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1. O cumprimento de decisão liminar precária pelo réu não importa em perda do
objeto, devendo a antecipação de tutela ser ou não ratificada em julgamento final de
mérito.

2.  O pedido  de  condenação  de  ente  federado  à  obrigação  de  rescindir  contratos
temporários, formulado em ação civil pública, impõe a citação dos contratados na
qualidade  de  litisconsortes  passivos  necessários,  considerando  que  eventual
procedência do pedido repercute diretamente em sua esfera jurídica. Inteligência do
art. 47 do CPC/73 (art. 114 do CPC/2015) e do art. 6°,  caput, da Lei Federal n.°
4.717/65, aplicável a essa espécie de ação conforme a teoria do diálogo sistemático
de  complementaridade  e  subsidiariedade  entre  os  diplomas  que  compõem  o
microssistema de processo coletivo brasileiro.

3.  Formulado  pedido  genérico  de  rescisão  de  contratos  temporários  não
especificados, sem promoção de citação dos particulares cuja esfera jurídica pode ser
atingida, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito,



nessa extensão, uma vez que a emenda da inicial, cuja determinação deveria ter sido
ordenada pelo Juízo antes de seu recebimento, não pode ser oportunizada quando já
em curso as diligências finais da fase instrutória referentes a outro pedido cumulado.
Inteligência dos arts. 264, parágrafo único, e 286, do CPC/73 (arts. 322, 329, II, e
324, do CPC/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente Apelo, tombado sob o n.º 0011261-
96.2011.815.2001, em que figuram como Apelante o Ministério Público Estadual e
como Apelado o Município de João Pessoa.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em dar provimento parcial  à  Apelação e à
Remessa Necessária, essa última conhecida de ofício.

VOTO.

O Ministério Público Estadual interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 653/654, nos
autos da Ação Civil Pública por ele ajuizada em face do Município de João Pessoa,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito por vislumbrada perda do objeto
processual.

Em  suas  razões  recursais,  f.  656/660,  afirmou  que  formulou  dois  pedidos
individualizados, quais sejam, a condenação do ente federado às obrigações de (1)
nomear todos os candidatos do concurso público da área da educação homologado
em 07 de abril de 2008 classificados dentro das vagas assinaladas no Edital, bem
como dos excedentes do cadastro de reserva em número equivalente às nomeações
tornadas  sem  efeito  por  falta  de  comparecimento  de  interessados  previamente
nomeados,  somadas  à  quantidade  de  contratados  temporários  no  exercício  das
funções inerentes  aos cargos  submetidos à concorrência;  e  (2) resilir  os referidos
contratos temporários, na proporção das nomeações implementadas.

Alegou que a vislumbrada perda superveniente do objeto, fundamentada em um
suposto  cumprimento  integral  da  obrigação  de  nomeação  pelo  Município,  cuja
satisfação reconhece, não alcança o pedido de resilição dos contratos temporários,
que deixou de ser apreciado pelo Juízo.

Sustentou que, antes da prolação da Sentença, requereu a produção de provas
entendidas como indispensáveis para a demonstração da ilegalidade da manutenção
dos referidos contratos, f. 647/648, deferida expressamente por Decisão da lavra de
Magistrado diverso do sentenciante, f. 651, e que essa dilação não pode ser obstada
com fundamento no fim da validade do concurso nem na nomeação dos concursados.

Pugnou pela anulação da Sentença para que o processo retorne à origem e outra
seja prolatada somente ao cabo da pretendida dilação probatória, com enfrentamento
expresso do segundo pedido.

Nas  Contrarrazões,  f.  664/670,  o  Município  de  João  Pessoa  alegou  que  a
contratação  temporária  é  um  ato  discricionário  da  Administração;  que  todos  os
contratos  por  ele  firmados  estão  em perfeita  harmonia  com a  Lei  Municipal  n.°
12.467/2013, que regulamentou o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal em



âmbito local; e que já providenciou a realização de um novo concurso com mais de
mil e trezentas vagas, homologado em 09 de maio de 2014, o que revela, em tese, sua
preocupação com a impessoalidade e a eficiência do serviço público, pugnando, ao
final, pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 678/680, opinou pelo provimento do Recurso, por
entender  que  a  Sentença,  ao  desconsiderar  o  pedido  de  rescisão  dos  contratos
temporários, importou em julgamento citra petita.

