cassação  da 

medida emergencial deferida na primeira instância é medida que se impõe.

Desembargador José Ricardo Porto
 13



Agravo de Instrumento nº 0000213-90.2015.815.0000

Por  último,  concluo prima  facie que  uma  das  partes  -  (ou  ambas)  - 

possivelmente  está  falseando  a  verdade  bem  como  anexou  documentos  ao  caderno 

processual  obtidos e confeccionados de forma condenável, cenário a ensejar a aplicação 

do art. 40 do Código de Processo Penal, razão pela qual estou determinado a extração de 

cópia  na  íntegra  do  presente  recurso para  que  seja  remetido ao  Promotor  de  Justiça 

oficiante  perante  o  Juízo  de  origem,  para  as  providências que  entender  cabíveis  e 

necessárias, objetivando a abertura de procedimento com o propósito de apurar a presença 

de factível ilícitos penais.

“Art.  40.Quando,  em autos  ou  papéis  de que  conhecerem,  os  
juízes  ou  tribunais  verificarem  a  existência  de  crime  de  ação  
pública,  remeterão  ao  Ministério  Público  as  cópias  e  os  
documentos necessários ao oferecimento da denúncia.”

Ante o exposto, provejo a irresignação instrumental, revogando a decisão 

agravada pelos fatos e fundamentos acima delineados.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador  José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmº. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª.  Srª.  Desª.   Maria  de Fátima  
Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo, 
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 14 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/08
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