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DECISÃO 

Processo Digital nº: 1001994-61.2020.8.26.0126  

Classe - Assunto Ação Popular - Atos Administrativos 

Requerente: _____________________ 

Requerido: Fazenda Pública Municipal da Estância de Caraguatatuba 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO 

Vistos. 

Trata-se de ação popular com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

_____________________ contra o Município de Caraguatatuba. 

O autor alega na exordial que, em 06/05/2020, o Prefeito Municipal editou o Decreto 

nº 1.251, publicado em 11/05/2020, cujo inciso VII do artigo 3º suspendeu por dois meses a 

contratação de novos e dos atuais estagiários conveniados, com posterior compensação de prazo. 

Afirma que a medida atingiu o contrato de 543 estagiários contratados pelo ente público municipal. 

Alega que a suspensão causa prejuízos à Administração e à prestação de serviços públicos à 

população. Afirma ainda que a medida tem reflexos financeiros para os estagiários que se utilizam 

dos valores percebidos com a remuneração ("bolsa-auxílio") para custear os cursos respectivos, além 

da formação profissional impactada pelo possível prejuízo aos pagamentos das mensalidades das 

instituições de ensino. 

Com isso, requer a tutela de urgência para que a Municipalidade seja compelida a  

suspender o inciso VII do artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.251, de 06 de maio de 2020, que 

determina a suspensão dos serviços prestados pelos estagiários. 

Requer, ainda, ao final: 1) a confirmação da tutela de urgência; 2) caso seja  

mantida a suspensão das atividades dos estagiários, que o seja sem prejuízo na bolsa auxílio; 3) 

intimação do Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba para não colocar em pauta votação 

de qualquer medida de suspensão relacionada ao contrato de estágio. 
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Com a inicial vieram documentos de fls. 13/21. 

Decisão de fls. 22/23 determinou a intimação do Ministério Público, fiscal da  

ordem jurídica, e a Defensoria Pública, em razão da natureza coletiva do pleito, que envolve potencial 

interesse de hipossuficientes, com igual potencialidade de multiplicação de feitos idênticos. 

Manifestação do Ministério Público às fls. 29/32 e às fls. 33/35. 

Manifestação da Defensoria Pública às fls. 37/45. 

É o relatório. 

Fundamento e Decido. 

 1. Dos requisitos de admissibilidade e das condições da ação: 

O ato impugnado, qual seja, o art. 3º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 1.251, de 

06 e maio de 2020, enquadra-se como ato do poder público para fins do art. 1º, caput, e do art. 2º da 

Lei nº 4717/65.  

Em sentido semelhante, colhe-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça  

de São Paulo: 

APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DE 

DECRETO. CARÊNCIA SUPERVENINENTE. A revogação do decreto objeto da 

ação não esvazia o interesse processual porque revogação e nulidade repercutem de 

modos distintos no plano da eficácia jurídica e porque sobeja período de três meses 

em que o decreto originário esteve em vigor. Persistência do interesse processual. 

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O decreto dotado de efeitos concretos pode ser 

objeto da ação popular. A discussão sobre a aderência da lei cujos efeitos foram 

sustados pelo decreto à Constituição diz respeito ao mérito da ação, e não 

transborda para o juízo quanto à adequação da via eleita. (...) (TJSP; Apelação Cível 

1001128-81.2018.8.26.0204; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão 

Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de General Salgado  Vara Única; 

Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019) 

O autor é parte legítima, na forma do art. 1º, §3º, da Lei nº 4717/65, consoante os  

documentos acostados às fls. 20/21. 

O polo passivo é integrado pelo ente político, qual seja, a Fazenda Pública Municipal. 

Porém, assiste razão ao Ministério Público no tocante ao litisconsórcio passivo  
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necessário entre o ente público e o agente público responsável pelo ato impugnado, no caso, o Prefeito 

Municipal, que editou o Decreto nº 1.251/2020, cujo art. 3º, inciso VII, é objeto de questionamento 

na presente demanda. 

Nesse sentido, extrai-se a interpretação conjugada do art. 114 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º, caput, da Lei nº 4717/65: 

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. 

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. 

Na mesma via, é a jurisprudência tradicional do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

AÇÃO POPULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE  

CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Segundo o art. 6º da Lei 4.717/65 (Lei 

da Ação Popular), a ação deve ser proposta contra a autoridade que autorizou, 

aprovou, ratificou ou praticou o ato impugnado. 2. Não há controvérsia quanto à 

autoria do ato impugnado, porque foi reconhecido que o Secretário de Governo 

assinou o ato inquinado de ilegal. 3. Como a ação foi ajuizada e se desenvolveu 

somente contra o Secretário de Transporte, faz-se necessário o chamamento do autor 

do ato, o Secretário de Estado de Governo, litisconsorte necessário. 4. As empresas 

beneficiárias indiretas do ato tido por ilegal, por ausência do nexo causal direto com 

o ato, não são litisconsortes necessárias (Art. 6º, § 1º, da Lei nº 4.717/65). 5. Recurso 

especial provido para anular o processo e determinar a complementação da citação. 

