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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DE UMA DAS
VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, ESTADO DE
PERNAMBUCO,

Este processo deve tramitar na  1ª (primeira) vara cível da comarca de Afogados da
  Ingazeira/PE, em virtude da regra de conexão  (com o processo de número 

 estabelecida no0000008-11.2017.8.17.2110) art. 55 do Código de Processo Civil,
 cuja fundamentação se encontra no tópico 2.1 da petição inicial, caso no

momento da distribuição caia em outra vara.

 

A , em virtude da formatação e para uma melhor compreensão,petição inicial
encontra-se em PDF (anexo 1)
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

EMÍDIO LEITE DE VASCONCELOS, brasileiro, casado, empresário, CPF: 

415.361.934-53, título de eleitor 0192 8877 0884, com endereço Rua 15 Novembro, 315, 

Centro; JOSÉ BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público, CPF: 

881.363.454-49, título de eleitor: 037399560809, com endereço na Rua Valdecy Xavier do 

Nascimento, nº 712, São Braz; MÁRIO SIQUEIRA MARTINS, brasileiro, casado, servidor 

público, CPF: 998.702.744-04, título de eleitor: 044641020884, com endereço na Rua João 

Valeriano, centro, 66; JAIR ALMEIDA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, CPF: 

681.939.044-00, título de eleitor nº 037.397.370.809, com endereço na Rua Antônio José de 

Lemos, nº 632, centro; SARAH PACHECO JACINTO, brasileira, solteira, empresária, 

CPF: 073.971.224-18, título de eleitor 075735230876, com endereço R. Paulo Nelson Oliveira 

nº 31, centro; NEWTON VINÍCIOS SANTOS DA SILVA, solteiro, estudante, CPF: 

082.017.124-71, com endereço na Rua Cleto Campelo, 328, Centro; JOSÉ BESERRA DE 

VASCONCELOS, CPF: 660.794.704-20, com endereço na avenida Manoel Virgílio 

Sobrinho, n. 215, Padre Pedro Pereira; residentes e domiciliados em Afogados da 

Ingazeira/PE, CEP 56800-000 vêm propor 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO LESIVO 

IMPUGNADO 

Em face de ato praticado pelo Município de Afogados da Ingazeira/PE, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ 10.346.096/0001-06, com sede na prefeitura 

municipal, localizada na Praça Alfredo de Arruda Câmara, 20 - Centro, Afogados da 

Ingazeira - PE, CEP: 56800-000. 

 

1. DOS FATOS 

A Câmara Municipal de Afogados da Ingazeira, em 14 de dezembro de 2016, 

colocou em pauta projeto de lei que discutia o aumento dos subsídios dos agentes 

políticos do Poder Executivo Municipal. Referido PL, caso aprovado, aumentaria o 

subsídio do prefeito municipal dos atuais R$ 14.500,00 para R$ 18.400,00; do vice-prefeito 

de R$ 7.280,00 para R$ 9.200,00 e dos secretários municipais de R$ 5.500,00 para R$ 

7.000,00. 

Ato contínuo, a Câmara Legislativa aprovou o PL na tumultuada sessão do dia 19 

de dezembro de 2016, segunda-feira, onde a população compareceu em peso e houve 

protestos in loco. 
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Finalmente, em 26 de dezembro de 2016, o prefeito reeleito referendou o ato 

legislativo, sancionando o PL, que passou a ter rubrica de lei. A Lei 676/2016. Assim, é com 

o máximo respeito que se passa a aduzir as razões por que não pode permanecer no 

mundo jurídico essa lei. 

 

2. DO DIREITO 

Nosso país, infelizmente, ainda conserva alguns ranços do Estado Patriarcal, 

dentre os quais o paternalismo na admissão de pessoal e a frágil profissionalização da 

burocracia, clamando por regras moralizadoras quanto aos gastos irresponsáveis com 

funcionários, sob pena de perpetuação de injustiças sociais, e grave lesão à dignidade 

humana. 

RAYMUNDO FAORO diz que "de dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de 

seis séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais, 

aos desafios mais profundos, à travessia do oceano largo. [...] A comunidade política 

conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios privados seus, na origem, 

como negócios públicos depois, em linhas que se demarcam gradualmente. O súdito, a 

sociedade, se compreendem no âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular, a 

tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma 

de poder, institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade 

assenta no tradicionalismo — assim é porque sempre foi"1. 

A fim de combater esse ranço (patrimonialismo) a remuneração dos agentes 

políticos municipais conheceu, desde a promulgação, em 1988, da Constituição Federal , 

seis regramentos diferentes.  Isto pode ser atribuído à pouca maturidade de uma parte do 

poder político nos diversos rincões do país, que deram ensejo à ocorrência de fatos que 

chamaram a atenção dos vários segmentos sociais e institucionais, daí surgindo 

preocupação com a questão da remuneração dos políticos municipais. Aliás, não só o 

poder municipal acarretou preocupações: também o estadual e o federal2. 

Cumpre anotar que a fixação da remuneração dos agentes políticos subordina-se 

ao princípio da autonomia municipal e, além deste, aos princípios constitucionais relativos 

a toda a administração pública, quais sejam, os da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, "caput"), bem como outros, relativos a 

finanças públicas. A doutrina lembra, ainda, os princípios da remunerabilidade, 

irrevisibilidade ou inalterabilidade e anterioridade, todos com berço constitucional3. 

No entanto, não se pode ignorar que Municípios, Estados e União ampliaram, por 

longo tempo, e sob diferentes discursos, irresponsavelmente, os gastos públicos, muitos 

sob a aparência da legalidade, mas sem qualquer compromisso com a moralidade, a 

razoabilidade, a economicidade, a probidade, levando o erário à falência, com 

consequências graves para o povo, detentor do poder, em especial aquele mais carecido, 

que não alcançou o amparo necessário na saúde, educação, transporte, segurança, moradia 

                                                 
1 FAORO, Raymundo. Formação do patronato político brasileiro. – 5. ed. – São Paulo: Globo, 2012. 

2 VIEIRA, Evelise Pedroso Teixeira Prado. Remuneração dos Agentes Políticos Municipais. 

3 VIEIRA, Evelise Pedroso Teixeira Prado. Remuneração dos Agentes Políticos Municipais. 
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e tantas outras garantias fundamentais, sem as quais torna-se impossível o exercício da 

cidadania. 

É com base nisso que se entende que deva ser analisada e julgada a Lei 676/2016 

que fixou o subsídio dos vereadores do Município de Afogados da Ingazeira/PE. 

 

2.1. Da conexão 

Para DIDIER, a conexão "é uma relação de semelhança entre demandas, que é 

considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos 

processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum 

nível de vínculo."4 

Entende o insigne autor que "a conexão é fato jurídico processual que 

normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência, de 

modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas 

conexas. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito jurídico mais tradicional da 

conexão".5 

Conforme o Código de Processo Civil (art. 55), os processos conexos devem ser 

reunidos para decisão conjunta. 

 

Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. 

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. 

[...] 

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Grifou-se) 

 

No tocante à causa de pedir, basta que um de seus elementos seja coincidente 

para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos).[...] 

Seria pernicioso ao próprio sistema a adoção de entendimento restritivo, em virtude da 

raridade em que se verifica na praxe forense a situação de duas ações com pedidos 

diferentes e exatamente a mesma causa de pedir6. Esse também é o entendimento 

consagrado no Superior Tribunal de Justiça, onde há decisões que flexibilizam ainda mais 

o conceito de conexão, afirmando não ser necessário que se cuide de causas idênticas 

quanto aos fundamentos e objetos, bastando que sejam análogas7. 

                                                 
4 DIDIER JR, Fredie e ZANETE JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil. v. 4. Processo coletivo. 

Juspodivm, 2014, p. 171. 

5 DIDIER JR, Fredie e ZANETE JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil. v. 4. Processo coletivo. 

Juspodivm, 2014, p. 171-172. 

6 Theodoro Jr., Curso, p. 169; Nery-Nery, Código, p. 503-504; Pizzol, A competência, p. 293. Citados por NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. V. Único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 

2016. 

