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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acordão 
Agravo de Instrumento – nº. 0000015-82.2017.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Rodrigo Santos de Carvalho – Adv.: Marcos Souto Maior Filho 
- OAB/PB Nº 13.338-B

Agravados: Jailson  Fernandes  da  Silva  e  Câmara  Municipal  de
Itapororoca-PB – Adv.: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar  – OAB/PB Nº 14.233

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  – ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DA CÂMARA  MUNICIPAL
DE  ITAPOROROCA-PB  –  ALTERAÇÃO  DO
REGIMENTO  INTERNO  –  PUBLICAÇÃO  NO
DIÁRIO  OFICIAL  DO  MUNICÍPIO  -
LEGALIDADE  –  ALEGAÇÃO  DE
IRREGULARIDAE NO TRÂMITE LEGISLATIVO –
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  –
PROCESSO PRINCIPAL - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça,  por  unanimidade,  em negar
provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar
de  efeito  suspensivo  interposto  por  Rodrigo  Santos  de  Carvalho,
hostilizando interlocutório proveniente do Juízo de Direito Plantonista da
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Vara Única da Comarca de Cruz do Espírito Santo-PB, proferido nos autos
do  Pedido  de Tutela  de  Urgência  Preparatória  de  Ação  Declaratória  de
Nulidade, manejado contra os agravados.

O  agravante  alega  inicialmente  que  em  sessão
extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Itapororoca-PB no dia
01/01/2017,  foi  realizada  a  eleição  da  mesa  diretora  para  o  biênio
2017/2018,  que  proclamou  eleito  Jailson  Fernandes  da  Silva como
Presidente da Casa Legislativa Municipal, com base nos procedimentos do
Regimento Interno datado do ano de 2008, que prevê a eleição daquele
candidato que fosse o mais  votado na última eleição municipal,  como
critério de desempate.

Alega  ainda  que  diante  da  suposta  irregularidade,
ingressou com um pedido de tutela provisória, onde buscou a suspensão
da eleição da mesa diretora,  uma vez que esta se deu com base em
procedimentos  previstos  em  uma  norma  que  não  teria,  em  tese,
obedecido aos trâmites legislativos para sua validade e eficácia,  razão
pela qual deveria ter sido utilizado os ditames previstos no Regimento
Interno datado do ano de 2001, onde se prevê, na hipótese de empate, a
proclamação  de  eleito  Presidente  aquele  vereador  que  for  mais  idoso
entre os concorrentes.

Aduz  que  o  Magistrado  singular  entendeu  que  não
restou  comprovada  a  vigência  e  o  teor  das  alterações  do  regimento
interno da Câmara Municipal de Itapororoca-PB, o que tornaria impossível
a análise da liminar pleiteada, já que a prova de fato negativo, bem como
a negativa de vigência de um fato, não era capaz de legitimar o pleito
pretendido, sem que antes fosse dado oportunidade para regularizar o
referido óbice.

Insatisfeito, o Agravante interpôs o presente Agravo de
Instrumento, requerendo, in limine, o emprego do efeito suspensivo ativo
para  suspender  os  efeitos  da  eleição  da  mesa  diretora  da  Câmara
Municipal de Itapororoca para o biênio 2017/2018, aduzindo, para tanto,
que, ao contrário do que consigna a decisão agravada, houve prova de
vigência e do teor do regimento interno da Casa Legislativa Municipal,

  
2

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo nº. 0000015-82.2017.815.0000

conforme documentos anexados à peça recursal  e, também, ao pedido
inicial formulado em primeira instância.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  da  liminar  e  no
mérito pelo provimento do recurso.

  
Liminar denegada às fls. 133/134v.

Os  agravados  apresentaram  contrarrazões  às  fls.
166/179.

 
A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo

desprovimento do recurso (fls. 242/250)

É o breve relatório.

VOTO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  decisão  do
Magistrado singular que negou o pedido de liminar para anular eleição
que  elegeu  Jailson  Fernandes  da  Silva  como  Presidente  da  Câmara
Municipal de Itapororoca-PB para o biênio 2017/2018 e proclamar como
eleito o vereador Rodrigo Santos de Carvalho.

Analisando os autos, observo que em 01/01/2017 foi
realizada  a  eleição  para  mesa  diretora  da  Câmara  Municipal  de
Itapororoca-PB para o biênio 2017/2018, concorrendo duas chapas, uma
possuindo como candidato a Presidente o vereador Jailson Fernandes da
Silva e a outra indicando como Presidente o vereador Rodrigo Santos de
Carvalho. 

Analisando  ainda  os  autos,  observo  que  a  eleição
terminou empatada com cada chapa conseguindo 5 (cinco) votos, e sendo
proclamado eleito Presidente o vereador  Jailson Fernandes da Silva, por
ter sido o vereador mais votado na última eleição, conforme o art. 26, §
único  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal,  com  as  alterações
instituídas pela Resolução nº 040/2008.

  
3

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo nº. 0000015-82.2017.815.0000

“Art.  26.  A  apuração  será  aclamada  pelo
Presidente, sendo proclamados os nomes dos
eleitos que obtiverem a maioria de votos.
Paragrafo Único. Havendo empate na eleição
da Mesa, considerar-se-à eleita a chapa que
contiver o candidato a presidente mais votado
na última eleição municipal.” 

No entanto, o agravante alega que deveria ser aplicada
a  regra  de  desempate  prevista  no  art.  16  do  Regimento  Interno  da
Câmara Municipal com redação dada pela Resolução nº 03/2001:

“Art. 16. Havendo empate na eleição da Mesa,
proceder-se-à  imediatamente  a  novo
escrutínio e, persistindo o empate, considerar-
se-à eleita a chapa que contiver o candidato a
presidente mais idoso.”

O  agravante  sustenta  seus  argumentos  com
fundamento de que as alterações instituídas pela Resolução nº 040/2008,
no Regimento Interno, não foram publicadas no Diário Oficial da Câmara
Municipal,  bem como as  mencionadas  alterações  não  obedeceram aos
trâmites  legislativos  para  sua  validade  e  eficácia,  razão  pela  qual  a
resolução nº 040/2008, não existe no mundo jurídico.

Acontece  que  os  documentos  de  fls.  184/216
comprovam  que  a  resolução  nº  040/2008  que  alterou  a  redação  do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapororoca-PB, foi publicada
no Diário Oficial do Município no dia 26/12/2008.

À  fl.  235,  consta  uma  declaração  assinada  por  seis
vereadores,  que  exerceram  o  mandato  na  legislatura  2005/2008,
afirmando  que  o  projeto  de  resolução  040/2008,  tramitou  na  Câmara
Municipal,  obedecendo  todo  o  processo  legal,  e  sendo  aprovado  por
unanimidade.
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Desta  forma,  conclui-se que o  Regimento  Interno da
Câmara  Municipal  de  Itapororoca-PB,  publicado  no  Diário  Oficial  de
26/12/2008, está em vigor e a apuração se houve alguma irregularidade
na tramitação do projeto de resolução nº 040/2008, só poderá ser feita
através de dilação probatória no processo principal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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