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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0042924-97.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Carlos Alberto da Silva e Angelia Almeida do Rego Barros – 
Adv.: Angelina Lopes de Almeida Paiva.

Apelado: Estado da Paraíba.

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.  PEDIDO  DE  RENOVAÇÃO  DE 
CREDENCIAMENTO  DE  PESSOA  JURÍDICA 
JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO POR 
PESSOA  FÍSICA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD 
CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO 
FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO. 
APELAÇÃO.  ARGUMENTOS  INSUBSISTENTES. 
DESPROVIMENTO.
-  A  lei  adjetiva  civil  estabelece  a 
impossibilidade de a pessoa pleitear, em nome 
próprio,  direito  alheio,  salvo  quando 
autorizado por  lei.  Portanto,  a  condição  dos 
impetrantes de sócios proprietários da pessoa 
jurídica não os legitima a postular, em nome 
próprio, direito daquela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação  Cível  interposta  por  Carlos 
Alberto da Silva  e Angelia Almeida do Rego Barros (fls. 100/104), 
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca da  Capital  (fls.  94/96) nos  autos  da  Ação  de  Mandado  de 
Segurança, ajuizada pelos apelantes contra ato supostamente abusivo e 
ilegal  praticado  pelo  Diretor  Superintendente  do  Departamento 
Estadual de Trânsito da Paraíba - DETRAN.

Ao sentenciar o feito, o magistrado  a quo  extinguiu o 
feito,  sem  resolução  do  mérito,  em  razão  da  ilegitimidade  ativa  dos 
autores/apelantes para impetrar a presente demanda.

 
Inconformados,  os  autores  recorreram,  alegando,  em 

síntese, serem parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois 
constam como sócios  proprietários  e  representantes da pessoa jurídica 
interessada. 

Apesar de devidamente intimado, o Estado da Paraíba 
não ofertou contrarrazões, conforme certidão de fl. 127.

Parecer  ministerial  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls. 
120/123).

É o relatório.

V O T O

O  caso  dos  autos  diz  respeito  a  um  Mandado  de 
Segurança impetrado pelos apelantes, na qualidade de sócios proprietários 
do Centro de Formação de Condutores Rainha do Brejo – ME, contra ato 
supostamente abusivo e ilegal praticado pelo Diretor Superintendente do 
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN.

Alegam que deram entrada em processo administrativo 
de renovação do credenciamento da pessoa jurídica junto ao DETRAN, em 
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abril  de 2010, não obtendo resposta sobre a solicitação até a data do 
ajuizamento da demanda (05 de novembro de 2010).

Inicialmente, deve-se ressaltar que  a circunstância de 
os  autores/apelantes,  pessoas  físicas  serem,  eventualmente,  sócios 
proprietários do Centro de Formação de Condutores Rainha do Brejo – ME, 
não lhes confere o poder de, em nome próprio, postular direito alheio, nos 
precisos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil.

Vale registrar, também, que a teoria da personalidade 
jurídica sinaliza no sentido de que não se confunde a pessoa jurídica com 
a pessoa dos sócios que a integram, posto que aquela detém existência 
distinta de seus membros, não devendo haver confusão entre aquela e 
estes. Logo, os impetrantes, pessoas físicas, não são parte legítima para 
ajuizar a presente demanda.

Deste modo, o ato de deferir, ou não a  renovação do 
credenciamento da pessoa jurídica junto ao DETRAN atinge interesse da 
Micro Empresa Centro de Formação de Condutores Rainha do Brejo e não 
os  seus  sócios  proprietários,  de  modo  que  estes  não  são  titulares  da 
pretensão resistida oriunda da suposto ato ilícito praticado pela autoridade 
apontada como coatora. Assim, carecem os autores/apelantes da ação.

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  necessidade  de 
reforma da sentença.

Em  face  de  todo  o  acima  exposto, NEGO 
PROVIMENTO AO APELO,  mantendo-se a sentença  em todos os seus 
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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