7 Informativo 466/STJ: 3.ª Turma, REsp 1.226.016/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2011. e STJ, 2.ª Turma, 

REsp 754.941/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 12.06.2007, DJ29.06.2007, p. 537. 
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Verificada a conexão, surge a obrigatoriedade da figura da prevenção, critério 

para determinar em qual dos juízos as causas conexas haverão de ser reunidas, conforme 

se verifica do Código de Processo Civil (art. 58) e da Lei da ACP (art. 2º, parágrafo único). 

 

Código de Processo Civil - Art. 58. A reunião das ações propostas em separado 

far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. 

 

ACP – Art. 2º, parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição 

do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma 

causa de pedir ou o mesmo objeto. 

 

Sendo assim, esta ação popular deve tramitar na 1ª (primeira) vara cível da 

comarca de Afogados da Ingazeira/PE, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes, 

em virtude do processo coletivo de nº 0000008-11.2017.8.17.2110, ajuizado anteriormente e 

que, por distribuição, encontra-se na vara supracitada. 

 

2. 2. Do cabimento 

Reza o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal que 

 

5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência. (Grifou-se). 

 

Como se percebe, a ação popular é meio hábil a tutelar à lesividade ao patrimônio 

público. Cuida-se de uma ação constitucional cível, cuja legitimidade é atribuída a 

qualquer cidadão, objetivando invalidar atos que causem lesão ao patrimônio público ou 

ainda à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente. 

No mesmo sentido, a Lei 4.717/65: 

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades 

de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de 

seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas 

públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 

criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de 

50% do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de 

quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres 

públicos. 

§ 1º Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os 
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bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 

 

Como se infere, o conceito de patrimônio público, para fins de ação popular, é 

muito amplo, o que significa dizer que a proteção do patrimônio público ocorre contra 

qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que o Estado subvencione. In casu, 

a presente ação visa a anulação de ato administrativo emanado do Município de 

Afogados da Ingazeira/PE. 

 

2.2.1 Da natureza jurídica da Lei 676/2016 do Município de Afogados da Ingazeira/PE 

Delimitar a natureza jurídica de um instituto significa, em termos simples, 

encontrar sua essência, seu enquadramento ou categorização, dentre outros institutos que 

lhes são similares, através de seus elementos principais. In casu, ganha relevo essa 

categorização, tendo em conta que o ato normativo que se busca anular com essa ação 

popular é uma lei em sentido formal. 

No entanto, apesar de lei em sentido formal, a natureza jurídica da Lei 676/2016 é 

de típico ato administrativo. É que, embora seja exigido constitucionalmente a edição de 

lei a disciplinar os subsídios do Poder Executivo, em sua essência, é mero ato 

administrativo, sendo lei de efeitos concretos. Neste sentido são as lições de JOSÉ DOS 

SANTOS CARVALHO FILHO8, para quem 

 

leis de efeitos concretos são aquelas que se apresentam como leis sob o 

aspecto formal, mas que, materialmente, constituem meros atos 

administrativos. Para que surjam, seguem todo o processo legislativo adotado 

para as leis em geral. Não irradiam, todavia, efeitos gerais, abstratos e 

impessoais como as verdadeiras leis, mas, ao contrário, atingem a esfera 

jurídica de indivíduos determinados, razão por que pode dizer-se que são 

concretos os seus efeitos. 

 

Em relação a tais leis, já se pacificaram doutrina e jurisprudência no sentido 

de que podem ser impugnadas através das ações em geral, inclusive o 

mandado de segurança, sendo interessado aquele cuja órbita jurídica seja 

hostilizada pelos seus efeitos. (Grifou-se). 

 

No mesmo sentido são os ensinamentos da professora MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO9, ao aduzir que tais leis fogem às características da generalidade e 

abstração inerentes aos atos normativos, acabam por incorporar vantagens não extensíveis 

aos demais membros da coletividade. A lei de efeito concreto, embora com obediência ao 

processo de elaboração das leis, constitui, quanto ao conteúdo, verdadeiro ato 

administrativo, gerando, portanto, os mesmos efeitos que este. 

                                                 
8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 

596. 

9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

Num. 17457733 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JOSE CELIO ERNESTO DA SILVA JUNIOR
https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17021404012363800000017306147
Número do documento: 17021404012363800000017306147



6 

A doutrina é uníssona no sentido do cabimento das ações coletivas para anular lei 

de efeitos concretos e pedir sua declaração de inconstitucionalidade pela via incidental. 

Para HUGO NIGRO MAZZILLI10, 

 

nada impede que, por meio de ação civil pública da Lei n. 7.347/85, se faça, 

não o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade das leis, mas sim, 

seu controle difuso ou incidental. [...] assim como ocorre nas ações populares e 

mandados de segurança, nada impede que a inconstitucionalidade de um ato 

normativo seja objetada em ações individuais ou coletivas (não em ações 

diretas de inconstitucionalidade, apenas), como causa de pedir (não o próprio 

pedido) dessas ações individuais ou dessas ações civis públicas ou coletivas. 

 

Nessa mesma linha, é firme a jurisprudência do STF11 no sentido do cabimento de 

ação popular com o fito de anular ato normativo ilegal que cause prejuízo ao erário. 

Confira-se: 

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES: REMUNERAÇÃO: 

FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., art. 5º, LXXIII; art. 29, V. 

PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA: LESÃO. I - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito 

e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para 

a subseqüente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua própria 

remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria 

legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do 

Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio 

moral da sociedade. C.F., art. 5º, LXXIII. II. - Ação popular julgada procedente. 

III. - R.E. não conhecido. (Grifou-se). 

 

Mais esta do STF12 no mesmo sentido:  

 

[...]como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, 

pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando 

contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo 

coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto 

único da demanda, qualifica-se como simples questão prejudicial, 

indispensável à resolução do litígio principal. 

 

Na mesma linha, TEORI ALBINO ZAVASCKI13, citando a jurisprudência 

consolidada do STJ. 

 
                                                 
10 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil, p. 134, item n. 7. 2ª Ed., 2000, Saraiva. 

11      RE 206.889/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 13.6.1997. 

12 STF - Rcl. 1.733-SP, Min. Celso de Melo, DJ, 1.º.12.2000 - Inf. 212/STF. 

13 ZAVASCKI, Teori Albino. "Processo Coletivo", 1ª edição, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 255 
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3. Os Tribunais Superiores têm admitido, majoritariamente, a possibilidade, em 

ações coletivas (v.g. ação civil pública), da declaração incidental de 

inconstitucionalidade de lei, em controle difuso, desde que o ato normativo 

seja impugnado como causa de pedir, e não como o próprio pedido de 

constitucionalidade.14 

 

Vê-se, pois, que não se trata de função regulamentar, mas de típico ato 

administrativo de efeitos concretos, porque a competência conferida ao Município se 

limita a conceder vantagens a um grupo determinado de pessoas e não a estabelecer 

normas sobre a matéria. 

Do cotejo dessa exposição, infere-se que a Lei 676/2016, expedida pelo 

Município, típico ato administrativo, é passível de controle judicial nos seus elementos, a 

saber, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Sendo assim, não há óbice ao 

controle judicial da referida lei mediante ação popular. 

 

2.2.2. Da gratuidade 

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIII, dispõe que 

 

5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência. (Grifou-se). 

 

A regra da gratuidade, consagrada no dispositivo constitucional, é corroborada 

pelos arts. 12 e 13 da LAP. 

A justificativa é óbvia: incentivar os cidadãos à propositura de ações populares, 

sem a preocupação com os prejuízos econômicos que uma eventual derrota judicial 

poderia gerar àquele que se aventurar na propositura de tal espécie de ação. A atuação do 

autor na ação popular não deixa de ter alta carga de altruísmo, porque assume todos os 

percalços e incômodos de uma ação judicial para defender direito da coletividade. O 

autor popular beneficia com seu esforço pessoal a todos os membros que compõem essa 

coletividade15. 