É o Relatório.

O art. 19 da Lei Federal n.° 4.717/65 (Lei da Ação Popular) preceitua que “a
sentença  que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao
duplo grau de jurisdição,  não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal”.

Embora não haja dispositivo expresso prevendo a remessa necessária na Lei da
Ação Civil Pública (Lei Federal n.° 7.347/85), a doutrina e a jurisprudência firmaram
o entendimento de que o art. 19 da Lei da Ação Popular se aplica, também, a esta
espécie de ação, porquanto ambos os diplomas integram o chamado microssistema de
processo  coletivo,  devendo  serem  interpretados  em  conjunto,  a  partir  do  assim
denominado  diálogo  sistemático  de  complementaridade  e  subsidiariedade,
ressalvada, tão somente, a ação civil pública fundada em acusação de improbidade
administrativa, por possuir previsão legal exaustiva de rito próprio1.

Ilustrando o raciocínio, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO
ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART.
19 DA LEI Nº 4.717/64. APLICAÇÃO.

1 ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. DANO AO
ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE
NÃO CONTEMPLA A APLICAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO. NÃO HÁ QUE SE FALAR
EM  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA  LEI  DA  AÇÃO  POPULAR.  PARECER  DO  MPF  PELO
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  RECURSO  ESPECIAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
DESPROVIDO. 1.   Conheço e reverencio a orientação desta Corte de que o art. 19 da Lei 4.717/65 (Lei
da  Ação Popular),  embora  refira-se imediatamente  a  outra  modalidade  ou espécie  acional,  tem seu
âmbito  de  aplicação  estendido  às  ações  civis  públicas,  diante  das  funções  assemelhadas  a  que  se
destinam - proteção do patrimônio público em sentido lato - e do microssistema processual da tutela
coletiva,  de  maneira  que  as  sentenças  de  improcedência  de  tais  iniciativas  devem  se  sujeitar
indistintamente  à  remessa  necessária  (REsp.  1.108.542/SC,  Rel.  Min.  CASTRO  MEIRA,  DJe
29.05.2009). 2. Todavia, a Ação de Improbidade Administrativa segue um rito próprio e tem objeto
específico,  disciplinado  na  Lei  8.429/92,  e  não  contempla  a  aplicação  do  reexame  necessário  de
sentenças  de  rejeição  a  sua  inicial  ou  de  sua  improcedência,  não  cabendo,  neste  caso,  analogia,
paralelismo ou outra forma de interpretação, para importar instituto criado em lei diversa. 3.   A ausência
de  previsão  da  remessa  de  ofício,  nesse  caso,  não  pode  ser  vista  como  uma  lacuna  da  Lei  de
Improbidade que precisa ser preenchida, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do
art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema
processual, devendo, portanto, ser interpretado restritivamente; deve-se assegurar ao Ministério Público,
nas  Ações  de  Improbidade  Administrativa,  a  prerrogativa  de  recorrer  ou  não  das  decisões  nelas
proferidas, ajuizando ponderadamente as mutantes circunstâncias e conveniências da ação. 4.   Parecer
do  MPF  pelo  conhecimento  e  provimento  do  Recurso.  5.    Recurso  Especial  do  MINISTÉRIO
PÚBLICO desprovido (STJ, REsp 1220667/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 20/10/2014).



1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças
de  improcedência  de  ação  civil  pública  sujeitam-se  indistintamente  ao  reexame
necessário. Doutrina.
2.  Recurso  especial  provido (STJ,  REsp 1108542/SC,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,
Segunda Turma, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009).

Portanto, considerando que o Juízo não observou essa formalidade, conheço, de
ofício, da Remessa Necessária, analisando-a em conjunto com a Apelação autoral,
em virtude de sua indissociabilidade.

