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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER VISANDO O REPASSE DO DUODÉCIMO À
CÂMARA  LEGISLATIVA.   RECURSO
INTEMPESTIVO.  QUESTÃO  DE  ORDEM
PÚBLICA.  AÇÃO  AJUIZADA  POR  ALGUNS
VEREADORES.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
VEREADORES QUE NÃO DETÊM CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.  CÂMARA  LEGISLATIVA  QUE
POSSUI  LEGITIMIDADE  PARA  VIR  A  JUÍZO
DEFENDER  SEUS  DIREITOS  INSTITUCIONAIS.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.

−  Os Vereadores  não  detêm  capacidade
postulatória para pleitear judicialmente o repasse do
duodécimo,  pois  trata-se  de  defesa  dos  direitos
institucionais da Casa Legislativa, os quais só podem
ser  reivindicados  por  ela.  Trata-se,  portanto,  de
prerrogativa  que  foi  conferida  pela  Constituição
Federal  não  ao  parlamentar,  enquanto  tal,  mas  à
própria  Casa  Legislativa  ou  a  uma  de  suas
comissões.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Piancó

contra a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a edilidade ao

pagamento do duodécimo de janeiro e fevereiro de 2010, acrescidos de juros

de mora e correção monetária.



Apelação Cível nº 0000511-51.2010.815.0261

Interposta Apelação pelo Município às fls.355/359.

Não foram interpostas contrarrazões (fl.376).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do recurso (fls.385/390).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  apesar  da  certidão  de

fl.366  afirmar  que  a  Apelação  é  tempestiva,  o  recurso,  protocolado  em

14/12/2010,  não  foi  interposto  no  prazo  legal,  porquanto  o  prazo  recursal

começou  da  juntada  do  mandado,  intimando  o  Município  da  sentença,  em

04/11/2010 (fl.283, verso) e, portanto, teve como prazo final, dia 06/12/2010.

Entretanto,  em  que  pese  a  intempestividade  do  recurso,

vislumbro questão de ordem pública que não pode ser ignorada.

Os  Autores  não  possuem  legitimidade  ativa  porque,  na

qualidade  de  Vereadores,  não  podem representar,  em juízo,  a  Câmara  de

Vereadores para pedir o repasse do duodécimo.

A Câmara de Vereadores não possui  personalidade jurídica,

mas apenas personalidade judiciária, de modo que só pode demandar em juízo

para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os

relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. Detêm a

Casa Legislativa tanto capacidade processual para postular direito próprio (atos

interna corporis) como para defesa de suas prerrogativas.

Em outras palavras, embora não tenha personalidade jurídica,

mas tão-somente personalidade judiciária, possui legitimidade para vir a juízo

defender seus direitos institucionais.

2



Apelação Cível nº 0000511-51.2010.815.0261

No  caso  em  tela,  a  falta  de  repasse  do  duodécimo,  em

desconformidade  com  o  art.  168  da  Constituição  Federal,  desrespeita  o

princípio constitucional da independência dos Poderes. Logo, cabe à Câmara

Municipal requerer, em juízo, o cumprimento dos preceitos constitucionais, não

podendo tal iniciativa ser tomada por alguns Vereadores.

Prescreve o art.31 da Constituição Federal 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”.

Logo, os Vereadores não detêm capacidade postulatória para

pleitear  judicialmente o repasse do duodécimo, pois  trata-se de defesa dos

direitos institucionais da Casa Legislativa, os quais só podem ser reivindicados

por ela. Trata-se, portanto, de prerrogativa que foi conferida pela Constituição

Federal não ao parlamentar, enquanto tal, mas à própria Casa Legislativa ou a

uma de suas comissões.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CÂMARA  DE
VEREADORES.  DUODÉCIMO.  REPASSE.
EFEITOS  PATRIMONIAS  PRETÉRITOS.  VIA
INADEQUADA. EC Nº 58/2009. VIGÊNCIA. 1 O DE
JANEIRO  DE  2010.1.  "O  mandado  de  segurança
não  é  substitutivo  da  ação  de  cobrança"  (STF,
Súmula nº 269) e "não produz efeitos patrimoniais
em relação a período pretérito, os quais devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria".  (Súmula  nº  271.  2.  A  Câmara  de
Vereadores tem direito líquido e certo de exigir
do executivo  municipal  o repasse tempestivo  e
integral  do duodécimo mensal  (art.  168 da CF),
secundo  a  base  de  cálculo  do  art.  29-a,  inciso  I,
introduzido  na  Constituição  Federal  pela  EC  nº
58/2009, cujos efeitos começaram a viger somente a
partir  de  1  o  de  janeiro  de  2010.  (TJAM;  MS
2011.007277-5;  Boa  Vista  do  Ramos;  Câmaras
Reunidas; Rel. Des. Elci Simões de Oliveira; DJAM
11/05/2012; Pág. 3) 
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MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO.
REPASSE  INTEGRAL  DO  DUODÉCIMO  DA
DEFENSORIA  PÚBLICA  CONFORME  LEI
ORÇAMENTÁRIA  ANUAL.  ILEGITIMIDADE  ATIVA
DA ASSOCIAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS.
PLEITO  EXCLUSIVO  DO  REPRESENTANTE
LEGAL  DO  ÓRGÃO  AFETADO.  PRECEDENTES
DO  STF.  DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  6º,  §5º,  DA  LEI  Nº
12.016/2009 C/C ART. 267, VI, DO CPC. Segundo
entendimento  do  STF,  somente  o  representante
legal  do  poder  ou  órgão  afetado  pelo  repasse  a
menor do duodécimo tem legitimidade para pleitear a
sua complementação. (TJPB; MS 999.2013.001856-
0/001; Tribunal Pleno; Rel. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 22/08/2013; Pág. 7) 

Da  mesma  forma  decidi  no  MS  026.2010.000471-7/001,

publicado em DJPB 18/03/2013.

Saliente-se que não se trata de ação de cobrança ajuizada por

um Vereador, mas de ação de obrigação de fazer cujo objetivo é a realização

do repasse do duodécimo.

 Ante o exposto, de ofício, extingo o processo sem resolução do

mérito, em face da ilegitimidade ativa dos Autores, nos termos do art.267, IV,

do CPC.

P.I.

João Pessoa,      de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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