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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. MANDADO
DE  SEGURANÇA.  REPASSE  DE  DUODÉCIMO  À
CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 20 (VINTE)
DO  RESPECTIVO  MÊS.  CONCESSÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  PRELIMINAR
DE  NULIDADE  DE  CITAÇÃO.  CIENTIFICAÇÃO
DA AUTORIDADE COATORA E APRESENTAÇÃO
DAS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES. ADOÇÃO DA
TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PAGAMENTO DE DÍVIDA PERANTE AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA.  DIREITO À COMPENSAÇÃO.
TESE REJEITADA. PODERES INDEPENDENTES E
HARMÔNICOS.  NECESSIDADE  DE
AUTORIZAÇÃO.  INVIABILIDADE  DE
AJUIZAMENTO  DE  MANDAMUS COMO
SUBSTITUTO  DE  COBRANÇA.  PEDIDO
EXORDIAL.  DEVER DE REPASSE OBRIGATÓRIO.
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SÚMULA Nº 22,  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  EXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL E DO APELO.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

-  A  apresentação  de  informações  pela  respectiva
autoridade coatora, afasta a preambular de nulidade
de citação ou intimação, seja porque a cientificação
ocorrera, ou pela aplicação da teoria da encampação. 

-  Nos  ditames  da  Súmula  nº  22,  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  “É  obrigação
constitucional do prefeito transferir, até o dia 20 de
cada mês, de forma integral, o duodécimo a que faz
jus a Câmara de Vereadores, independentemente do
município ou quaisquer créditos oriundos de outras
fontes”.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito,
desprover a remessa oficial e o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls. 77/81, interposta  pelo
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Município  de  Monte  Horebe  contra  decisão,  fls.  71/72,  proferida  e  oficialmente
remetida pela Juíza de Direito da Comarca de Bonito de Santa Fé que, nos autos do
Mandado de Segurança  impetrado pela Câmara de Vereadores do Município de
Monte Horebe, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Isto  posto,  CONCEDO  A SEGURANÇA requerida
nos  autos  do  MANDADO  DE  SEGURANÇA com
fulcro  no  art.  168,  da  CF,  e  súmula  22  do  TJPB,
confirmando  a  liminar  outrora  concedida,
determinando  o  repasse  integral  à  Câmara  do
duodécimo  concernente  ao  mês  de  dezembro  de
2012.  Sem  custas,  nos  termos  do  art.  29,  da  Lei
Estadual 5.672/92. sem honorários, conforme Súmula
n. 512 do STF. 

Em suas razões, o recorrente reitera a narração fática
dos termos processuais, suscitando, em preliminar, a nulidade de citação/notificação
realizada em nome do Procurador-Geral  do Município.  No mérito,  declara  que a
Câmara de Vereadores encontrava-se em débito com o INSS – Instituto Nacional do
Seguro  Social,  tendo  a  edilidade  assumido  a  dívida,  o  que  autoriza  a  respectiva
compensação. De outra senda, aduz que o  mandamus não é substituto da ação de
cobrança,  segundo  preconiza  as  Súmulas  nº  269  e  nº  271,  do  Supremo  Tribunal
Federal. Pugna, ao final, pelo provimento da apelação. 

Certidão  de  fl.  95,  noticiando  a  ausência  de
contrarrazões pela Câmara de Vereadores do Município de Monte Horebe.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

O Município de Monte Horebe tenciona obter, nesta
instância recursal, a reforma da sentença que concedeu a segurança almejada pela
Câmara de  Vereadores do Município de  Monte Horebe,  no  sentido de  repassar
tempestiva  e  corretamente  o  duodécimo  do  mês  de  dezembro  de  2012, frente  a
inércia do gestor municipal.

Inaugura sua pretensão recursal alegando  nulidade
de  citação/intimação  da  autoridade  coatora,  haja  vista  ter-se  realizado  pelo
Procurador-Geral do Município, que não competência para compor a lide. 