Faz-se  necessária  uma tripartição  sistemática  do  primeiro  pedido formulado
pelo Ministério Público, nos seguintes termos2:

1)  nomeação  de  todos  os  candidatos  classificados  dentro  das  vagas
previstas no Edital;

2)  nomeação  de  candidatos  excedentes  do  cadastro  de  reserva  em
número correspondente às nomeações tornadas sem efeito de pessoas
previamente nomeadas que não compareceram para tomar posse; e

3)  nomeação de  candidatos  excedentes  do  cadastro  de  reserva,  além
daqueles  indicados  anteriormente,  em  número  correspondente  à
quantidade  de  contratados  temporários  que  estariam  exercendo,  na
realidade  fática,  as  funções  inerentes  aos  cargos  destinados  à
concorrência pública.

Além da implementação das  nomeações,  o  Ministério  Público  formulou um
segundo  pedido  cumulativo,  consubstanciado  na  pretendida  condenação  do
Município à obrigação de rescindir os contratos temporários daqueles profissionais
que vinham desempenhando, em tese, as funções inerentes aos cargos submetidos à

2 Petição Inicial, f. 19:

“Em face do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA:
[…]
b)  a  concessão  da  medida  liminar,  nos  termos  do  artigo  12  da  Lei  n°  7.437/85,  para  obrigar  o
Município de João Pessoa a, no prazo de 30 (trinta) dias, a:

b.1) efetuar a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidos
por intermédio do Edital n° 001/2007, que inaugurou o Concurso Público para provimento dos cargos
que  integram  o  quadro  de  servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  que  ainda  não  foram
nomeados, conforme quadro analítico de fl. 88, bem como daqueles que, mesmo alcançando colocação
além das  vagas  ofertadas  no  ato  convocatório,  foram abarcados  em face  a  exoneração  de  pessoas
nomeadas,  conforme informações prestadas pela Secretaria de Administração Municipal inseridas no
compact disc   que instrui o procedimento investigatório (fl. 135), comprovando em Juízo o cumprimento
da decisão liminar, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser recolhida ao
Fundo Especial de Proteção aos Interesses Difusos da Paraíba (…).
[…]
d) procedência da demanda para confirmar os termos dos pedidos de antecipação de tutela, tornando
definitivas as obrigações de fazer ali requestadas, e para obrigar o Município a nomear os candidatos
aprovados além do número de cargos vagos anunciados no Edital 01/2007 para o quadro da Secretaria
Municipal de Educação, observando-se, para tanto, os cargos vagos, bem como o quantitativo e funções
desempenhadas pelo pessoal contratado sob o pálio do excepcional interesse público, a fim de substituir
a mão-de-obra precariamente constituída por servidores submetidos e aprovados em concurso público,
sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida ao Fundo Especial de
Proteção aos Interesses Difusos da Paraíba (…)”. 



concorrência pública.

No curso do procedimento, o Município de João Pessoa apresentou algumas
planilhas que indicaram o número de candidatos que, em cada época, já haviam sido
nomeados,  e  seu cotejo com o número de  vagas  editalícias  em aberto,  contendo
especificação individualizada dos quantitativos por cargo.

A primeira dessas planilhas, encartada no Inquérito Civil que instruiu a Inicial,
f. 110, alusiva ao ano de 2010, indicou que o Município, naquele momento, havia
nomeado 823 candidatos  para  quinze  cargos  diferentes3,  que  faltavam 288 vagas
previstas no Edital para serem preenchidas e que convocou 120 candidatos além das
vagas  editalícias  de  determinados  cargos  (em  relação  a  alguns  cargos,  o  ente
federado limitou-se a preencher todas vagas do Edital, e somente elas; em relação a
outros, não preencheu todas as vagas do Edital; e em relação a outros, preencheu
todas as vagas do Edital e foi além, convocando candidatos do cadastro de reserva).

Essa  planilha  não demonstra  a  satisfação integral  do  pedido de nomeações,
porquanto os números apresentados evidenciam que nem todas as vagas previstas no
Edital foram preenchidas, não se podendo conceber que foi atendido com base num
raciocínio  de  compensação  relativo  aos  candidatos  excedentes  de  determinados
cargos, cujo número (120) sequer é equivalente ao de claros editalícios em aberto à
época (288).

Ademais, essa planilha não demonstra a satisfação do pedido de nomeações de
candidatos  excedentes  em  número  correspondente  às  vagas  surgidas  do  não
comparecimento de interessados previamente nomeados nem o pedido de nomeações
de candidatos  excedentes em número correspondente à quantidade de contratados
temporários no exercício das funções inerentes aos cargos concorridos.

