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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA.
ELEIÇÃO  MESA  DIRETORA  DE  CÂMARA
MUNICIPAL.  DATA  DESIGNADA  PARA  A
VOTAÇÃO.  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA
ADIADA  PELO  PRESIDENTE  DA  CASA
LEGIFERANTE. PARCELA DE VEREADORES
QUE SE REUNEM EM CARÁTER INFORMAL
E  ELEGEM  A  MESA  DIRETORA.  ATO
INEXISTENTE  NÃO  PASSÍVEL  DE
CONVALIDAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
REFORMA  DA  DECISÃO  QUE  DECLAROU
VÁLIDA  A  VOTAÇÃO.  PROVIMENTO  DO
APELO.

-  Um  dos  atributos  do  ato  administrativo  é  a
presunção relativa de legitimidade, ou seja, enquanto
não  declarada  a  sua  nulidade,  é  tido  por  válido,
exigível  e  operante.  Assim,  o  ato  emanado  pelo
Presidente da Câmara que suspendeu a data a eleição
da Mesa Diretora não poderia  ter  sido descumprido
pelos vereadores, de forma que a votação ocorrida no
dia 26 de julho de 2013 configura ato inexistente, não
passível  de  convalidação,  sendo  irrelevante  a
alegação dos autores de que a respectiva votação foi
ratificada em sessões posteriores.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Câmara Municipal
de  Jacaraú  e  outros  contra  decisão  do  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de
Jacaraú  que,  nos  autos  da  Ação Declaratória  com Preceito  Cominatório
proposta por  Antônio André Corcino Júnior e outros, julgou procedente  a
demanda, declarando a validade da votação ocorrida em  26/07/2013.

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  tem-se  que  Antônio  André
Corcino Júnior, Luiz Valério dos Santos, Claudemir Gomes da Costa e Jair
Vitorino de Oliveira Filho, vereadores do Município de Jacaraú, propuseram a
ação declaratória em face da Câmara de vereadores visando anular os atos
administrativos  que  cancelaram  o  processo  eleitoral  da  Mesa  Diretora  da
Câmara Municipal de Jacaraú/PB, biênio 2015/2016, instaurado em julho de
2013.

Aduzem que após a anulação, foi iniciada uma segunda eleição
com atropelos e abusos, visando os interesses pessoais do atual Presidente da
Casa Legislativa, Gilson Fábio Duarte, que visava sua reeleição.

Contam que no dia 18 de julho de 2013, o atual presidente  da
casa  legislativa  publicou  Edital  no  noticiário  oficial  do  poder  legislativo,
designando  o  dia  26  de  julho  de  2013  para  a  realização  da  eleição,
determinando a expedição de convocatório individual para cada vereador. No
dia seguinte,  19 de julho,  o Presidente expediu convocatória para todos os
vereadores.

Em 25 de julho, na véspera da eleição, o Presidente expediu
Circular suspendendo a eleição sob a justificativa de não ter dois vereadores
recebido  a  convocatória  (Claudemir  Gomes  da  Costa  e  Jair  Vitorino  de
Oliveira Filho). Entretanto, havendo quorum regimental de 6 vereadores, sob a
presidência do Vice Presidente em face da falta do Presidente, no dia 26 de
julho  de  2013,  realizou-se  a  eleição,  vencendo a  unanimidade  a  Chapa 2,
composta pelos autores.

Entretanto, não aceitando o Presidente o resultado, convocou os
vereadores para uma segunda eleição. Sustentam, contudo, que não há vícios
que  justifique,  a  instauração  de  novo  processo  eleitoral,  pois  todos  os
vereadores foram convocados.

Pugnam, pois, em caráter liminar pela suspensão dos seguintes
atos administrativos: circular que cancelou a  convocação da eleição do dia
26/07/2013 e a  circular  que designou nova data  para a  eleição,  devendo a
Câmara se abster de realizar o segundo pleito. No mérito, seja ratificada a
medida liminar.

Concessão de pleito liminar (fls.174).

Contestando a ação  (fls. 176/183), a Câmara Municipal argue
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preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito aduz a inocorrência da
eleição no dia 26/07/13, tendo a ata da sessão de 16 de agosto de 2013, que
dava sustentação à retrocitada eleição, sido anulada em virtude de adulteração
e  informações  não  verídicas.  Ressalta  que  os  vereadores  em  sua  maioria
resolveram acatar o cancelamento da eleição, sendo prerrogativa da Mesa da
Câmara tal conduta jurídica. Requer a improcedência da ação.

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o juiz de primeiro
grau  prolatou  sentença  às  fls.  323/331,  julgando  procedente  a  demanda,
consignado não vislumbrar motivos para a anulação da sessão extraordinária
ocorrida em 26/07/2013.