Não fosse essa previsão, os percalços do processo funcionariam como forte 

inibidor da propositura da ação popular, dada a possibilidade de, sendo julgado o pedido 

improcedente ou a ação extinta sem a resolução do mérito, o prejuízo econômico gerado 

pela demanda ser suportado exclusivamente pelo autor da ação popular. Por outro lado, 

sendo julgado procedente, todos os membros da coletividade se beneficiam 

indistintamente do resultado. Justamente para evitar que essa injusta situação ocorra, 

                                                 
14 REsp. 401554-DF, EDCL no Agrg no Agrg no REsp 773121 -DF AÇÃO POPULAR. 

15 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 
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concede-se ao autor a gratuidade. 

Neste sentido são os precedentes do STF: 

 

A não ser quando há comprovação de má-fé do autor da ação popular, não 

pode ele ser condenado nos ônus das custas e da sucumbência. [RE 221.291, 

rel. Min. Moreira Alves, j. 11-4-2000, 1ª T, DJ de 9-6-2000.]= AI 582.683 AgR, rel. 

Min. Ayres Britto, j. 17-8-2010, 2ª T, DJE de 17-9-2010 Vide AR 1.178, rel. Min. 

Marco Aurélio, j. 3-5-1995, P, DJ de 6-9-1996 

 

2.3. Da legitimidade passiva 

A Lei 4.717/65 (Lei da ação popular), confere larga legitimidade passiva para a 

composição da demanda na ação constitucional. Veja-se: 

 

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. 

 

Assim, deve figurar no polo passivo desta ação popular inicial e principalmente o 

Município de Afogados da Ingazeira, pois os atos praticados pelos agentes públicos, nessa 

qualidade, são atribuídos ao próprio ente e eventuais desfalques nos cofres públicos, sejam 

decorrentes de sucumbência ou da improcedência desta ação, caso em que serão mantidos 

os subsídios do Poder Executivo, terão de ser suportados pelo ente federativo. 

A esse respeito, insta frisar a posição processual do Município nesta demanda. 

Confira-se o que dispõe o art. 6º, § 3º da LAP: 

 

§ 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja 

objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar 

ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do 

respectivo representante legal ou dirigente. (Grifou-se) 

 

Assim, a pessoa jurídica de direito público pode escolher o polo em que atuará, 

colocando-se ao lado dos autores desta ação, ou, se preferir, pode contestar os pedidos, ou 

ainda pode quedar-se inerte. 

Questão interessante diz respeito a (im)possibilidade de a Câmara Legislativa, na 

qualidade de órgão municipal, também figurar no polo passivo desta ação. É que, como se 

sabe, órgãos públicos são carecedores de personalidade jurídica, o que os impossibilita, em 

regra, de atuarem de forma autônoma numa relação jurídico-processual. 

Órgãos públicos são meras unidades de atuação integrantes da estrutura da 
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Administração Pública16. É clássica a lição da literatura jurídica no sentido de que "embora 

despersonalizados, os órgãos mantêm relações funcionais entre si e com terceiros, das 

quais resultam efeitos jurídicos internos e externos, na forma legal ou regulamentar. E, a 

despeito de não terem personalidade jurídica, os órgãos podem ter prerrogativas 

funcionais próprias que, quando infringidas por outro órgão, admitem defesa até mesmo 

por mandado de segurança"17. 

Assim, na esteira da doutrina dominante, a jurisprudência tem entendido que i) se 

o órgão é da cúpula da hierarquia administrativa e ii) busca a defesa de suas prerrogativas 

institucionais, terá capacidade processual. In casu, a Câmara preenche esses dois 

requisitos, de forma que deverá ser citada para, querendo, responder à presente ação18. 

Quanto às pessoas físicas que deverão figurar no polo passivo da presente ação, 

não há necessidade de maiores considerações. Deverão figurar os responsáveis pela edição 

do ato, bem como aqueles diretamente beneficiados. 

 

2.4. Da posição do órgão do Ministério Público 

Conforme a inteligência do art. 6º, § 4º da LAP, o Ministério Público atuará como 

custos legis na ação popular, cabendo-lhe ainda, se for o caso, promover a responsabilidade 

civil ou criminal das pessoas envolvidas. Ademais, é vedado ao Ministério Público, por 

expressa previsão legal, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. 

 

Art. 6º, § 4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a 

produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que 

nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do 

ato impugnado ou dos seus autores. 

 

Por outro lado, o art. 16 da LAP, tratando da indisponibilidade da execução 

coletiva, prevê a atuação do MP como legitimado subsidiário para executar a sentença 

coletiva, caso o autor da ação não o faça. Assim, "caso decorridos 60 (sessenta) dias da 

publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro 

promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 

(trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave"19. 

 

2. 5. Do vício de inconstitucionalidade – controle difuso 

Quando da elaboração da Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte 

criou mecanismos de controle dos atos normativos, através dos quais analisa-se a 

compatibilidade destes com Carta Política. Dessa maneira, um ato normativo só deve 

                                                 
16 Esse conceito se encontra no art. 1º, § 2º, I, da Lei 9.784/99. 

17 MEIRELLES, Hely Lopes (2003: 69-70) apud DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed.- 

São Paulo: Atlas, 2014. 

18    STJ, 2.ª Turma, RMS 12068/MG, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 11.11.2002 p. 169. 

19 Art. 16 da Lei da Ação Popular. 
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sobreviver no sistema jurídico se formal e materialmente compatível com os preceitos 

constitucionais previamente estabelecidos pelo constituinte originário. 

O que possibilita o controle das normas em face da Constituição é sua supremacia 

diante das demais normas do sistema jurídico; sua posição superior na hierarquia 

normativa (a Constituição ocupa o ápice) e a sua rigidez. 

"A ideia de controle, então, emanada da rigidez, pressupõe a noção de um 

escalonamento normativo, ocupando a Constituição o grau máximo na aludida relação 

hierárquica, caracterizando-se como norma de validade para os demais atos normativos 

do sistema."20 De fato, "é nas constituições rígidas que se verifica a superioridade da norma 

em relação àquela produzida pelo órgão constituído. O fundamento de controle nestas é o 

de que nenhum ato normativo – que necessariamente dela decorre – pode modificá-la"21. 

Ato contínuo, o vício de inconstitucionalidade pode ser formal ou material. Será 

formal quando o ato impugnado não obedeceu às regras estabelecidas pelo poder 

constituinte originário. Já o vício material diz respeito ao conteúdo da norma, devendo 

esta, ao inovar no ordenamento jurídico, estar compatível com o Texto Magno22. 

TEMER explica que o controle jurisdicional pode se dá de duas formas distintas. 

Pela via direta, também conhecida como controle concentrado, ou via de ação, ou pela 

indireta, também chamado de controle difuso23. 

In casu, interessa a via de exceção, onde o magistrado terá obrigatoriamente que 

decidir sobre a (in)constitucionalidade das normas em questão, devendo afastar sua 

aplicação ao caso concreto que lhe foi posto no momento, caso entenda pela 

inconstitucionalidade. 

O STF entende plenamente possível o controle de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo, pela via difusa, por meio de ações coletivas. O entendimento ficou claro no 

julgamento da Reclamação 600-0/90-SP24: 

 

Na ação civil pública, ora em julgamento, dá-se controle de 

constitucionalidade da Lei 8.024/90, por via difusa. Mesmo admitindo que a 

decisão em exame afasta a incidência da lei que seria aplicável á hipótese 

concreta, por ferir direito adquirido e ato jurídico perfeito, certo está que o 

acórdão respectivo não fica imune ao controle do Supremo Tribunal Federal, 

desde logo, à vista do art. 1 02, III, letra b, da Lei Maior, eis que decisão 

definitiva de Corte local terá reconhecido a inconstitucionalidade de lei 

federal, ao dirimir determinado conflito de interesses. Manifesta-se, dessa 

maneira, a convivência dos dois sistemas de controle de constitucionalidade: 

a mesma lei federal ou estadual poderá ter declarada sua invalidade, quer em 

abstrato, na via concentrada, originariamente no STF (CF, art. 102 , I, a), quer 

na via difusa, incidenter tantum, ao ensejo do debate de controvérsia na defesa 

de direitos subjetivos de partes interessadas, afastando-se sua incidência no 

                                                 
20 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 19. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2015. 

21 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. 2008. 

22 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. 2008, p. 45. 

23 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. 2008, p. 45. 