Na defesa prévia imediatamente anterior à apreciação do pedido de antecipação
de tutela, o Município apresentou outra planilha, f. 472, alusiva a fevereiro de 2011,
que indicou uma redução das vagas editalícias não preenchidas de 288 para 204, a
manutenção do número de excedentes nomeados (120) e um aumento do número
global de convocados de 823 para 907.

Essa planilha também não prova a satisfação integral do pedido, pelos mesmos
motivos  retromencionados  (não  indica  que  todos  os  claros  do  Edital  foram
preenchidos,  que  as  vagas  decorrentes  de  não  comparecimento  foram
complementadas nem que todos os temporários foram substituídos).

Essa manifestação prévia foi instruída, também, com uma planilha que indica o
número de exonerações a pedido e o número de candidatos que não compareceram
para  tomar  posse,  f.  473,  documento  esse  que  ratifica  não  ter  havido,  naquele
momento,  o  preenchimento  integral  dos  claros  editalícios  seguido  de  exata
compensação das exonerações e posses não tomadas.

Na sequência,  o  Juízo,  em 19/04/2011,  deferiu,  em parte,  a  antecipação  de
tutela requerida, f. 478/482, determinando ao Município que nomeasse, no prazo de
trinta dias, candidatos em número suficiente para o preenchimento de todas as vagas

3 Assistente Social, Orientador Educacional, Psicólogo Escolar, Supervisor Escolar, Artes Cênicas, Artes
Visuais,  Ciências,  Educação  Física,  Geografia,  História,  Inglês,  Matemática,  Música,  Português  e
Professor da Educação Básica I.



previstas  no  Edital,  relativas  a  cada  um  dos  cargos  submetidos  à  concorrência,
fazendo referência à primeira planilha apresentada, f. 110.

Para um melhor esclarecimento, transcrevo o dispositivo da Decisão:

Isto Posto, nos termos dos artigos 11 e 19 da Lei 7.347/85, 273 do Código de Processo
Civil,  6°  da  Constituição  da  República,  havendo  suficiente  verossimilhança  do
alegado, ANTECIPO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA, determinando:

Nomeação e posse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias – dentro do número de vagas
previsto no respectivo edital  –  dos aprovados  ainda não  convocados,  do Concurso
Público  para  Provimento  de  Vagas  em  Cargos  da  Carreira  dos  Profissionais  em
Educação – Edital n.° 01/2007, 26.10.2007, homologado através da Portaria n° 151 de
7 de abril de 2008 e prorrogado através da Portaria n° 110 de 26 de março de 2010,
conforme quadro analítico de fls. 110; em número total de 288 (duzentos e oitenta e
oito).

Perceba-se  que  o  Juízo  não  determinou  que  o  Município  procedesse  à
nomeação de mais 288 candidatos aleatoriamente, além das nomeações já realizadas,
nem que alcançasse, aleatoriamente, um total final de 288 nomeações, mas, sim, que
preenchesse todas as vagas previstas no Edital ainda em aberto após as nomeações já
realizadas no passado (esse número de vagas em aberto era de 288 em 2010 segundo
a planilha apresentada pelo próprio ente federado, f. 110, sendo esse o único motivo
pelo qual o quantitativo foi referido pelo Juízo).

Portanto, até o momento da intimação da Decisão que antecipou parcialmente
os  efeitos  da  tutela,  o  Município  não  havia  satisfeito,  em âmbito  administrativo,
voluntariamente, toda a extensão do pedido de nomeações, o que já é suficiente para
se  assegurar  que  o  processo  não  havia  perdido seu  objeto  sequer  em relação  ao
primeiro pedido (implementação de nomeações na quantidade assinalada na Inicial).

Somente  em  1°  de  março  de  2012,  o  Município  apresentou  Petição
acompanhada  de  documento  preordenado  a  comprovar  o  cumprimento  da
antecipação de tutela, f.  574/576, asseverando que procedeu ao preenchimento de
todas  as  vagas  ainda  em aberto  previstas  no  Edital,  bem como  à  nomeação  de
candidatos  em  número  equivalente  à  quantidade  de  pessoas  que,  nomeadas
previamente, não compareceram para tomar posse ou requereram exoneração.

