
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-70.2016.815.0041 – Comarca de Alagoa Nova. 
Relator        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Maria Margareth Matias da Costa
Advogado : Francisco Wandeson Pinto de Azevedo (OAB/PB 13.977)
Apelado : Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova

APELAÇÃO  CÍVEL  —  MANDADO  DE  SEGURANÇA —
CONTROLE  DE  CONSTITUCIONALIDADE  EM  PROJETO
DE  LEI  —  VEREADOR  —  TÉRMINO  DO  MANDATO  DE
PARLAMENTAR  —  PERDA  SUPERVENIENTE  DO
INTERESSE DE AGIR  —  EXTINÇÃO SEM  JULGAMENTO
DO  MÉRITO  —  IRRESIGNAÇÃO  —  MANUTENÇÃO  —
DESPROVIMENTO.

— “(...) Ausente o interesse processual, que deflui do binômio
necessidade-utilidade  do  provimento  jurisdicional,  inviável
qualquer  outra  providência  a  não  ser  a  extinção  do  processo
sem  resolução  do  mérito,  conforme  expressa  previsão  do  art.
485, VI, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o
entendimento firmado no STF.. (...)”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade,  negar provimento ao recurso apelatório,  nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Margareth Matias da
Costa em face da sentença de fls. 226/227 que, proferida pelo Juízo da  Comarca de Alagoa
Nova, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial, nos termos dos incisos
II e III do art. 330 do CPC.

Inconformada,  a  promovente  apresentou  recurso  apelatório  (fls.
232/248),  pugnando pelo  seu  provimento  para  reformar  a  sentença  e  julgar  procedente  o
pedido formulado na peça vestibular.
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Sem contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 266/270, opinou pelo desprovimento do recurso.

 
É o relatório. 

Voto. 

Em suma, a autora impetrou mandado de segurança, na condição de
Vereadora, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 35/2016,
que  dispõe  sobre  a  exigência  mínima  de  escolaridade  para  nomeação  nos  cargos
comissionados existentes no Poder Executivo e Legislativo do Município de Alagoa Nova.

Na sentença,  o  magistrado  extinguiu  o  processo  sem resolução  do
mérito, indeferindo a petição inicial por falta de interesse processual e ilegitimidade ativa, nos
moldes do art. 330, incisos II e II, do CPC.

Na apelação, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente o pedido formulado na peça vestibular.

Pois bem.

Como é cediço, o Mandado de Segurança é meio Constitucional para
proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, sendo inaceitável dilação probatória
em  seu  procedimento.  Na  verdade,  o  direito  líquido  e  certo,  é  uma  condição  de
admissibilidade do mandado de segurança, não importando o grau de complexidade fatídico
ou doutrinário.

Não  é  ocioso  destacar,  primeiramente,  que,  excluídos  os  casos
excepcionais  dispostos  no  art.  6º,  §1º  da  Lei  n.º  12.016/09,  a  exordial  do  mandado  de
segurança deve vir instruída com os documentos indispensáveis à comprovação das alegações
que a embasam, porquanto se trata de ação voltada à proteção de direito líquido e certo, isto é,
direito demonstrável de plano, através de prova pré-constituída.

Observa-se do caderno processual,  a autora,  ocupante de Cargo do
Poder Legislativo, na qualidade de Vereadora, pretende fazer controle de constitucionalidade
em Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal de Alagoa Nova.

REEXAME OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO POR
ENTE MUNICIPAL. EMENDA À PROJETO DE LEI EM TRAMITAÇÃO EM
CÂMARA  LEGISLATIVA.  IMPOSSIBILIDADE,  VIA  DE  REGRA,  DE
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PRÉVIO.  EXCEÇÕES QUE
SÓ  AUTORIZAM  A  IMPETRAÇÃO  DE  MANDAMUS  POR
PARLAMENTAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MUNICÍPIO.
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  JUDICIAL.
DESPROVIMENTO. - Em regra, não se deve admitir a propositura de ação
judicial para se realizar o controle de constitucionalidade prévio dos atos
normativos. As exceções a tal regra é quando a proposta de emenda seja
manifestamente  ofensiva  à  cláusula  pétrea  e  na  hipótese  em  que  a
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tramitação do projeto de lei ou de emenda violar regra constitucional que
discipline o processo legislativo. - Há de se observar, contudo, que nesses
casos,  a  legitimidade  para  exercer  o  controle  de  constitucionalidade,
perante o Judiciário, restringe-se aos membros do respectivo parlamento, de
forma que não detendo o Município legitimidade para interpor o presente
mandamus, agiu com acerto o Magistrado de base, ao denegar a ordem,
devendo, pois, ser mantido o édito judicial. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00003820620158150541, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 14-02-
2017) 