(REsp 724.188/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 

APELAÇÃO. DESERÇÃO. Inocorrência. Em ação popular, as custas e preparo são 

pagos ao final. Inteligência do art. 10 da Lei 4.717/65 e do art. 4º, § 6º, da Lei  

Estadual 11.608/03. AÇÃO POPULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. Ação popular que deve ser 

ajuizada em face dos responsáveis diretos pela lesão e de todos aqueles que, de forma 

direta ou indireta, concorreram para sua ocorrência ou se beneficiaram. 

Litisconsórcio passivo necessário. Inteligência do art. 6º da Lei 4.717/65. Ausência 

de citação do Prefeito Municipal à época, que concorreu para a prática do ato 

impugnado. Nulidade configurada. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir 

da citação. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível  

0004203-62.1997.8.26.0114; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2ª  
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Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data 

do Julgamento: 13/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016) 

Assim, determino ao autor que, em 15 dias, emende a petição inicial para  

incluir no polo passivo da lide o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Caraguatatuba, 

qualificando-se para fins citatórios. 

2. Do pedido de intervenção da Defensoria Pública: 

Admito a intervenção da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis, sob a  

forma de assistência simples à parte autora (art. 119, caput, cc art. 121, CPC), tendo em vista que se 

trata a presente ação de demanda que integra o microssistema das ações coletivas, sendo a 

coletividade abrangida pelo pedido constituída por pessoas em situação de hipossuficiência 

econômica ou social, bem como técnica, o que demonstra o interesse jurídico do legitimado coletivo 

em tela na presente ação popular.  

3. Da análise do pedido liminar: 

O pleito liminar comporta deferimento. 

Há probabilidade do direito. 

O Decreto nº 1.251, de 06 de maio de 2020, dispõe sobre o Plano de 

Contingenciamento de Despesas, no âmbito da Administração Pública Municipal Direita e Indireta 

do Município de Caraguatatuba, prevendo em seu art. 3º, inciso VII, in verbis:  

Art. 3º Fica determinada a adoção das medidas abaixo, a serem implementadas 

inicialmente a partir de 11 de maio até 30 de junho de 2020: 

(...) 

VII - suspensão de novos e dos atuais contratos de estágio, com posterior 

compensação de prazo, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 

Segundo os considerandos do ato, essas e outras medidas de contenção de gastos  

públicos foram empreendidas para: 

“CONSIDERANDO as anômalas e urgentes necessidades no combate ao novo  

Coronavírus (COVID-19) e atendimento às pessoas mais necessitadas; 

CONSIDERANDO que as projeções econômicas e financeiras apontam para uma  

severa crise mundial e local, diante dos efeitos causados pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO os previsíveis cenários fiscais adversos no âmbito da 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, impactando diretamente o orçamento da  

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba; 

CONSIDERANDO a necessidade da implementação de medidas no sentido de  
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buscar o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, o que resulta na premente necessidade 

de contingenciamento de gastos por parte de este Poder Executivo; 

CONSIDERANDO as diversas normativas referentes ao enfrentamento ao novo  

Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de assegurar condições e recursos  

necessários ao enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19) na municipalidade; 

CONSIDERANDO a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  

para redefinir a programação e rotina de gastos, especialmente os elegíveis, de molde a reservar e 

priorizar os recursos orçamentários para os setores de saúde e assistência social; 

CONSIDERANDO a constatação quanto à redução de aproximadamente 30%  

(trinta por cento) das receitas municipais entre os meses de março e abril de 2020,” 

Pelo que se depreende da exordial, o autor requer, em sede antecipatória, a  

suspensão dos efeitos do dispositivo alhures no que toca aos contratos de estágio vigentes. 

Alternativamente, pugna que, em sendo mantida a suspensão das atividades dos estagiários, a medida 

o seja sem prejuízo da bolsa-auxílio. 

Como causa de pedir, aduz que o dano oriundo da suspensão das atividades de  

mais de 500 estagiários ativos afeta a prestação de serviços públicos essenciais, bem como prejudica 

a subsistência daqueles que se utilizam sobremaneira das remunerações recebidas para o custeio dos 

respectivos cursos educacionais. 