A Petição veio acompanhada do Edital de Chamamento n.° 14/2011, f. 577/582,
de cópia de edição do Semanário Oficial de dezembro de 2011, f. 583/610 e 617/643,
e da planilha de f. 611, que indicaram, em tese, o preenchimento de todas as vagas
editalícias  remanescentes,  inclusive  as  surgidas  após  o  não  comparecimento  de
interessados previamente nomeados.

As referidas nomeações foram publicadas na imprensa oficial somente entre 18
e 24 de dezembro de 2011.

Considerando  que  a  antecipação  de  tutela  foi  deferida  em  19/04/2011,  oito
meses antes da publicação das nomeações, não se pode afirmar que houve perda do
objeto determinada por um eventual agir espontâneo da Administração, mas, sim, um
cumprimento de ordem judicial revestida de coercibilidade.



Levando-se  em  conta  que  essas  nomeações  foram  implementadas  no
cumprimento de decisão liminar precária, não é o caso de extinção do processo sem
resolução do mérito, mas de ratificação ou não da liminar em julgamento final de
mérito (não fosse assim, todo processo no curso do qual fosse deferida uma liminar
haveria de ser extinto sem resolução de mérito na sequência imediata, raciocínio que
se revela teratológico).

Em paralelo, deve-se atentar para o fato de que tais documentos se referem a
apenas duas das três frações do pedido tripartite  de nomeações:  o preenchimento
integral das vagas do Edital e o chamamento de excedentes do cadastro de reserva
em número equivalente às nomeações tornadas sem efeito.

Remanesce  sem  apreciação,  até  o  presente,  o  pleito  de  convocação  de
excedentes em número correspondente à quantidade de contratados temporários no
exercício das funções inerentes aos cargos submetidos à concorrência (essa terceira
fração  do  primeiro  pedido  sequer  foi  abordada  pela  Decisão  que  deferiu  a
antecipação de tutela).

Sintetizando todos esses raciocínios, tem-se: (1) o pedido de implementação de
nomeações se divide em três partes bem individualizadas; (2) somente duas partes
foram supostamente atendidas pelo Município (preenchimento das vagas do Edital e
preenchimento  das  vagas  surgidas  de  nomeações  tornadas  sem efeito);  (3)  essas
nomeações foram implementadas em cumprimento a uma ordem judicial liminar de
natureza mandamental, e não espontaneamente; (4) o cumprimento da ordem liminar
não  implica  na  perda  do  objeto,  sendo  imperativa  sua  ratificação  ou  não  em
julgamento final de mérito; (4) o cumprimento da terceira parte do primeiro pedido –
nomeação  de  excedentes  em  quantidade  equivalente  ao  número  de  contratados
temporários  –  não  foi  demonstrada  pelo  Município,  nem mesmo em tese,  e  não
chegou a ser analisada pelo Juízo em qualquer momento.

Portanto,  em relação ao primeiro pedido, a Sentença deve ser anulada pelos
fundamentos retromencionados.

Não é o caso de julgamento imediato do mérito em segundo grau (art. 1.013,
§3°,  do  CPC/20154,  equivalente  ao  art.  515,  §3°,  do  CPC/735),  uma  vez  que  o
Ministério Público protestou por dilação probatória antes da prolação da Sentença,
tendo  requerido,  f.  647/648,  a  expedição  de  ofício  à  Secretaria  de  Educação  do

4 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§3° Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
5  Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3°. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar
desde  logo  a  lide,  se  a  causa  versar  questão  exclusivamente  de  direito  e  estiver  em condições  de
imediato julgamento.



Município de João Pessoa para que informasse a quantidade, a colocação e o nome
de todas as pessoas efetivamente nomeadas para cada cargo especificado na Inicial e
a  quantidade,  nomes  e  período  de  contratação  precária  de  todas  as  pessoas  que
eventualmente  desempenhavam  funções  próprias  dos  cargos  submetidos  à
concorrência pública.

