
16/09/2019

Número: 0808607-14.2019.8.15.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão julgador colegiado: 4ª Câmara Cível

Órgão julgador: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

Última distribuição : 06/08/2019

Valor da causa: R$ 998,00

Processo referência: 0803170-43.2019.8.15.0371

Assuntos: Anulação

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

SALVAN MENDES PEDROZA (AGRAVANTE) ADELIA MARQUES FORMIGA (ADVOGADO)

CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO (AGRAVADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

44426
74

06/09/2019 12:12 Decisão Decisão



 

Num. 4442674 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - 06/09/2019 12:12:14

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19090612121391500000004428777

Número do documento: 19090612121391500000004428777



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808607-14.2019.815.0000.

Origem : 5ª Vara da Comarca de Sousa.

Relator : Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Agravante : Salvan Mendes Pedroza, na qualidade de Prefeito do Município de Nazarezinho.

Advogada: Adelia Marques Formiga Camboim.

Agravada : Câmara Municipal de Nazarezinho.

Advogado:Themis Pereira dos Santos.
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 AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE

SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO

 SIMPLIFICADO NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRELIMINAR.

 ILEGITIMIDADE ATIVA. CÂMARA MUNICIPAL. ÓRGÃO

DOTADO DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA.

POSSIBILIDADE DE VIR A JUÍZO APENAS PARA DEFESA

 DE DIREITOS INSTITUCIONAIS. SÚMULA Nº 525 DO STJ.

   ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE

 EFEITO TRANSLATIVO.    EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV,DO

CPC C/C ART. 6º, §5º, DA LEI Nº 12.016/09. ORDEM DENEGADA.

   - ACâmara Municipal é um órgão do Poder Legislativo, sendo-lhe reconhecida personalidade

 judiciária e não personalidade jurídica, motivo pelo qual pode vir a juízo apenas para a defesa

deprerrogativas institucionais relacionadas ao funcionamento, autonomia e independência do

órgão.

  - Súmula nº 525 - STJ: “A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas

personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos

institucionais”.

 - Considerando que a suspensão de processo seletivo simplificado para a contratação

temporária de excepcional interesse público por ausência de regulamentação local sobre a

matéria não se enquadra no caso de defesa de interesses institucionais, carece a Câmara

Municipal de legitimidade para a impetração da ação mandamental.

 - Neste contexto,  resta imperiosa a aplicação do efeito translativo no presente recurso
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   parao reconhecimento da ilegitimidade ativa, extinguindo o mandado de segurança sem

 resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, VI, do

CPC/2015.

Vistos

  Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo

  interposto por Salvan Mendes Pedroza, na qualidade de Prefeito Municipal de Nazarezinho,

    desafiando decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Sousa

  que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato ilegal e abusivo praticado

  pelo Prefeito Municipal de Nazarezinho,deferiu, parcialmente, o pedido liminar,

suspendendo o processo seletivo simplificado – Edital nº 001/2019, até ulterior deliberação, e

determinando a impossibilidade de aplicação das provas marcadas para o dia 28/07/2019.

     Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Câmara Municipal,

    em razão da sua ausência de personalidade jurídica, ressaltando que possui apenas personalidade judiciária e, por isso, só pode

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento,

autonomia e independência do órgão.

Seguindo suas argumentações, defende, em sede de preliminar, a nulidade da

 decisão por vício de julgamento extra petita, uma vez que houve a determinação de suspensão

do processo seletivo simplificado com base em causa de pedir diversa da pleiteada na

exordial.
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Meritoriamente, enfatiza a existência de erro material no Edital nº 001/2019,

posteriormente retificado pelo Edital de Retificação nº 002/2019, no qual restou consignado

que onde se lê: Lei Municipal nº 330/2003, leia-se: Lei Municipal nº 570/2016, o que

demonstra a existência de lei local regulamentando a questão da contratação por tempo

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

 Ainda destaca que os cargos previstos no edital do processo seletivo em tela

não têm natureza permanente, tendo em vista que são decorrentes de programas federais, os

quais podem ser encerrados a critério do Governo Federal. Frisa ser irrazoável a exigência de

realização de concurso público, diante do caráter temporário dos serviços prestados pelos

cargos ofertados no processo seletivo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo com a revogação da decisão

impugnada, possibilitando a Administração a realização do processo seletivo previsto no

Edital nº001/2019. Também requer, liminarmente, o acolhimento da preliminar de

ilegitimidade ativa e de nulidade da decisão. No mérito, roga pela modificação do decisum.

  Diante da possibilidade de acolhimento de preliminarde ilegitimidade ativa e, consequente, concessão de

efeito translativo ao recurso com a extinção do processo sem resolução do mérito, e em razão do dever de consulta consagrado no

 Novo Código de Processo Civil, a parte recorrida foi intimada para se manifestar (evento nº 4244011), contudo deixou transcorrer

o prazo in albis(evento nº 4441221).