Com efeito, ao compulsar o caderno processual, esta
ação mandamental  restou distribuída em 24 de janeiro de 2013,  fl.  41,  quando já
entrara em vigor a Lei nº 12.016/2009, que, em seu art. 7º, diferencia a autoridade
coatora a ser notificada e a intimação do órgão de representação judicial: 

Art. 7oAo despachar a inicial, o juiz ordenará: 
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição
inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com
as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de
10 (dez) dias, preste as informações;
II  -  que  se  dê  ciência  do  feito  ao  órgão  de
representação judicial da pessoa jurídica interessada,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para
que, querendo, ingresse no feito (…).

Acontece  que  as  informações  de  fls.  50/55,  foram
subscritas por Cláudia Aparecida Dias, “na qualidade de Prefeita Constitucional de
Monte  Horebe/PB,  ora  apontada  como  Autoridade  Coatora”.  Então,
independentemente da intimação lançada às  fls.  46 e  49,  não há que se falar  em
nulidade  de  citação/intimação,  haja  vista  que  a  finalidade  de  cientificação  foi
atendida, dando ensejo a adoção do provérbio “sem prejuízo não há nulidade” 

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0000050-79.2013.815.0421                                                                                                                                                      4



Ademais, de acordo com a teoria da encampação, a
autoridade hierarquicamente superior que adentra no mérito da ação mandamental e
presta  informações,  torna-se  legitimada  para  figurar  na  lide,  assumindo  o  polo
passivo em epígrafe.

Rejeito, portanto, a preambular. 

No  mérito,  sustenta  a  ineficácia  da  segurança
concedida,  explicando  que a  municipalidade assumiu o  débito  que a  Câmara  de
Vereadores tinha com o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, permitindo a
respectiva compensação. 

Não merece guarida tal sublevação.

Em primeiro lugar, o art. 2º, da Constituição Federal
que apregoa serem os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário “independentes e
harmônicos  entre  si”,  inviabiliza  que  o  Poder  Executivo  compense  dívida  sem a
devida anuência de outro Poder.

A respeito, trago a lume decisão nos exatos termos
do posicionamento ora adotado, com destaque nosso:

CÂMARA  MUNICIPAL  -  PARCELAMENTO  DE
DÍVIDA  PREVIDENCIÁRIA  PELO  EXECUTIVO  -
IMPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS DESCONTOS NO
REPASSE  MENSAL  DO  DUODÉCIMO  –
IMPOSSIBILIDADE -  PRINCÍPIO DA HARMÔNIA
E  INDEPENDÊNCIA  DOS  PODERES
CONSTITUÍDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A
questão controvertida na espécie em testilha consiste
em  saber  se  é  possível  o  Poder  Executivo  local
efetuar  a  compensação  dos  valores  pagos  à
previdência, para a quitação de débitos da Câmara
Municipal,  através  da  dedução  no  repasse  do
duodécimo. 2 - Ação do duodécimo por parte do Poder
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Executivo sem a expressa anuência da parte contrária  -
tendo em vista não se tratar de relação civil, mas de entes
públicos, em que a preservação da tripartição dos poderes
do  Estado  deve  ser  preservada  -   ainda  que  para
regularização de débito junto ao INSS, viola frontalmente
o referido princípio insculpido no    art. 2º da Constituição
Federal  ,  que  consagra  a  Independência  dos  Poderes,
postulado  que  permeia  toda  a  Constituição,  garantindo
autonomia financeira ao Poder Legislativo (art. 168, CF).
3  -  Embora  não  se  desconheça  que  o  débito
previdenciário,  ainda  que  gerado  apenas  pela
Câmara, é de titularidade do Município, na falta de
recolhimento  da  contribuição  previdenciária  pelo
Legislativo,  poderá  o  Executivo  local  ajuizar  ação
contra  a  Câmara  para  que  esta  providencie  a
regularização do débito ou, ainda, quitar a dívida e
intentar ação regressiva em desfavor do Legislativo.
4   -  Recurso  desprovido.  (TJCE;  AI  0019017  -
39.2007.8.06.0000;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Paulo Francisco Banhos Ponte; DJCE 23/07/2015; Pág.
16).