24 Reclamação 600-0/90-SP, rel. Min. Néri da Silveira. 
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caso concreto em julgamento. 8. Nas ações coletivas, não se nega, à evidência, 

também, a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade, incidenter 

tantum, de lei ou ato normativo federal ou local[...]. 

 

2.5.1. Da inconstitucionalidade – violação ao princípio da anterioridade 

Deve a legislatura anterior fixar o subsídio dos agentes políticos para a próxima 

legislatura. Essa é uma regra imperativa contida nos princípios da moralidade e 

impessoalidade, a despeito do art. 29, V, da CRFB afirmar que 

 

V – subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados 

por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 

37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

 

Numa leitura mais apressada pode parecer que não há obrigatoriedade de se 

observar o princípio da anterioridade. No entanto, a fixação do valor da remuneração dos 

agentes políticos pela legislatura antecedente para a seguinte confere, em nome da 

moralidade, a essência da sistemática remuneratória dos referidos agentes políticos, 

evitando, assim, a esdrúxula e antiética faculdade de fixarem e reajustarem seus 

próprios vencimentos. 

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de apreciar a questão, no 

tocante aos subsídios dos edis municipais, mediante ação popular que chegou ao Tribunal 

por meio de recurso extraordinário25, quando, então, alçou o princípio da moralidade 

administrativa a patrimônio moral da sociedade. 

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES: REMUNERAÇÃO: 

FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., art. 5º, LXXIII; art. 29, V. 

PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA: LESÃO. I. - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e 

dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a 

subseqüente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua própria 

remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria 

legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material 

do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui 

patrimônio moral da sociedade. C.F., art. 5º, LXXIII. II. - Ação popular julgada 

procedente. III. - R.E. não conhecido. (Grifou-se). 

 

Tome mais esta do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Promovida pelo Ministério Público insurgindo-

se contra a promulgação da Lei Municipal 2451/99 que permitiu a 

majoração de subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara 

                                                 
25 RE 206889/MG. Publicado em 13/06/1997. 
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Municipal na própria legislatura – Ofensa ao princípio da moralidade 

administrativa caracterizada – Muito embora o artigo 29, inciso V,  da 

Constituição Federal/88, com a nova redação dada pela Emenda 

Constitucional 19/1998 tenha eliminado o princípio da anterioridade de seu 

texto, há ofensa à moralidade, princípio que dentre outros, rege os atos 

administrativos. Sentença de procedência mantida – Pedido de formação 

de litisconsórcio necessário passivo indeferido – Recurso necessário não 

acolhido. (Apelação Cível n. 185.109-5 – Amparo – 9ª Câmara de Direito 

Público – Relator Desembargador Antonio Rulli, julg 04.12.2002 – v.u. 

Grifou-se). 

 

Ao majorar os próprios subsídios, no dia 26 de dezembro de 2016 (data da sanção), 

para iniciar em janeiro de 2017 (6 dias depois!), a Lei municipal 676/2016 violou o 

princípio da anterioridade, da moralidade e da impessoalidade administrativa, em clara 

afronta à prescrição constitucional. 

Ora, a finalidade do comando constitucional é justamente impedir essa 

autoajuda. Não se pode deixar de indagar. E se o gestor do executivo municipal não 

tivesse conseguido se reeleger? Teria ele sancionado o PL que acabou sob a rubrica da Lei 

676/2016? Certamente seu "desafeto" eleitoral estaria percebendo vencimentos não 

reajustados. 

Dito de outra maneira, fixando o valor da remuneração dos agentes políticos do 

executivo municipal no dia 26 de dezembro de 2016, referida Lei subverte a lógica do 

sistema. Esse reajuste só poderia ter sido feito antes das eleições, de maneira a não se 

permitir escolher o valor dos próprios vencimentos. 

Em conclusão, a fixação dos subsídios deve ser regida por independência e 

imparcialidade antes da realização das eleições, ou seja, antes do conhecimento dos 

nomes dos futuros Vereadores e Prefeito, inclusive, se necessário, pelo manejo da ação 

popular, cujo objetivo consista, também na repressão da imoralidade administrativa. 

 

2.6. Violação às normas municipais 

A despeito de a EC nº 19/98 não mais expressamente prever a regra da 

anterioridade na fixação dos subsídios do Poder Executivo, a Suprema Corte entende que 

os municípios são autônomos na regulamentação de tal princípio. 

Além disso, como se já não fosse suficiente esses argumentos, imperioso lembrar 

que várias leis orgânicas e regimentos municipais adotaram, em seu texto, o princípio da 

anterioridade. 

Sendo a autonomia municipal balizada pela Constituição Federal, seus princípios 

e aqueles constantes da Carta Estadual, nada obsta que as normas municipais contenham 

previsões mais rigorosas de regras que sejam decorrência expressa de princípios 

constitucionais explícitos ou implícitos. 

A jurisprudência é firme nesse sentido: 
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AÇÃO POPULAR – Anular os atos, consistentes em resolução e decreto 

legislativo pelos quais foram fixadas as remunerações dos Vereadores e 

prefeito – Atos que fixaram as remunerações para a legislatura, 

descumprindo o disposto na Lei Orgânica do Município e Regimento 

Interno da Câmara, bem como infringido o princípio da moralidade 

administrativa, devem ser declarados nulos, tendo em vista sua manifesta 

ilegalidade26. 

 

Assim, pautado na concretude do princípio da moralidade administrativa, o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Afogados da Ingazeira, impõe que a votação 

e sobre subsídios de agente políticos sejam votados até 60 dias antes das eleições. Confira-

se: 

 

Art. 94 – As remunerações do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores 

serão fixadas pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, nos 60 

(sessenta) dias que antecedem as eleições municipais, visando para a 

legislatura seguinte, observado o disposto na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica do Município. (grifou-se) 

 

Diga-se de passagem, que esse foi um dos motivos que levou a Câmara a votar 

rapidamente os subsídios da próxima legislatura sem dar publicidade ao ato. 

Pelo que foi exposto, verifica-se que o princípio da anterioridade constitui simples 

explicitação do macro princípio da moralidade administrativa, este consagrado na 

Constituição Federal e invocado há muito para anular atos normativos que versem sobre 

remuneração, se editadas na mesma legislatura ou após as eleições. 

 

2.7. Da despesa com pessoal 

Um dos mais importantes aspectos da gestão orçamentária é o do controle das 

despesas com pessoal. Inúmeros são os textos legislativos que visam à regulação da 

matéria, cuja observância é de caráter obrigatório para todos os entes da federação. 
Assim, por reconhecer como verdadeira tal constatação, o legislador constitucional 

impõe, no art. 169 da CRFB, regras moralizadoras no que tange ao aumento de despesa 

com pessoal nas três esferas de governo. 

 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos 

em lei complementar. 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 

de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 

como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 

                                                 
26 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n. 130.722-5 – Franco da Rocha – 3ª Câmara de Direito público – 

Relator Laerte Sampaio, v.u. 
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entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções 

de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Grifou-

se) 

 

A norma do art. 169 se aplica, ensina PAULO LOBO TORRES27, a todos os 

funcionários e servidores, ativos ou inativos, independentemente de o respectivo regime 

ser estatutário ou seguir a CLT. A despesa suscetível de limitação abrange qualquer gasto 

com pessoal, seja a título de vencimentos e salários, seja sob a forma de gratificações, 

ajudas de custo ou indenizações. 

Nesse sentido, decidiu o STF28, por meio da ADI 3.599, que o ato normativo que 

não obedece aos ditames do art. 169 da CRFB, não poderá ser aplicado. Veja-se: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, 

que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros 

de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Alegações de (...) 

inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da 

CF). (...) A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica 

não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão 

somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Ação direta não 

conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. 

(Grifou-se). 

 

Logo, quando da elaboração do projeto de lei com o fito de majorar os subsídios 

do executivo municipal, os vereadores, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento29 

da Casa, deveriam elaborar parecer prévio acerca do preenchimento dos requisitos 

constitucionais – i) prévia dotação orçamentária e ii) autorização específica na LDO – 

instituídos pelo mencionado art. 169 da Carta Política. 

