
29/01/2021

Número: 0800301-96.2021.8.15.2001 
 

Classe: AÇÃO POPULAR 

 Órgão julgador: 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital 
 Última distribuição : 07/01/2021 

 Valor da causa: R$ 1.000,00 

 Assuntos: Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

RUBENS YAGO MORAIS TAVARES ALEXANDRINO

(AUTOR)

JAMESON SILVA TRAVASSOS DA LUZ (ADVOGADO)

RUBENS YAGO MORAIS TAVARES ALEXANDRINO

(ADVOGADO)

JAMESON SILVA TRAVASSOS DA LUZ (AUTOR) JAMESON SILVA TRAVASSOS DA LUZ (ADVOGADO)

RUBENS YAGO MORAIS TAVARES ALEXANDRINO

(ADVOGADO)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (REU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

38887
090

29/01/2021 13:10 Decisão Decisão



 

 ParaíbaPoder Judiciário da
1ª Vara de Fazenda Pública da Capital

AÇÃO POPULAR (66) 0800301-96.2021.8.15.2001

DECISÃO

Vistos etc.

Tratam os autos de ação popular com pedido liminar, interposta pelos autores em epígrafe em desfavor da Câmara de Vereadores
do Município de João Pessoa.

Alegam os autores que a presente ação visa impor óbices e controle jurisdicional ao processo legislativo acoimado de ilegal,
praticado pelo promovido, por meio da Resolução n. 181/2021 que antecipou para o dia 01 de janeiro de 2021 a eleição da mesa
diretora da Câmara Municipal relativa ao biênio 2023-2024.

Invocam em seu favor o disposto na Lei Orgânica do Município de João Pessoa, artigo 14, I, bem como e em especial o artigo 39
da mesma Lei, que remete ao Regimento Interno da Câmara a tramitação legislativa das resoluções e decretos legislativos.

Por sua vez, conforme alegado na alegado na inicial, aduzem que o Regimento Interno da Câmara Municipal em seus artigos 13 e
16 dispõem que a Mesa é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, com mandato de
02 anos e que, no início de cada legislatura, no primeiro dia de janeiro, a mesa será eleita e empossada.

No que tange à eleição para o segundo biênio da legislatura, objeto da presente ação, o Regimento interno da Câmara Municipal,
em seu artigo 16, par. 2o , determina que a eleição para a renovação da Mesa realizar-se-á, obrigatoriamente, na última sessão
ordinária do primeiro biênio.

Por tais razões, e considerando que a Resolução 181/2021, se encontra em desacordo com o Regimento Interno da Câmara,
antecipando a referida eleição em 02 anos, requer que sejam suspensos os efeitos da eleição para a mesa diretora do segundo
biênio da 18  legislatura (2023-2024) da casa legislativa ora promovida, quando segundo alega, a referida eleição somente deveriaa

ocorrer na última sessão ordinária do primeiro biênio, ou seja, em dezembro de 2022.

É o relatório.
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Passo a decidir.

O cerne do pleito liminar consiste em saber se padece de ilegalidade o ato da promovida que antecipou as eleições da mesa
diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio (2023-2024), em desacordo, segundo o alegado, com o Regimento Interno da
Câmara Municipal.

Analisando o teor do Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa, cumpre se trazer à colação o contido no artigo 16,
parágrafo 2 , que assim dispõe:o

Art. 16 No início de cada legislatura, no dia primeiro de janeiro, logo após a Sessão de Posse dos Vereadores, a Câmara se reunirá,
extraordinariamente, ainda sob a presidência do Vereador que presidiu a sessão de instalação, para a eleição da Mesa Diretora, na
forma e composição do Art. 13 e seu parágrafo único, e, havendo maioria absoluta, elegerão os membros da Mesa, que serão,
automaticamente, empossados.

§ 1º Na hipótese de não haver número suficiente para a eleição da Mesa, o Vereador presidente dos trabalhos abrirá a sessão,
mandará constar na ata para assinalar o fato e, em seguida, convocará uma nova sessão para 30 (trinta) minutos depois, quando
com qualquer número de Vereadores fará realizar a eleição.

§ 2º A eleição para renovação da Mesa, ou seja, a segunda eleição da legislatura, realizar-se-á, obrigatoriamente, na última
sessão ordinária do segundo período da segunda Sessão Legislativa, adotando o mesmo procedimento do parágrafo
anterior, empossando-se os eleitos em primeiro de janeiro.

Verifica-se assim, pelo contido na disposição regimental supra, que obrigatoriamente, as eleições para renovação da mesa
diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, deverão ocorrer na última sessão ordinária do segundo período da segunda Sessão
legislativa da parte promovida, dispondo ainda o artigo 18, inciso II, do mesmo Regimento o seguinte:

Art. 18 Para eleição da Mesa, os registros de candidatura obedecerão aos seguintes critérios: I - Na primeira eleição de cada
legislatura, os registros deverão ser feitos até o 8º (oitavo) dia anterior à eleição, no protocolo geral da Câmara, que, de imediato,
encaminhará ao Vereador mais votado, que sendo candidato ou estando ausente, ao mais idoso; II - Na segunda eleição da
legislatura, as inscrições terão que ser feitas até o 8º (oitavo) dia anterior à eleição, no protocolo geral da Câmara, que, de
imediato, encaminhará à presidência. (Alterado pela Resolução nº 35/2008).

Sendo assim, o ato da promovida, que antecipou a eleição da mesa diretora do segundo biênio (2023-3024) o dia 01 de janeiro de
2021, viola claramente a Lei Orgânica do Município de João Pessoa, em seu artigo 14, bem como o Regimento Interno da Câmara

Municipal, em seus artigos 16, paragrafo 2o, e 18, inciso II.

Presente se encontra assim, como demonstrado, a plausibilidade jurídica do direito dos autores, sendo in casu o periculum in mora
presumido, diante da possibilidade de antes do julgamento final do processo, serem empossados os eleitos.

Isto Posto, concedo a liminar postulada, para que sejam suspensos de imediato os efeitos da eleição para a mesa diretora do

segundo biênio da 18a legislatura (2023-2024) da casa legislativa ora promovida, ante a ilegalidade e imoralidade do ato ora
questionado.
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Oficie-se para cumprimento da decisão em tela, com urgência.

Cite-se na forma da Lei.

JOÃO PESSOA, 29 de janeiro de 2021.

 Flávia da Costa Lins CavalcantiJuíza
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