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Poder Judiciário da Paraíba

4ª Vara Mista de Guarabira

AÇÃO POPULAR (66).

PROCESSO N. 0806843-27.2022.8.15.0181 [Fiscalização, Violação aos Princípios Administrativos,
Abuso de Poder].

AUTOR: JOSE ANTONIO DOS SANTOS.

REU: RICARLLESON FERREIRA CUNHA.

DECISÃO

Vistos, etc.

Inicialmente, recebo a petição inicial por preencher os requisitos legais.

Trata-se de Ação Popular com pedido de Tutela Provisória proposta por JOSE ANTONIO DOS

SANTOS em face do  RICARLLESON FERREIRA CUNHA, ambos já qualificados nos autos, sob o

fundamento de ter corrido de forma ilegal as eleições para a   composição da mesa diretora da casa

legislativa da municipalidade de Pirpirituba PB.

Aduz a parte autora, em síntese, que (i) é vereador eleito e empossado para legislatura 2021/2024 no

Município de Pirpirituba - PB;(ii) assevera que, através de alterações em Portarias, o vereador mais

votado, antecipado as eleições da mesa diretora para o segundo biênio 2023/2024, tendo a eleição

ocorrido em 01 de janeiro de 2021, no entanto, o ato estaria em descompasso com a Lei Orgânica

Municipal e o Regimento Interno da Casa de leis municipal.

Ao final, o impetrante requer a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da eleição para a mesa

diretora – biênio 2023/2024 da   Câmara Municipal de Pirpirituba-PB, visto não ter a autoridade que

presidiu a sessão de eleição competência para o ato, o que tornaria o ato anulável.

Juntou documentos.

Processo tramitando com gratuidade.
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É o relatório.

Decido.

Para a concessão dos pedidos de Tutela de Urgência, é necessário que estejam cumulativamente presentes

os três requisitos do art. 300 caput do CPC: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito, (ii) o

perigo de dano; (iii) o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à averiguação da legalidade da eleição da Mesa Diretora da

Câmara Municipal de Pirpirituba - PB realizada, ocorrida no dia 01/01/2021, no que tange ao 2º biênio

(2023/2024).

Colhe-se da documentação que instrui os presentes autos que o demandante foi eleito para o cargo de

vereador da Câmara Municipal de Pirpirituba - PB para a legislatura 2021/2024, encontrando-se no

regular exercício do mandato. No dia 01/01/2021 foi realizada a eleição da Mesa Diretora para o primeiro

biênio (2021/2022). Porém, na mesma sessão, houve a eleição da Mesa Diretora para o 2º biênio

(2023/2024).

Inicialmente, importa ressaltar sobre o princípio da legalidade, veiculado pelo caput do art. 37, da

Constituição da República, que consiste na diretriz norteadora do agir administrativo. Segundo ele, toda e

qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Isso implica a subordinação completa do

agente público à lei. Portanto, a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, somente

podendo agir secundum legem.

Lado outro, a ordem Constitucional atual definiu o município como parte integrante da organização

político-administrativa da República Federativa do Brasil, conferindo-lhe autonomia

político-administrativa de acordo com os limites ditados pela Constituição de 1988. 

Neste sentido, dispõe a Constituição Federal que o município reger-se-á por lei orgânica, atendidos os

princípios nela estabelecidos, assim como a Constituição do respectivo Estado (art. 29). Ademais, os

procedimentos legislativos no âmbito do Município são regidos pela Lei Orgânica Municipal e pelo

regimento interno da Câmara Municipal.

No caso em apreço, percebe-se que o na eleição que elegeu o demandado para a presidência da casa

legislativa municipal para o primeiro biênio, também, se realizou a eleição do presidente do segundo

biênio, tendo como fundamenta alteração legislativa ocorrida no ano de 2020, que trouxe a redação do

regimento interno da Câmera de Vereadores do Município de Pirpirituba - PB e a sua Lei Orgânica, que

viabiliza realização, na mesma sessão, eleições para o primeiro e segundo biênio.

Sucede-se que, em análise perfunctória, típica das tutelas de urgência, associado com o conjunto

probatório, tenho que às alegações de irregularidade nas supostas emendas ao regimento interno da

Câmara Municipal e a sua Lei Orgânica, efetivamente existiu , o que tornaria a realização da eleição para

o 2º biênio ilegal. Aqui cito o parco espaço de deliberações de matéria relativamente complexa, além de

revogação de dispositivos legais inexistentes, ademais, em todo o processo legislativo de alteração da

Num. 66377656 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: KATIA DANIELA DE ARAUJO - 25/11/2022 21:20:23
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112521201991400000062704602
Número do documento: 22112521201991400000062704602



norma que concedeu a possibilidade de votação conjunta se nota de vícios formais, maculando o respeito

o devido processo legislativo.

Com efeito, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, de modo que CONCEDO A

LIMINAR requerida para suspender a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Pirpirituba - PB

referente ao biênio 2023/2024. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias, bem

como, para cumprimento desta decisão. 

Por fim, dê-se vista ao MP. 

Cumpra-se, com urgência.

 GUARABIRA-PB, datado e assinado pelo sistema.

JUIZ (A) DE DIREITO
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