 

2.7.1. Dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Nas palavras de HARRISON LEITE30, 

 

a finalidade da LRF é que o Gestor aja com planejamento e transparência, a fim 

de evitar surpresas, prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o 

equilíbrio orçamentário. Daí que, imprescindível para atingir esse equilíbrio, é 

o estabelecimento de metas, seja em relação às receitas, seja em relação às 

                                                 
27 TORRES, Paulo Lobo. Comentários à Constituição do Brasil.  São Paulo. Saraiva/Almedina, 2013. 

28 ADI 3.599, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007. 

29 O art.45, p. ú, do RI dispõe a respeito da obrigatoriedade de criação da comissão de finanças e orçamento. 
30 LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 5ª ed. Salvador. JusPODIVM, 2016. 
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despesas. E foi o estabelecimento de metas e percentuais um dos objetivos da 

LRF, ao fortemente atacar os gastos excessivos com despesas com pessoal, que 

ainda continuam sendo o maior desafio das Administrações, em virtude do 

forte apelo ao empreguismo que o setor público possui. 

 

O aludido artigo 169 da Constituição da República foi regulamentado pela LC 

101/00 (LRF), que criou normas de observância obrigatória para os entes federativos – 

normas de controle –, quando da criação ou majoração de despesa com pessoal. Referida 

lei timbrou de nulidade plena a criação de ato em desacordo com suas premissas. 

Vejamos. 

De início, cumpre analisar o art. 21, caput da LC 101/2000: 

 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com 

pessoal e não atenda: 

I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no 

inciso  XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição; 

II – o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal 

inativo. (Grifou-se). 

 

O art. 169 da CF, já comentado, refere-se a i) prévia dotação orçamentária e ii) 

autorização específica na LDO, para todo ato que acarrete aumento de despesa com 

pessoal. 

De seu turno, o art. 17, caput, da LRF dispõe que "considera-se obrigatória de 

caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 

um período superior a dois exercícios". Como a resolução 03/2016 impõe uma obrigação 

para o Município por um período de no mínimo 4 anos, ela se amolda à previsão feita 

pelo art. 17, exigindo, para sua validade, o preenchimento dos seus requisitos. 

Dando seguimento, afirma o § 1º do art. 17 que os atos que criarem ou 

aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a i) estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes e ii) demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Assim, a Câmara 

deveria ter demonstrado, quando da proposição do projeto de resolução, a estimativa do 

impacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor (2017) e nos dois 

subsequentes (2018 e 2019), além de demonstrar a fonte de custeio desse aumento de 

despesa. 

Ato contínuo, o § 2º desse mesmo artigo dispõe que "para efeito do atendimento 

do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, 

devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa". Assim, 

deveria a Câmara comprovar que a despesa aumentada não afetaria as metas fiscais. 
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Pertinente admitir, neste ponto, que por aumento permanente de receita leia-se o 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição (art. 17, § 3º). Ou seja, a sociedade, já asfixiada pela 

pesada carga tributária que suporta, deve arcar com mais essa despesa de duvidosa 

legalidade. 

Ainda no que toca à comprovação dos requisitos exigidos no § 2º, informa o § 4º 

que esta deverá ser apresentada pelo proponente, contendo as premissas e metodologia 

de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as 

demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Assim, pelo 

comando, aquele que fez a proposição deveria apresentar tais premissas e metodologia 

para averiguação de sua compatibilidade com as leis orçamentárias de médio (LDO) e 

longo prazo (PPA). 

Como decorrência lógica da cogência dessas normas, afirma o § 5º, a despesa de 

que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas 

no § 2º (aumento de receita ou redução de despesa), as quais integrarão o instrumento 

que a criar ou aumentar. 

Esses requisitos deverão ser seguidos de forma cumulativa com os já 

mencionados no Regimento Interno da Câmara. Não custa lembrar que a Resolução 

03/2016, pretendendo majorar os subsídios dos vereadores, em tese, foi proposta, 

discutida, votada e promulgada em 1º de outubro de 2016. Sem olvidar da eficiência do 

trabalho dos edis municipais, é tarefa que se mostra humanamente impossível, ainda 

mais quando as sessões ordinárias não duram mais de duas horas31. 

Assim, in casu, tem incidência o art. 15 da LC 101/2000, que afirma ser 

"consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 

despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17" e 

também o art. 21, I, do mesmo diploma: É nulo de pleno direito o ato que provoque 

aumento da despesa com pessoal e não atenda as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei 

Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição. 

Assim, fechando a questão, a Lei 676/2016 deve ser declarada nula, pois deveria 

ter atendido, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 

a) ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor a despesa e nos dois subsequentes (art. 16, I), a qual será 

acompanhada das premissas e a metodologia de cálculo utilizadas (art. 16, § 2º); 

b) ser instruído com declaração do ordenador da despesa de que o aumento desta 

tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com 

a LDO (art. 16, II); 

c) demonstrar a origem dos recursos para seu custeio (art. 17, § 1º); 

d) ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais, devendo seus 

efeitos financeiros ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 

                                                 
31 Conforma art. 141 do RI. 
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permanente de despesa (art. 17, § 2º); 

e) atender ao disposto no inciso XIII do art. 37 da CF, que veda a vinculação ou 

equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público; 

f) atender ao disposto no § 1º do art. 169 da CF, que exige prévia dotação 

orçamentária suficiente e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

ressalvadas, relativamente à autorização na LDO, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista. 

 

2.7.2. Do aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. 

Dispõe o parágrafo único do art. 21 da LC 101/2000 que é nulo de pleno direito o 

ato que resulte aumento de despesa nos 180 dias antes do término do mandato. Confira-

se: 

 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento 

da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 

do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 

(Grifou-se). 

 

De início, cumpre verificar que a nulidade se dá em relação ao momento de 

expedição do ato, não em relação ao momento de produção de efeitos. Assim, entre 5 de 

junho e 31 do dezembro do ano em que se encerra o final do mandato, não poderá ser 

expedido nenhum ato que tenha potencial para aumentar a despesa com pessoal, mesmo 

que sua execução ocorra em momento posterior. 

Isso nunca foi objeto de grandes celeumas doutrinárias. Na verdade, o que divide 

a doutrina é se no conceito de aumento de despesa deve-se levar em consideração 

aumento puramente nominal, isto é, números absolutos, ou se deve ser analisado seu 

percentual em relação à receita corrente líquida. A segunda corrente tem prevalecido32. 

A despesa com pessoal será apurada com base na receita corrente líquida, 

somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, 

adotando-se o regime de competência33. ROSSI e TOLEDO JR explicam que a análise se dá 

com base em duas variáveis que incorporam 12 meses de execução e concluem que não há 

despesa com pessoal de um, de dois ou de seis meses de execução, mas tão somente doze 

meses34. A apuração, para fins do disposto no art. 21, parágrafo único da LC 101/2000, é 

feita com base do Relatório de Gestão Fiscal,35 que é o documento que contém as 

informações referentes a despesa com pessoal de cada poder e o percentual em relação à 

RCL (art. 54 e 55 da LC 101/2000). 

                                                 
32 TOLEDO JR. Flávio C. De, ROSSI, Sérgio Ciqueira. Aumento de despesa com pessoal nos 180 dias que 

ultimam os mandatos – uma análise sistemática do parágrafo único do art. 21 da LRF. 

33 Art. 18, § 2º da LRF. 

34 TOLEDO JR. Flávio C. De, ROSSI, Sérgio Ciqueira. Obra já referenciada. 

35 DEBUS, Ilvo, NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Entendendo a Lei de Responsabilidade Fical. 
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A par desses conceitos, a tarefa de constatar se houve ou não violação ao comando 

do parágrafo único do art. 21 é relativamente simples. Para tanto, basta verificar o RGF 

publicado pelo Município de Afogados da Ingazeira36. 

 

 

Com base nesses dados, fornecidos pela própria municipalidade em seu portal na 

internet, é possível demonstrar que a Lei 676/2016 acarretará tanto aumento de despesa 

nominal, quanto aumento de despesa proporcional. Vejamos: 

 

 Despesa com pessoal antes da Lei 
676/2016 

Despesa com pessoal após a Lei 
676/2016 

Receita Corrente 
Líquida 

R$ 61.037.049,33  R$ 61.037.049,33  

Despesa total com 
pessoal 

R$ 30.157.315,21 49,41% da RCL R$ 30.184.075,21 49,45% da RCL 

Aumento nominal e percentual no mês de dezembro, vedado pela LRF. 