Irresignada com  a  sentença  de  primeiro  grau,  a  Câmara
Municipal de Jacaraú interpôs  recurso de Apelação (fls.  333/346),  aduzindo
um  dia  antes  da  sessão  do  dia  26/07/2013,  o  Presidente  cancelou  a
convocação, comunicando a todos os vereadores, contudo, um grupo se reuniu
e por conta própria escolheu a Mesa Diretora.

Aduz que a Câmara não aprovou a ata da eleição, sendo falsos
os registros na ata das sessões dos dias 9 e 16 de agosto de 2013, motivo pelo
qual, por maioria de 5 (cinco) votos,  no dia 13 de dezembro,  foi anulado o
documento proveniente desta última reunião.  Pugna, ao fim, seja declarada a
invalidade da sessão do dia 26/07/2013.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Lúcia de
Fátima  Maia  de  Farias,  não  opinou  do  mérito,  porquanto  inexistente  o
interesse público que legitime a atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO.

Verifica-se dos autos que  Antônio André Corcino Júnior, Luiz
Valério dos Santos, Claudemir Gomes da Costa  e Jair Vitorino de Oliveira
Filho, vereadores do Município de Jacaraú, propuseram a ação declaratória em
face  da  Câmara  de  vereadores  visando  anular  os  atos  administrativos  que
cancelaram o processo eleitoral  da Mesa Diretora da Câmara Municipal  de
Jacaraú/PB, biênio 2015/2016, ocorrido em 26 de julho de 2013.

Nesses  termos,  em  síntese,  o  cerne  da  questão  reside  na
validade, ou não, da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Jacaraú,
ocorrida em 26/07/2013.

Aduzem  os autores  que no dia 18 de julho de 2013, o atual
presidente da casa legislativa publicou Edital  no noticiário oficial do poder
legislativo, designando o dia 26 de julho de 2013 para a realização da eleição,
determinando a expedição de convocatório individual para cada vereador. No
dia seguinte,  19 de julho,  o Presidente expediu convocatória para todos os
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vereadores.

Entretanto, em 25 de julho, na véspera da eleição, o Presidente
expediu Circular  suspendendo a  eleição  sob a  justificativa  de  não ter  dois
vereadores  recebido  a  convocatória  (Claudemir  Gomes  da  Costa  e  Jair
Vitorino de Oliveira Filho). 

Ato contínuo,  6  (seis) vereadores,  sob a presidência do Vice
Presidente, tendo em vista a falta do Presidente, se reuniram por conta própria
no dia 26 de julho de 2013, e realizaram a eleição, vencendo a unanimidade a
Chapa 2, composta pelos autores.

O Presidente,  por  sua  vez,  diante  do  ocorrido,  providenciou
novas eleições, as quais foram suspensas por decisão liminar proferida pelo
juízo a quo.

Aduz a  Câmara  Legislativa  a inocorrência  da  eleição no dia
26/07/13, tendo a ata da sessão de 16 de agosto de 2013, que dava sustentação
à retrocitada eleição, sido anulada em virtude de adulteração e informações
não verídicas,  por voto da maioria absoluta, em sessão realizada em  13 de
dezembro.

Pois bem. Após breve síntese do caso ora posto, observo que
não agiu com acerto o magistrado de base, assistindo razão ao recorrente.

É que,  ao meu ver,  após a suspensão da  eleição ocorrida na
véspera da  data designada (25 de julho de 2013), não poderia um grupo de
vereadores, diga-se, por conta própria, reunir-se e realizar a votação da Mesa
Diretora, em total desrespeito à ordem emanada pelo chefe da casa legiferante.

Reside aí toda a celeuma da hipótese em estudo.

Ora, ainda que a motivação da suspensão da eleição não fosse
verdadeira ou correta, não legitima a ação dos vereadores, de contrariar ordem
superior e proceder ao ato suspenso.

Isto  porque  um  dos  atributos  do  ato  administrativo  é  a
presunção de legitimidade, ou seja, enquanto não declarada a sua nulidade, é
ato válido e exigível. 

Assim, bem elucidou Hely Lopes Meirelles:

“A presunção  de  legitimidade  autoriza  a  imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos,
mesmo  que  arguidos  de  vícios  ou  defeitos  que  os
levem  à  invalidade.  Enquanto,  porém,  sobrevier  o
pronunciamento de nulidade de atos administrativos
são  tidos  por  válidos  e  operantes,  que  para  a
Administração, quer para os particulares sujeitos ou
beneficiários  de  seus  efeitos.”(MEIRELLES.  Hely
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Edição,
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2008, pag. 154).

Ademais,  indaga-se  ainda  a  respeito  daqueles  que  não
compareceram  à  sessão  em  virtude  da  Circular  que  suspendeu  a  sessão
extraordinária, a exemplo do próprio Presidente da casa. Convalidar tal ato é
violar  o  direito  daqueles  vereadores  que,  de  boa  fé  e  cientificados  do
adiamento da votação, não se fizeram presentes na sessão extraordinária.