É o relatório.

DECIDO.
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Depreende-se do caderno processual que foi impetrando Mandado de

Segurança pela Câmara Municipal de Nazarezinho contra ato ilegal e abusivo praticado pelo

Prefeito Municipal de Nazarezinho, consistente na deflagração de processo seletivo

simplificado para contratação temporária por excepcional interesse público, sob o argumento

de que não há lei local regulamentando a matéria e existe um desrespeito às funções

institucionais do Poder Legislativo Mirim ao agir de ofício para resolver as questões de

interesse do Município.

Como é cediço, em regra, para que alguém possa ser sujeito processual deve

possuir igualmente personalidade jurídica, podendo ser pessoa natural ou jurídica, de direito

público ou privado. Alguns sujeitos, porém, são dotados de personalidade judiciária, a

despeito de não possuírem personalidade jurídica, como é o caso do Ministério Público, da

Defensoria Pública, dos Tribunais de Justiça, das Assembleias Legislativas, das Câmaras

Municipais, etc.

Entretanto, a atuação em juízo desses entes despersonalizados é restrita,

justamente por se tratar de regra excepcional, devendo-se reconhecer quando necessitam

defender seus direitos institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento,

autonomia e independência do órgão.

A Câmara Municipal é um órgão do Poder Legislativo, sendo-lhe reconhecida

personalidade judiciária e não personalidade jurídica, motivo pelo qual pode vir a juízo apenas

para a defesa de prerrogativas institucionais relacionadas ao funcionamento, autonomia e

independência do órgão.
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Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula, :in verbis

“Súmula nº 525 - STJ: A Câmara de vereadores não possui

personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente

podendo demandar em juízo para defender os seus direitos

institucionais”.

Neste sentido, vejamos os ensinamentos do doutrinador HELY LOPES

MEIRELLES, :in litteris

“A capacidade processual da Câmara para a defesa de suas

prerrogativas funcionais é hoje pacificamente reconhecida pela

doutrina e pela jurisprudência. Certo é que a Câmara não tem

personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Pessoa

jurídica é o Município. Mas nem por isso se há de negar

capacidade processual, ativa e passiva à Edilidade para que

ingresse em juízo quando tenha prerrogativas ou direito próprios a

defender. A personalidade jurídica não se confunde com a

personalidade judiciária; esta é um minus em relação àquela. Toda

pessoa jurídica tem, necessariamente, capacidade processual, mas

órgãos há que, embora sem personalidade jurídica, podem estar em

juízo, em seu próprio nome, em mandado de segurança, porque são

titulares de direitos subjetivos suscetíveis de proteção judicial

quando relegados ou contestados. Nessa situação se encontram os

órgãos do governo local Prefeitura e Câmara - , aos quais se

atribuem funções específicas, prerrogativas funcionais e direitos

próprios inerentes à Instituição.

Num. 4442674 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - 06/09/2019 12:12:14

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19090612121391500000004428777

Número do documento: 19090612121391500000004428777



(…)

Sendo a Câmara órgão despatrimonializado, todas as vantagens e

encargo de ordem pecuniária decorrentes do julgado reverterão à

 (in DireitoFazenda Municipal ou serão por esta suportados.”

Municipal Brasileiro, 17ª Ed., São Paulo:Malheiros,2013, p.

638/639).

 Dentro desse contexto, considerando que a suspensão de processo seletivo simplificado para a contratação

temporária de excepcional interesse público por ausência de regulamentação local sobre a matéria não se enquadra no caso de

defesa de interesses institucionais, carece a Câmara Municipal de legitimidade para a impetração da ação mandamental.

Acerca do assunto, vejamos os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -

   PROCESSO SELETIVO -ILEGALIDADE. - IMPETRAÇÃO PELA CÂMARA

  MUNICIPAL –ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM- SEGURANÇA DENEGADA.1.

Legitimado para impetrar mandado de segurança é o titular do direito individual ou coletivo

líquido e certo invocado ou seu substituto processual. Segurança impetrada pela Câmara

 Municipal. Inadmissibilidade. Ilegitimidade ativa ad causam. 2. A Câmara Municipal é

órgão do Poder Legislativo a quem se reconhece personalidade judiciária e não

personalidade jurídica, o que lhe confere legitimidade para estar em juízo apenas

defendendo prerrogativas institucionais relacionados ao funcionamento, autonomia e

independência do órgão.Precedentes. Hipótese não configurada. Sentença reformada.
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Segurança denegada. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso

prejudicado.(TJSP, AC nº 1002646-97.2015.826.0047, 9ª Câmara de Direito Público, Rel.