 

A tabela mostra a crescente exponencial da despesa com pessoal após a expedição 

do ato. Em termos nominais houve aumento de R$ 26.760,00 (mensal), já em termos 

percentuais o aumento foi de 0,04%(mensal) sobre a RCL, que é de 61.037.049,33 (61 

milhões, trinta e sete mil e quarenta e nove reais e trinta e três centavos). 

Sob outro viés, é possível analisar o aumento de despesa com pessoal tomando 

                                                 
36 Disponível em: http://camaraafogadosdaingazeira.pe.gov.br/images/RGF/2015/RGF2015.pdf. Data do acesso: 

23/01/2016 

Num. 17457733 - Pág. 18Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JOSE CELIO ERNESTO DA SILVA JUNIOR
https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17021404012363800000017306147
Número do documento: 17021404012363800000017306147



19 

por base o gasto médio no período de 12 descrito no RGF (julho de 2015 a junho de 2016), 

pois reflete de forma mais fidedigna o dispêndio com pessoal37. Assim, o gasto médio 

mensal com pessoal do Executivo municipal de Afogados da Ingazeira, até junho de 2016, 

foi de R$ 2.513.109,60. Após a Lei 676/2016, passará a ser de R$ 2.515.339,60, significando 

0,8% de aumento na folha mensal do executivo municipal. 

Por oportuno, frise-se que esse aumento ilegal, ao longo de toda a legislatura, 

significa um aumento da ordem de R$ 1.284.480,00 nas despesas do Município, devido as 

14 secretarias. 

Há de se colacionar importante precedente da 1ª vara cível da comarca de 

Afogados da Ingazeira/PE, que, invocando o art. 21, parágrafo único, da LRF, deferiu 

medida liminar suspendendo aumento do legislativo no período de 180 dias do final do 

mandato: 

 

Com efeito, verifica-se que a Resolução 03/2016 não obedeceu ao lapso 

temporal de 180 dias exigido pela LC 101/2000 causando aumento de despesa 

para os exercícios financeiros seguintes. 

 
Consigne-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu como instrumento 

legal definidor de normas nacionais de finanças públicas, regulamentando, 

entre outros, o artigo 163 da CF/88 atendendo, igualmente, ao artigo 169 da 

CF/88, que determina o estabelecimento de limites para as despesas com 

pessoal ativo e inativo da União a partir de Lei Complementar. 

 
A regra básica da LRF (art. 15) direciona-se no sentido de que toda e qualquer 

despesa que não esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro nos três primeiros exercícios de sua vigência é considerada não 

autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. 

 
A aludida Lei introduziu algumas regras de final de mandato, e que devem ser 

observadas pelos gestores, envolvendo, dentre outros, os gastos com pessoal, 

contratação de operações de crédito, e endividamento. 

 
Embora sejam diversos os fundamentos elencados pela parte autora, entendo 

como suficiente apenas o exposto nesta decisão para que seja apreciada a tutela 

de urgência, ficando, portanto, os demais elementos suscitados pendente de 

análise até a formação do contraditório. 

 
Pelas razões acima expostas, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR constante nos 

autos e, por conseguinte, SUSPENDO OS EFEITOS FINANCEIROS DA 

RESOLUÇÃO 03/2016, editada pela Câmara Municipal de Afogados da 

Ingazeira, devendo o subsidio dos vereadores ser pago no valor 

correspondente ao da legislatura anterior (R$ 6.012,70), sob pena de multa no 

importe de R$100.000,00 (cem mil reais)38. 

                                                 
37 PARECER Nº 606/2008 do Ministério Público do Estado de Goiás. 

38 Processo 0000008-11.2017.8.17.2110 
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Registre-se que o fato pode se subsumir ao art. 359-G do Código Penal: 

 

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de 

despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 

mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)) 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 

2000) 

 

Por todo o exposto, resta cristalina a violação da Resolução nº 03/2016 ao 

parágrafo único do art. 21, da LC 101/2000, não havendo outra saída ao Judiciário senão 

sua declaração de nulidade, tendo em vista ser impossível sua convalidação. 

 

2.8. Da isonomia 

Em tempo de grave crise econômica, social e política, onde os recursos 

governamentais se revelam cada vez mais insuficientes a um maior número de pessoas, 

incapazes de suprir suas necessidades básicas, o que se coloca são políticas de diminuição 

de despesas supérfluas e contenção ou pelo menos não crescimento de despesas não 

prioritárias. 

É sob esse argumento que o Governo municipal vem postergando o pagamento do 

piso salarial dos professores da rede pública de ensino. Por determinação do MEC, com 

base na Lei 11.738, o piso nacional dos professores passou a ser, em 2016, de R$ 2.135,64, 

valendo a partir de janeiro desse mesmo ano. Todavia, o Município de Afogados somente 

começou a pagar o referido piso em agosto daquele ano e mesmo assim não o fez de forma 

retroativa39. 

 

Não custa lembrar que desde 2001 os servidores municipais não têm reajuste de 

seus vencimentos. Todos os poderes da federação passam por situação complicada, a 

incluir o próprio judiciário, que está a ponto de fechar as portas em algumas localidades, 

os tribunais do trabalho (TRTs), por exemplo, mudam horário de atendimento, suspendem 

serviços e cortam gastos40. 

Pasmem, é justamente nesse momento, de grave perturbação da economia 
                                                 
39 Disponível em http://www.blogmarcosmontinely.com.br/index.php/78-noticia/3037-professores-de-afogados-da-

ingazeira-cobram-do-prefeito-o-pagamento-do-piso-salarial-em-semnario. Acessado em 24/01/2016. 

40 http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/07/sem-dinheiro-tribunais-do-trabalho-adotam-medidas-para-nao-

fechar.html 
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nacional, de incertezas e aflições, onde sequer é pago o piso nacional dos professores, que 

o Executivo Municipal, através da Lei 676/2016, pretende um aumento da ordem de 26%, 

passando de R$ 14.560,00 para R$ 18.400,00, no caso do cargo de prefeito. 

Todas essas circunstâncias até aqui apresentadas demonstram à desobediência aos 

maiores valores e princípios do ordenamento jurídico nacional, a ensejar controle de 

juridicidade do estabelecimento do teto dos subsídios dos vereadores de Afogados da 

Ingazeira. 

 

2.9. Art. 73, VIII, da Lei das Eleições – vedação à revisão geral de remuneração de 

servidores 

Conforme dispõe o art. 73, VIII da Lei 9.504/97, VIII veda-se a revisão geral da 

remuneração de servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 

aquisitivo ao longo do ano da eleição. Eis seu teor: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais: 

[...] 

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 

servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 

aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido 

no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

 

Nos ensinamentos de JOSÉ JAIRO GOMES, "veda-se, portanto, a concessão de 

aumento real da remuneração dos servidores. É irrelevante o motivo alegado para a 

concessão do aumento, tampouco é importante a intenção de corrigir injustiças, distorções 

remuneratórias verificadas em anos anteriores ao da eleição, ou mesmo a necessidade de 

valorização profissional de determinadas carreiras. A regra legal é imperativa".41 

Conforme se depreende da norma, a vedação vigora desde a data das convenções 

partidárias até a posse dos eleitos. Assim, a remuneração dos agentes públicos, na 

circunscrição do pleito, está congelada até 1º de janeiro do ano seguinte, data que 

normalmente ocorre a posse, salvo perdas inflacionárias no período do ano eleitoral. 

O termo "servidores", aqui, refere-se a toda a classe de agentes públicos, inclusive 

e principalmente os agentes políticos. A Constituição Federal, no art. 39, § 4º usa o termo 

indistintamente para se referir a agentes políticos, servidores de carreira e empregados 

públicos. Melhor seria, sem dúvida, usar da expressão agentes públicos, quando a norma 

se referisse a toda a classe de pessoas que mantém algum vínculo com o Estado. 