De outra senda, a Constituição Federal disciplina o
repasse do duodécimo aos Poderes nas seguintes premissas:

Art.  168.  Os  recursos  correspondentes  às  dotações
orçamentárias,  compreendidos  os  créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos
Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  do  Ministério
Público  e  da  Defensoria  Pública,  ser-lhes-ão
entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos,
na forma da lei complementar a que se refere o art.
165, § 9º.

Especificamente  às  Câmaras  Municipais,  o  texto
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constitucional, em igual sentido, refere-se ao repasse, no art. 29-A, cuja transcrição
não se dispensa:

Art.  29-A.  O total da despesa do Poder Legislativo
Municipal,  incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos  os  gastos  com  inativos,  não  poderá
ultrapassar  os  seguintes  percentuais,  relativos  ao
somatório da receita  tributária  e  das  transferências
previstas no § 5o do art.  153 e nos arts.  158 e 159,
efetivamente  realizado  no  exercício  anterior:  
I  -  7%  (sete  por  cento)  para  Municípios  com
população  de  até  100.000  (cem  mil)  habitantes;  
II  -  6%  (seis  por  cento)  para  Municípios  com
população  entre  100.000  (cem  mil)  e  300.000
(trezentos  mil)  habitantes;  
[...]
§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta
por  cento  de  sua receita  com folha de  pagamento,
incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal:  
I  -  efetuar repasse  que supere  os limites  definidos
neste  artigo;  
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês;
ou  
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada
na Lei Orçamentária. 

Nessa caminhar, precedente jurisprudencial:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CÂMARA  DE
VEREADORES. REPASSE DUODECIMAL. DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  COMPROVAÇÃO.
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SEGURANÇA  CONCEDIDA.  1)  Configura  ato
abusivo e ilegal a malferir direito líquido e certo da
Câmara de Vereadores, a ausência do repasse da cota
mensal  do  duodécimo  pelo  Prefeito  Municipal.
Inteligência do art. 168, da Constituição Federal / 88,
ao  dispor  que  os  recursos  correspondentes  às
dotações orçamentárias,  compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos
Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  do  Ministério
Público  e  da  Defensoria  Pública,  ser-lhes-ão
entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos,
na forma da Lei complementar a que se refere o art.
165,  §  9º,  da  Carta  da  República.  2)  Segurança
concedida.  (TJAP;  Proc  0002478-64.2016.8.03.0000;
Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.  Carlos  Tork;  Julg.
08/03/2017; DJEAP 22/03/2017; Pág. 10).

Mais  uma  vez  se  equivoca  o  recorrente  quando
sustenta que, à luz do teor das Súmulas nº 269 e nº 271, do Supremo Tribunal Federal,
este mandado de segurança visa a substituir ação de cobrança,  a um, porque, nada
obstante a redação dos referidos enunciados, a questão não é necessariamente de
cobrança de dívida, mas do dever do Município de Monte Horebe repassar à Câmara
de  Vereadores  o  duodécimo  a  que  faz  jus,  nos  ditames  da  Súmula  nº  22,  deste
Tribunal de Justiça; a dois, porquanto, ajuizada após a Lei do Mandado de Segurança
acima mencionada,  o art.  13,  § 4º,  possibilita  que o pagamento de vencimentos e
vantagens  pecuniárias  assegurados  em  sentença  concessiva  de  mandado  de
segurança seja “efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da
data do ajuizamento da inicial”, conjuntura que se amolda ao rol de pedido de fls.
12/13, quando pretende “garantir o direito constitucional ao duodécimo integral do
mês de dezembro de 2012”.

Ao  final,  por  haver  a  devolutividade  de  análise
processual  na  hipótese  de  remessa  oficial,  tenho  não  merecer  a  decisão  singular
quaisquer reparos, porquanto o Juízo a quo bem apreciou a prova coligida, aplicando
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a  legislação  pertinente  ao  caso,  mantendo-se  indene  as  questões  suscitadas  e
decididas naquela oportunidade. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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