Décio Notarangeli, julgado em 11/01/2015). (grifo nosso).

“MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE

CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO PODER

EXECUTIVO - CÂMARA MUNICIPAL - ILEGITIMIDADE

 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ATIVA 1. Estando a Câmara

Municipal em juízo visando sustar atos praticados pelo Poder

Executivo relativos a concurso público patente a sua ilegitimidade

ativa, na medida em que a sua personalidade judiciária se

restringe as funções institucionais, não obstante detenha função

. 2. Recursofiscalizadora que deve ser exercida por seus membros

 desprovido”. (TJMG- Apelação Cível 1.0407.12.003614-7/001,

Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA

CÍVEL, julgamento em 28/02/2013, publicação da súmula em

11/03/2013).

 Não é demasia consignar que oart. 31, da Constituição Federal estabelece que “A fiscalização do Município

será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder

Executivo Municipal, na forma da lei”.

Em geral, a Câmara pode, através de deliberação do plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito a

título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo, mas não pode prover situações concretas por seus

próprios atos ou impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e atribuição.
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 Desse modo, apesar de a Câmara Municipal deter o poder de fiscalização, é forçoso destacarque essa

fiscalização deve ser exercida individualmente por seus membros ou por comissão e mediante decisão do plenário, não possuindo,

portanto, personalidade judiciária para vir a juízo reclamar contra atos do Prefeito, na medida em que sua capacidade de estar em

juízo é inerente as suas funções institucionais.

 Neste trilhar de ideias, resta imperiosa aplicação o efeito translativo no presente recurso, para

    reconhecer a ilegitimidade ativa, extinguindo a ação mandamentalsem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº

12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC/2015.

A respeito do efeito translativo, com a maestria que lhe é peculiar, pertinente citar os ensinamentos

doutrinários de Luiz Guilherme Marinoni:

“o efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário conhecer em qualquer

 tempo ou grau de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação das partes, a exemplo

das questões enumeradas no art. 301 do CPC (exceto seu inciso IX). Se esses temas devem ser

examinados pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, eles certamente poderão ser

 apreciados quando da análise do recurso. O tribunal é autorizado a conhecer esses temas de

ordem pública, ainda que não tenham sido ventilados, seja no juízo a quo, seja nas razões

do recurso.Obviamente, esse efeito é inerente a qualquer espécie recursal” (in Processo de

Conhecimento, 8ª edição, p. 528).

No mesmo sentido, vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO PARA

QUE O EXECUTADO PAGUE A QUANTIA EXIGIDA, SOB PENA DE PRISÃO CIVIL.
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INCONFORMISMO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

RECLAMO ACOLHIDO. ACORDO DE ALIMENTOS ENTABULADO PARA VIGER

SOMENTE ATÉ A CONCLUSÃO DA PRIMEIRA GRADUAÇÃO DA ALIMENTANDA.

DÍVIDA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR. PROCESSO EXECUTIVO NULO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 803, I DO CPC/2015. EXTINÇÃO NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA

DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUÍZO

AD QUEM. EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL (CPC/2015, ART. 1.013, § 1º). EXTINÇÃO

PREMATURA DEVIDA. RECURSO PREJUDICADO. I. Por força do efeito translativo do

agravo de instrumento, autoriza-se ao relator, monocraticamente, ou ao órgão ad quem,

sendo o caso, reconhecer de ofício as chamadas 'matérias de ordem pública', analisando o

 (TJSC, AI n.preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais

2012.029380-8, Rel. Des. Carlos adilson Silva, j. Em 26.08.2014). II. Se o dever de pagar

alimentos encerrou-se quando da conclusão da primeira graduação da alimentanda, não há

se falar em título executivo se as prestações executadas são posteriores ao termo final da

 obrigação entabulada.” (TJSC; AI 2016.002263-4; São Miguel do Oeste; Câmara Especial

Regional de Chapecó; Rel. Des. Subst. Luiz Antônio Zanini Fornerolli; DJSC 31/05/2016;

Pág. 362). (grifo nosso)

   Por tudo o que foi exposto, ACOLHOa preliminar de ilegitimidade ativae, consequentemente, ATRIBUO

EFEITO TRANSLATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para extinguir a demanda originária sem

   julgamento do mérito, com esteio no art. 485, VI do CPC, DENEGANDO-SE, por conseguinte, A SEGURANÇA

   PERSEGUIDA, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09, ficando prejudicadas as análises da medida liminar e do mérito

recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em conformidade com a Súmula nº

512, do STF.

Num. 4442674 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - 06/09/2019 12:12:14

http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19090612121391500000004428777

Número do documento: 19090612121391500000004428777



Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de setembro de 2019.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

Desembargador Relator
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