A  dilação  já  havia  sido  expressamente  deferida  por  Magistrado  diverso  do
sentenciante,  f.  651,  e  é  realmente  pertinente  para  fins  de  ratificação ou não  da
liminar em julgamento final de mérito e de apreciação, com mínima objetividade, da
terceira fração do primeiro pedido (nomeação de candidatos excedentes em número
equivalente à quantidade de contratados temporários).

Impõe-se, portanto, o retorno dos autos à origem para que outra sentença seja
prolatada somente após ultimada a diligência.

O segundo pedido – exoneração de contratados temporários – também não foi
apreciado pelo Juízo em qualquer momento.

Não havendo perda do objeto em relação ao primeiro pedido, com muito mais
razão  inexiste  lastro  para  se  reconhecer  a  falta  de  interesse  quanto  ao  segundo,
considerando  que  o  Município,  em  qualquer  momento,  apesar  das  nomeações
implementadas, afirma ter rescindido ao menos um dos contratos temporários.

 
Embora  a  ratio  decidendi da  Sentença  esteja  equivocada  por  mais  esse

fundamento,  revelando-se  correta,  portanto,  as  razões  do  Apelo  nesse  particular,
impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao
pedido  de  rescisão  contratual por  motivo  diverso,  de  ordem  pública,  a  seguir
explicado.

Eventual procedência do pedido de rescisão repercutirá diretamente na esfera
jurídica  dos  particulares  contratados,  que,  na  sua  esmagadora  maioria,  serão
despojados de sua única fonte de renda pessoal e familiar, o que revela a necessidade
de figurarem como litisconsortes passivos necessários, considerando que a lide, nessa
extensão, há de ser decidida de modo uniforme quanto a ambos os polos da relação
contratual, nos termos do art. 47 do CPC/736 (art. 114 do CPC/20157).

O  caput do  art.  6°  da  Lei  Federal  n.°  4.717/65  impõe  expressamente  a
necessidade do litisconsórcio referido, ao preceituar, in verbis:

Art.  6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades
referidas  no  art.  1º,  contra  as  autoridades,  funcionários  ou  administradores  que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por
omissas,  tiverem dado oportunidade à lesão,  e contra os beneficiários diretos  do
mesmo. 

6 Art.  47.  Há  litisconsórcio  necessário,  quando,  por  disposição  de  lei  ou  pela  natureza  da  relação
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da
sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários,
dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.

7 Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação
jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 



À guisa de ilustração, invoco o seguinte precedente do STJ, que, embora trate
de contrato administrativo de prestação de serviços  avençado pela  Administração
com pessoa jurídica, bem explicita o raciocínio jurídico retromencionado:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO.  ANULAÇÃO  DE  CONTRATO  DE  RECUPERAÇÃO  E
MANUTENÇÃO  DE  ATERRO.  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  DA  EMPRESA
CONTRATANTE  (FEPASA),  HOJE  SUBSTITUÍDA  PELA  UNIÃO  FEDERAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 47 DO CPC. CITAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, SOB PENA
DE NULIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP DESPROVIDO.
1.   Nos termos do art. 47 do CPC, há litisconsórcio necessário, quando, por disposição
de lei  ou pela natureza da relação jurídica,  o juiz tiver  de decidir  a  lide de modo
uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação
de todos os litisconsortes no processo.
2.   É imprescindível perceber que são dois os pressupostos para a caracterização da
unitariedade, que devem ser investigados nesta ordem: (a) os litisconsortes discutem
uma única relação jurídica; (b) essa relação jurídica é indivisível.
3.   Neste sentido, esta Corte firmou a orientação de que, nas demandas movidas pelo
Ministério  Público,  onde  se  objetiva  a  anulação  de  contrato  administrativo,  pela
incindibilidade  da  relação  jurídica  objeto  da  demanda,  é  necessário  que  todos  os
integrantes  da  relação  contratual  figurem  no  processo,  caracterizando  hipótese  de
litisconsórcio passivo necessário.
4.   Agravo Regimental da MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido  (STJ,  AgRg  no  AgRg  no  AgRg  no  REsp  1003278/SP,  Rel.  Ministro
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  julgado  em  15/12/2015,  DJe
04/02/2016).