Assim, a toda evidência, a eleição ocorrida no dia 26 de julho
de 2013 configura ato inexistente, porquanto tratar-se de sessão extraordinária
em que se fazia necessário a convocação de todos os membros. Ao contrário
disto,  houve  a  “desconvocação”  prévia,  fazendo-se  presentes  alguns
vereadores por mera liberalidade e em caráter claramente informal.

Em outras  palavras,  não  houve  a  sessão  extraordinária,  mas
mero encontro informal de vereadores, oportunidade na qual jamais poderia se
realizar  a  escolha  da  Mesa  Diretora,  tratando-se,  desta  feita,  de  vício
insanável,  não  passível  de  convalidação,  sendo  irrelevante  a  alegação  dos
autores de que a respectiva votação foi ratificação em sessões posteriores.

Leciona Hely Lopes Meirelles:

“Ato inexistente  é  o  que  apenas tem aparência de
manifestação  regular  da  Administração,  mas  não
chega a se aperfeiçoar como ato administrativo. É o
que ocorre,  p.  ex.,  com o “ato” praticado por um
usurpador de função pública. Tais atos equiparam-
se,  em nosso Direito,  aos atos nulos,  sendo assim,
irrelevante e sem interesse prático e distinção entre
nulidade e  inexistência,  porque ambas produzem o
mesmo resultado – a invalidade – e se subordinam às
mesmas regras de invalidação. Ato inexistente ou ato
nulo  é  ato  ilegal  e  imprestável,  desde  o  seu
nascedouro.”  (MEIRELLES.  Hely  Lopes.  Direito
Administrativo  Brasileiro.  32ª  Edição,  2008,  pag.
174).

Ensina, ainda, os advogados Fernando Ferreira Baltar Neto e
Ronny Charles Lopes de Torres, em sua obra “Direito Administrativo”:

“A diferença entre atos nulos e os inexistentes é que
o  ato  nulo  pode  ser  convalidado  pela  prescrição,
enquanto  o  ato  inexistente  nunca  pode  ser
convalidado, além de admitir o direito de resistência
contra  eles”  (BALTAR  NETO.  Fernando  Ferreira;
TORRES. Ronny Charles Lopes de. 5ª Edição, 2015,
fls.193). 

 
Sobre o assunto, colaciono jurisprudência pátria:

“Apelação.  execução  fiscal.  crédito  tributário.
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prescrição  intercorrente.  reconhecimento.  extinção
do  feito  ex  officio.  insurgência  do  ente  estatal.
ausência  de  assinatura  original  do  julgador.  ato
inexistente.  impossibilidade  de  convalidação.
nulidade  dos  atos  a  partir  da  sentença.  recurso
prejudicado. aplicação do art. 932, iii, da legislação
processual civil em vigor. retorno dos autos ao juízo
de  origem.  -  A falta  de  aposição  de  assinatura
original do julgador na sentença a torna inexistente,
de modo que, diante de tal vício, o qual não pode ser
convalidado,  impõe-se  o  reconhecimento  da
nulidade dos  atos  processuais  deflagrados  em
sequência.  -  Tal  situação,  ocorrente  na  espécie,
impõe  o  reconhecimento  de  prejudicialidade  do
recurso sob análise, com supedâneo do art. 932, III,
do Novo Código de Processo Civil, e, a um só tempo,
a determinação de remessa dos autos à origem para
regular tramitação. Vistos.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00301760920058152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 02-12-2016) 

“AÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  003⁄2013  E  ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
004⁄2013,  DO  MUNICÍPIO  DE  BARRA  DE  SÃO
FRANCISCO  (ES)  –  MATÉRIA  PRIVATIVA  DO
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - VÍCIO DE
INICIATIVA  –  INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL  –  SANÇÃO  PELO  PREFEITO  –  NÃO
CONVALIDAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE.
1  –  Considerando  que  as  normas  questionadas
dispõem  inadequadamente  sobre  atribuições  do
Poder Executivo Municipal, autorizando o Prefeito a
executar  serviços  em  propriedades  rurais
particulares,  com  utilização  de  maquinário  de
propriedade  do  Município  ou  contratado  de
terceiros,  resta  patente  a sua inconstitucionalidade
por vício de iniciativa.

2 - A aquiescência do Prefeito, por meio de sanção,
não é capaz de suprir o vício de iniciativa, pois tal
vício macula de nulidade toda a formação da lei,
não havendo que se falar em convalidação.

3 – Procedência do pedido. ACÓRDÃO

(TJ-ES  ADI  00287058720158080000  ,  Relator(a):
Arthur José Neiva de Almeida, Pleno, 07/06/2016)
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Assim,  considerando  que  a  votação  ocorrida  na  Câmara  de
Vereadores na data de 26/07/2013 é ato inexistente e não sendo possível a sua
convalidação,  não há como se acolher o pleito inicial, merecendo reforma a
decisão de base.

Por  essas  razões,  DOU  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO
CÍVEL, reformando a decisão  vergastada para julgar improcedente o pleito
autoral.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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