Nos termos da Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes em  

âmbito nacional, legislação de caráter geral, estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo (art. 

1º), bem como não cria vínculo empregatício de qualquer natureza (art. 3º). 

A Medida Provisória nº 936/2020, que regulamenta em âmbito nacional as normas  

gerais acerca do programa emergencial de manutenção do emprego no setor privado, não trata acerca 

dos estágios remunerados, decerto porque não tem o instrumento natureza de vínculo empregatício. 

No âmbito do funcionalismo público ainda está vigente a irredutibilidade dos vencimentos, que tem 

matriz constitucional (art. 37, XV, da Carta Magna). 

Seja como for, o contrato de estágio, como visto, é corolário da concretização do  

direito social à educação, que tem previsão expressa no art. 6º e no art. 205 da CF/88, e portanto não 

se enquadra, por sua natureza jurídica, nas normas relativas à remuneração do empregado da iniciativa 

privada ou do servidor público, porque, repise-se, não cria vínculo empregatício e tem natureza de 

ato educativo escolar supervisionado, nos termos expressos da lei. 
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Segundo o art. 24, IX, da CF/88, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre educação, sendo a competência da União relativa às normas gerais 

(§1º) e cabendo aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma suplementar, incumbindo a estes 

a competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades, quando inexistir lei federal sobre 

normas gerais (§2º). 

Nesse sentido, cabe a estes entes políticos, no âmbito de suas competências  

constitucionais, regular as matérias relativas ao tema do estágio educacional, não cabendo ao ente 

municipal estabelecer regramentos que restrinjam a concretização do instrumento educacional 

sem que a legislação federal sobre normas gerais assim o autorize ou sem que o Estado-membro assim 

o faça em âmbito suplementar, para atender peculiaridades regionais na ausência de legislação 

federal. 

Assim é que, sob o prisma constitucional da repartição das competências  

legislativas, o dispositivo infralegal municipal impugnado aparenta vulnerar a competência legislativa 

constitucional. 

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Caraguatatuba, em seu art. 151, §3º, in  

verbis: 

“Art. 151. Integram o atendimento ao educando os programas complementares de 

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência social à saúde. 

(...) 

§ 3º Conforme dispuser a lei, o Poder Público Municipal assegurará aos alunos de 

escolas técnicas oficiais sediadas no Município estágio profissional remunerado.” 

A legislação federal atinente à matéria é a supramencionada Lei nº 11.788/2008 e,  

ainda que esta norma geral federal estabeleça margem de discricionariedade à formalização do 

convênio de estágio entre os órgãos do Poder Público e as Instituições de Ensino, essa 

discricionariedade administrativa na formalização do convênio não aparenta abrir margem a que o 

órgão público suspenda os instrumentos já firmados com fulcro em motivação genérica, que não 

distinga e descreva, com mínimo critério, porque tais recursos, que são concretizadores do direito 

social à educação, devem ser primeiramente suspensos em favor de outros gastos públicos. 

Além dos aspectos materiais já explicitados, há limitações constitucionalmente  

claras no tocante à edição de decretos do Poder Executivo, sejam regulamentares (art. 49, IV, Lei 

Orgânica Municipal), sejam autônomos (sem previsão na Lei Orgânica Municipal). 

No plano constitucional federal, para além dos decretos regulamentares, editados  
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para a adequada execução das leis (e que delas não podem exorbitar), existem os decretos autônomos 

do Poder Executivo, estes que devem respeitar os parâmetros materiais estabelecidos no art. 84, VI, 

“a” e “b” da CF/88. A Lei Orgânica Municipal de Caraguatatuba, quanto ao ponto, destaca que 

compete ao Chefe do Poder Executivo "dispor sobre organização e funcionamento da administração 

municipal, na forma da lei" (art. 49, VI). 

A urgência, entendida como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil, é in re  

ipsa, dado o caráter alimentar da bolsa-auxílio e especialmente em razão do caráter de promoção 

social e educacional do instrumento suspenso. 

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,  

liminarmente, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do inciso VII do art. 3° do Decreto 

nº 1.251, de 06 de maio de 2020, nos exatos limites do pedido do autor, qual seja, quanto  

à suspensão dos atuais contratos de estágio e respectivas bolsa-auxílio. 

Intime-se e cite-se o Município de Caraguatatuba, por meio de oficial de  

justiça (urgente-plantão). 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Intime-se o autor popular, inclusive dos termos da emenda retro determinada (item 1 

da presente decisão), por meio do advogado constituído (DJE). 

Cumpra-se com brevidade. 

Caraguatatuba, 15/05/2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 