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. ESFERA JURÍDICA ATINGIDA. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. Em 
ação civil pública que busca a declaração de nulidade dos contratos temporários 
firmados pelo Poder Público Municipal, há litisconsórcio passivo necessário de todos 
os contratados, aos quais a Lei Municipal garante a contagem do tempo de serviço 
prestado, pois eventual decisão interfere de modo uniforme na esfera jurídica de todos. 
Em reexame, acolher preliminar. Sentença anulada (TJMG, APCV 1.0027.05.076692-
5/013, Relª Desª Albergaria Costa, julgado em 02/07/2015, DJEMG 15/07/2015). 

O Ministério Público não promoveu a citação desses particulares até o presente
momento, deixando, inclusive, de individualizá-los na Inicial, podendo fazê-lo sem
maiores dificuldades, uma vez que dispunha do Inquérito Civil para angariar todas
essas  informações  prévias,  elementares  para  a  formulação  de  um  pedido  dessa
natureza  (vislumbra-se,  inclusive,  a  existência  de  uma lista  de  temporários  às  f.
170/204, carreada ao Inquérito Civil, que não foi utilizada pelo  Parquet para esse
fim,  o  que  evidencia  se  tratar  de  informações  totalmente  acessíveis  ao  Autor  da
ação).

 Cabia ao Juízo, antes de receber a Inicial, ter intimado o Autor para especificar
esses profissionais e promover sua citação na qualidade de litisconsortes necessários,



providência que não foi implementada.

Considerando que há necessidade de correção do pedido genérico de rescisão
de  contratos  não  especificados,  formulado  em  descompasso  com  o  art.  286  do
CPC/738 (arts. 322 e 324 do CPC/20159), aplica-se à espécie o art. 264, parágrafo
único, do CPC/73 (art. 329, II, do CPC/201510), segundo o qual a alteração do pedido
em nenhuma hipótese será permitida após o início da fase instrutória11.

No estágio avançado em que se encontra o processo, já em etapa derradeira da
instrução  probatória,  com  apresentação  de  contestação  pelo  Município  de  João
Pessoa  e  deferimento  expresso  das  últimas  provas  a  serem produzidas,  revela-se
tecnicamente impróprio o retorno aos primórdios do curso procedimental,  que se
arrasta desde março de 2011.

Em virtude das peculiaridades do caso concreto, não há mais espaço para se
determinar a emenda da Inicial, restando ao Autor, se assim desejar, promover ação
autônoma para perseguir a rescisão dos contratos temporários, com a observância da
citação obrigatória de todos os profissionais potencialmente atingidos pela medida,
haja vista, inclusive, o grande número de contratados interessados (da ordem de mil
pessoas,  f.  611) e  a extensão da discussão probatória quanto ao desempenho das
funções  de  cada  um,  sob  pena  de  se  perpetuar  indefinidamente  a  duração  deste
processo, incluído em meta do Conselho Nacional de Justiça e em curso, repita-se,
desde março de 2011 (raciocínio que não importa em qualquer tipo de prejuízo para o
Autor, por não haver prazo prescricional ou decadencial em curso, e que prestigia o
interesse individual homogêneo dos candidatos relacionados com o primeiro pedido,
que aguardam o trânsito em julgado da fração que lhes interessa).

8 Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico: 

I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito;

III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

9 Art. 322. O pedido deve ser certo. 
[…]
Art. 324. O pedido deve ser determinado.
§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado
pelo réu.

10 Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do
réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do
réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15
(quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

11 Art.  264.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor  modificar  o  pedido  ou  a  causa  de  pedir,  sem  o
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após a
prolação do despacho saneador. 



Posto isso, conhecidas a Apelação e, de ofício, a Remessa Necessária, dou-
lhes provimento parcial para, mantendo a extinção do processo sem resolução
de mérito em relação ao pedido genérico de rescisão de contratos temporários
não  especificados,  por  fundamento  diverso  do  adotado  pelo  Juízo,  anular  a
Sentença exclusivamente em relação ao pedido de implementação de nomeações,
determinando o retorno dos autos  à origem para que o julgamento final  de
mérito  desse  pedido  seja  realizado,  com enfrentamento de  suas  três  frações,
após ultimada a dilação probatória requerida pelo Ministério Público.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