A jurisprudência é firme no sentido de que a legitimidade para exercer
o controle de constitucionalidade se restringe aos membros do Poder Legislativo. No entanto,
como  bem  pontuado  no  Parecer  Ministerial,  a  recorrente  não  mais  exerce  o  cargo  de
vereadora, fato aferível através de consulta ao site do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

Como se sabe, a legitimidade ativa é condição da ação e sua ausência
conduz à carência do direito de ação e impossibilita a resolução do mérito. Tão grande é sua
imprescindibilidade que, antes do trânsito em julgado, pode ser reconhecida pelo juízo em
qualquer tempo e grau de jurisdição.

Vejamos o art. 485 do CPC:

O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
(…)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Tal  entendimento  encontra-se  consubstanciado  na  jurisprudência
pátria, como exposto abaixo:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FATO
SUPERVENIENTE.  TÉRMINO  DO  MANDATO  DE  PARLAMENTAR.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE  DE  AGIR.  PEDIDO.
PEDIDOS  REFERENTES  AO  MANDATO  DO  RECORRENTE  NA
CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ESFERA JURÍDICA
DAS  PARTES.  1.  O  término  do  mandato  de  Vereador  que  possuía  o
Impetrante caracteriza fato superveniente que resulta na perda do interesse
recursal de agir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito
(art.  485,  VI,  CPC/2015).  2.  Recurso  de  apelação  desprovido.
(Apelação/Remessa Necessária nº 0000231-91.2016.8.08.0026, 3ª Câmara
Cível  do  TJES,  Rel.  Samuel  Meira  Brasil  Júnior.  j.  21.02.2017,  Publ.
10.03.2017). 

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
OBJETO  DELIMITADO  -  SUPOSTAS  IRREGULARIDADES  NA
CONSTITUIÇÃO E NOS TRABALHOS DE COMISSÃO PROCESSANTE -
TÉRMINO DE MANDATO DE VEREADOR - AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL  SUPERVENIENTE  -  RECURSO  DESPROVIDO.  Em
mandado de segurança cujo objeto limita-se à suspensão dos trabalhos de
Comissão Processante,  com a  anulação de  atos  em seu  transcorrer  e  o
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retorno do impetrante ao exercício do mandato de Vereador, a expiração do
respectivo  mandato  dá  ensejo  à  ausência  de  interesse  processual
superveniente, por falta de utilidade e necessidade no provimento judicial.
(Apelação  Cível  nº  0059810-46.2011.8.13.0271  (1),  4ª  Câmara  Cível  do
TJMG, Rel. Moreira Diniz. j. 05.02.2015, Publ. 19.02.2015). 

As  jurisprudências  supracitados  seguem  o  entendimento  de  que  o
término do mandato de Vereador ocupado pelo impetrante caracteriza fato superveniente que
resulta na perda do interesse recursal de agir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução
de mérito (art. 485, VI, CPC/2015).

Merece  destacar,  ainda,  a  ausência  de  manifestação  da  impetrante
diante do despacho (fl. 262) desta relatoria estabelecendo prazo para se pronunciar a despeito
do interesse no prosseguimento do feito já que não foi reeleita para o cargo de Vereadora e
não mais pertence àquela casa legislativa.

Desta  maneira,  diante  da  ausência  de  interesse  processual  e
legitimidade para propositura do Mandado de Segurança, outro caminho não resta senão o da
manutenção da sentença.

Feitas  estas  considerações,  em  harmonia  com  parecer  ministerial,
nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram ainda do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
e  o Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque). 

Presente ao julgamento, também, o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-70.2016.815.0041 – Comarca de Alagoa Nova. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Margareth Matias da
Costa em face da sentença de fls. 226/227 que, proferida pelo Juízo da  Comarca de Alagoa
Nova, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial, nos termos dos incisos
II e III do art. 330 do CPC.

Inconformada,  a  promovente  apresentou  recurso  apelatório  (fls.
232/248),  pugnando pelo  seu  provimento  para  reformar  a  sentença  e  julgar  procedente  o
pedido formulado na peça vestibular.

Sem contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 266/270, opinou pelo desprovimento do recurso.

 
É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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