                                                 
41 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 2016. ed. Gen. 
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Na questão, a jurisprudência tem conferido interpretação lato ao termo. Veja-se 

por exemplo, que para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a expressão 

abrange os agentes políticos: 

 
A fixação da remuneração dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários 

Municipais não se submete ao Princípio da Anterioridade, podendo haver 

concessão de aumentos na legislatura em curso. A assertiva encontra respaldo 

no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal e na jurisprudência deste 

Tribunal. No entanto, devem ser obedecidos a iniciativa privativa da Câmara 

de Vereadores e o veículo normativo previsto na Lei Orgânica Municipal, bem 

como as limitações de último ano de mandato previstas na Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e na Lei Federal nº 

9.504/1997 (Lei das Eleições). ACÓRDÃO T.C. Nº 0487/16 

 

A seu turno, o TSE decidiu que os atos normativos 

 
observem o disposto no art. 73, inciso VIII da Lei 9.504/97. É licita a revisão da 

remuneração, no ano das eleições, quando destinada a afastar os efeitos da 

inflação do período – ano – em curso (processo administrativo nº 19.590 – 

Classe 19ª – Distrito Federal). 

 

Pela decisão da Corte Superior Eleitoral, vê-se que é permitido a revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos, mas desde que seja para todos os servidores da 

circunscrição. Essa previsão consta expressamente do texto constitucional. Confira-se: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

[...] 

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices. Grifou-se. 

 

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, dissecando o comando constitucional, 

elenca os requisitos para a implementação da revisão geral anual, asseverando que "o 

primeiro é o requisito formal, segundo o qual é exigível (i) lei específica para sua 

efetivação. Depois, temos o requisito da (ii) generalidade, indicativo de que a revisão 

deverá ser geral, processando-se de forma ampla, em ordem a alcançar o universo integral 

dos servidores, incluindo-se aí os servidores do Poder Legislativo, do Judiciário e do 
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Ministério Público. Pelo requisito da (iii) anualidade, a revisão deverá ter periodicidade de 

um ano. Em relação a este requisito, cabe a cada ente federativo fixar o momento dentro 

do ano em que se dará a revisão. A anualidade é a periodicidade mínima, de onde se 

infere que nada obsta a que a periodicidade seja menor. Finalmente, impõe-se a presença 

do requisito (iv) isonômico, pelo qual se exige que sejam idênticos os índices revisionais."42 

No caso na presente reclamação eleitoral, apenas o requisito da lei específica foi 

cumprido. De resto, não se vislumbra nenhum dos outros requisitos exigidos pelo texto 

constitucional. Veja-se: (i) não há generalidade, pois se trata de ato administrativo com 

roupagem de lei. É uma lei de efeitos concretos, carente de generalidade e abstração, pois 

visa ao benefício de pessoas determinadas: o prefeito, seu vice e os secretários municipais; 

(ii) não se trata de revisão anual, mas de fixação de subsídios para uma legislatura (4 

anos); e por fim, (iv) descumpre o princípio da igualdade, pois não estende o benefício aos 

demais servidores do Município. 

Para finalizar, mais uma jurisprudência do TSE: 

 
“Remuneração. Servidor público. Revisão. Período crítico. Vedação. Art. 73, 

inciso VIII, da Constituição Federal. A interpretação – literal, sistemática e 

teleológica – das normas de regência conduz à conclusão de que a vedação 

legal apanha o período de cento e oitenta dias que antecede às eleições até a 

posse dos eleitos.” (Res. Nº 22.252, de 20.6.2006, rel. Min. Gerardo Grossi.)  

 

“Consulta. Servidores. Vencimentos. Recomposição. Limites. Conhecimento”.  

NE: “[...] o art. 73, VIII, Lei nº 9.504/97, impõe limites claros à vedação nele  

expressa: a revisão remuneratória só transpõe a seara da licitude, se exceder ‘a  

recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição’, a  

partir da escolha dos candidatos até a posse dos eleitos”. (Res. Nº 21.811, de  

8.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.)  

 

Assim, restou evidente que a edição do ato normativo feriu os princípios da Lei 

9.504/97, no que diz respeito à observância de seu art. 73, VIII. A conduta dos 

representados deve ser imediatamente reprimida. 

 

2.10. Da medida cautelar - suspensão liminar do ato lesivo 

Dispõe o art. 5º, § 4º da Lei 4.717/65 que "na defesa do patrimônio público caberá a 

suspensão liminar do ato lesivo impugnado". A concessão da suspensão dos efeitos da 

Lei 676/2016, até o julgamento final desta ação popular e sua manutenção na sentença, é 

salutar, vez que presentes os pressupostos fáticos e jurídicos a ensejar tal medida. 

                                                 
42 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. – São Paulo : Atlas, 2015. 
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Por tudo aqui já demonstrado, resta cristalizada a importância dos fundamentos 

jurídicos dos pedidos (fumus boni iuris). Quanto ao periculum in mora, a sua presença está 

comprovada pela evidência e certeza da lesão ao erário pela percepção de valores ilegal e 

inconstitucionalmente estabelecidos para os subsídios dos vereadores. 

Por oportuno, frise-se que está também preenchido o requisito da reversibilidade, 

previsto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, pois, na remota possibilidade de 

improcedência desta ação a diferença dos valores poderá ser paga normalmente. 

Importante ainda, ressaltar que tais verbas, segundo o STJ, são irrepetíveis ou 

irrestituíveis, dado seu caráter alimentar. A Corte Superior possui entendimento pacífico 

no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo 

servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte 

da Administração Pública43. Isso mostra o caráter urgente da medida, pois sua 

postergação ou sua denegação podem ocasionar danos irreparáveis aos cofres públicos. 

Tal medida visa tão somente a resguardar a eficácia da tutela requerida e 

concedida, espera-se, em decisão definitiva de mérito. 

Diante do exporto, a concessão da medida liminar de forma cautelar é necessária 

para a conservação do direito aqui pretendido, ante a possibilidade de morosidade do 

aparelhamento estatal tornar ineficaz a pretensão buscada. 

 

3. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer 

a) O recebimento desta ação popular em todos os seus termos, nos moldes do art. 

5º, LXXIII da CRFB e art. 1º da Lei 4.717/65 e a expressa manifestação do Poder Judiciário 

acerca de todos os seus fundamentos; 

b) a concessão inaudita altera parts de liminar para que seja suspenso o 

pagamento do aumento do Executivo municipal da legislatura 2017-2012, pretendido pela 

Lei 676/2016, com base no art. 5º, § 4º da Lei 4.717/65, até o julgamento final desta ação, sob 

pena de crime de desobediência e de apropriação indébita pelo gestor público, devendo 

prevalecer a remuneração do mês de dezembro do último ano da legislatura (R$ 14.560,00 

para prefeito; R$ 7.280,00 para vice e R$ 5.500,00 para secretários); 

b.1) a devolução dos valores ilegalmente recebidos a título de subsídio 

c) a citação/notificação das seguintes pessoas para, querendo, apresentar defesa, 

nos moldes do art. 7º, § 2º, IV da Lei 4.717/65: 

c.1) o Município de Afogados da Ingazeira/PE, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ 10.346.096/0001-06, com sede na prefeitura municipal, na pessoa de seu 

representante legal, localizada na Praça Alfredo de Arruda Câmara, 20 - Centro, Afogados 

                                                 
43 STJ. 1ª Seção. REsp. 1244182/PB, julgado em 10/10/2012. 
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da Ingazeira - PE, CEP: 56800-000; 

c.2) Câmara Municipal de Afogados da Ingazeira/PE, órgão público deste 

município, com sede na Rua Dr. Roberto Nogueira Lima, 236, centro de Afogados da 

Ingazeira/PE, CEP: 56800-000; 

c.3) a citação/notificação dos titulares (secretários) das respectivas pastas, prefeito 

e vice-prefeito, através da própria prefeitura, na qualidade de possíveis interessados 

(beneficiários) para que, se quiserem, apresentem defesa própria; 

d) a intimação do representante do Ministério Público para que possa acompanhar 

a presente ação, apressar a produção da prova e promover a eventual responsabilidade, 

civil ou criminal, dos que nela incidirem; 

e) a produção de todas as provas em Direito admitidas, quais sejam, prova 

documental, testemunhal, depoimento pessoal, pericial e as demais admitidas para 

elucidação dos fatos alegados, na fase própria, registrando, desde logo, a autenticidade 

dos documentos e anexos acostados a esta exordial; 

f) a expressa manifestação e, se for o caso, consequente declaração, de forma 

incidental (incidenter tantum), acerca da (in)constitucionalidade da Lei 676/2016 de 

Afogados da Ingazeira/PE, inclusive para fins prequestionamento, por violação ao 

princípio da anterioridade; 

g) a declaração de nulidade da Lei 676/2016, expedida pela Câmara municipal de 

Afogados da Ingazeira/PE, por ofensa à moralidade administrativa, além de contrariar os 

arts. 21, 15, 16 e 17, da Lei 101/2000 (LRF); 

h) a declaração de nulidade da Lei 676/2016 por ofensa ao art. 94 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal, que estabelece um período de até 60 dias antes das 

eleições para apreciação de aumento de subsídios; 

i) a total procedência desta ação popular; 

j) a condenação do Município de Afogados da Ingazeira no pagamento de 

honorários advocatícios, na forma do art. 12 da Lei 4.717/65; 

l) a exibição da bem cópia como da LDO de 2016, bem como dos contracheques 

dos agentes políticos do Poder Executivo, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1º, §§ 4º e 5º 

da Lei 4.717/65; 

m) a gratuidade da prestação jurisdicional, nos moldes dos art. 5º, LXXIV da 

Constituição Nacional. 

 

Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.284.480,00. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 
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José Célio Ernesto da Silva Júnior 

OAB/PE 37.491 

 

Afogados da Ingazeira, 24 de janeiro de 2016. 
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RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

Jul/2015 a Jun/2016

DESPESA EXECUTADAS

R$ 1

LIQUIDADAS

( a )

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

PERIODO:Jul/2015 a Jun/2016

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PODER EXECUTIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 35.289.411,97
   Pessoal Ativo 27.040.738,50
   Pessoal Inativo e Pensionistas 8.248.673,47
   Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) 5.132.096,76
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 28.314,88
   Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00
   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 2.724,60
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 5.101.057,28

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 30.157.315,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 61.037.049,33

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 30.157.315,21 49,41

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 32.960.006,64 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) 31.312.006,31 51,30

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) 29.664.005,97 48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não
liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas
executadas estão segregadas em:
	a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
	b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do
	exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1748], PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, Data/hora da emissão: 20/jul/2016  18h e 10m"Portaria Nº 553 de 2014
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Num. 17457775 - Pág. 8Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JOSE CELIO ERNESTO DA SILVA JUNIOR
https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17021404392737200000017306189
Número do documento: 17021404392737200000017306189



SECRETÁRIO 

SECRETÁRIO 
ADJUNTO 

DIRETOR DE 
PLANEJAMENTO, 

CONTROLE URBANO E 
AMBIENTAL 

CHEFE DE DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 

URBANA E AMBIENTAL 

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO 

CHEFE DE DIVISÃO DE 
ORÇAMENTO E 

PROJETOS 

CHEFE DE DIVISÃO DE 
PESSOAL 

OFICIAL DE GABINETE 

DIRETOR DE OBRAS 
PÚBLICAS E SISTEMA 

VIÁRIO 

DIRETOR DE 
MANUTENÇÃO E 

LIMPEZA URBANA 

CHEFE DE DIVISÃO DE 
ACOMPANHAMENTO 

AOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA 

DIRETOR DE 
PLANEJAMENTO, 

CONTROLE URBANO E 
AMBIENTAL 

2

0

1

3 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
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SECRETARIA DE TRANSPOSTES 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

1ª Vara Cível da Comarca de Afogados da Ingazeira

AV PADRE LUIS DE GOES, S/N, Forum Laurindo Leandro Lemos, MANUELA VALADARES, AFOGADOS INGAZEIRA -
PE - CEP: 56800-000 - F:(87) 38388747

Processo nº 0000045-38.2017.8.17.2110

AUTOR: EMIDIO LEITE DE VASCONCELOS, JOSE BARBOSA DA SILVA, MARIO SIQUEIRA MARTINS, JAIR
ALMEIDA DE SOUZA, SARA PACHECO JACINTO, NEWTON VINICIUS SANTOS DA SILVA, JOSE BESERRA DE
VASCONCELOS

RÉU: MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

 

DECISÃO

 

Trata-se AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO LESIVO
 intentado por  em face do IMPUGNADO EMÍDIO LEITE DE VASCONCELOS E OUTROS,

.Município de Afogados da Ingazeira/PE

A parte autora requereu a distribuição desta ação por dependência ao processo nº
0000008-11.2017.8.17.2110, em tramitação neste Juízo, sob a alegação de existência de prevenção em
função da conexão entre as causas.  

 

Da análise inicial do caso, verifico a inexistência de prevenção entre as causas, uma vez que, apesar
de coincidência entre os autores, há apenas a coincidência entre a parte demandada desta ação (O
Município de Afogados da Ingazeira) com uma das diversas partes do processo possivelmente prevento
(0000008-11.2017.8.17.2110).

No entanto, percebe-se que a causa de pedir (ilegalidade da Lei 676/2016) e o pedido (a declaração
de nulidade da suposta lei ilegal) desta ação, são distintos dos existentes na ação que se alega como
preventa.

Assim preceitua o art. 55 do CPC:

Art. 55.  Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa
de pedir.  

Por sua vez, entendo que a pretensão de reunir as duas ações em função da semelhança das
matérias, fere frontalmente o Princípio do Juiz Natural, uma vez que sabendo a parte autora da existência
de decisões favoráveis ao seu pedido, eventualmente pode estar pretendendo à vinculação do processo a
determinado Juízo apenas por conhecer o seu posicionamento sobre a matéria.
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Ante o exposto, não reconheço a alegada prevenção deste juízo, tendo em vista a inexistência de
conexão entre as causas e a ofensa ao Princípio do Juiz Natural, razão pela qual determino a redistribuição
deste processo para que o sistema realize o sorteio do juízo sem qualquer vinculação processual.

 

 

 

Cumpra-se. Baixas devidas.
 

Afogados da Ingazeira-PE, 17 de Fevereiro de 2017.

    

 

Hildeberto Junior da Rocha Silvestre

Juiz de Direito
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

1ª Vara Cível da Comarca de Afogados da Ingazeira

AV PADRE LUIS DE GOES, S/N, Forum Laurindo Leandro Lemos, MANUELA VALADARES, AFOGADOS INGAZEIRA -
PE - CEP: 56800-000 - F:(87) 38388747

Processo nº 0000045-38.2017.8.17.2110

AUTOR: EMIDIO LEITE DE VASCONCELOS, JOSE BARBOSA DA SILVA, MARIO SIQUEIRA MARTINS, JAIR
ALMEIDA DE SOUZA, SARA PACHECO JACINTO, NEWTON VINICIUS SANTOS DA SILVA, JOSE BESERRA DE
VASCONCELOS

RÉU: MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA  

 

DECISÃO

Trata-se AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO LESIVO IMPUGNADO
intentado por  em face do .EMÍDIO LEITE DE VASCONCELOS E OUTROS, Município de Afogados da Ingazeira/PE

A parte autora requereu a distribuição desta ação por dependência ao processo nº 0000008-11.2017.8.17.2110, em
tramitação neste Juízo, sob a alegação de existência de prevenção em função da conexão entre as causas.  

 

Da análise inicial do caso, verifico a inexistência de prevenção entre as causas, uma vez que, apesar de coincidência entre
os autores, há apenas a coincidência entre a parte demandada desta ação (O Município de Afogados da Ingazeira) com uma das
diversas partes do processo possivelmente prevento (0000008-11.2017.8.17.2110).

No entanto, percebe-se que a causa de pedir (ilegalidade da Lei 676/2016) e o pedido (a declaração de nulidade da suposta
lei ilegal) desta ação, são distintos dos existentes na ação que se alega como preventa.

Assim preceitua o art. 55 do CPC:

Art. 55.  Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.  

Por sua vez, entendo que a pretensão de reunir as duas ações em função da semelhança das matérias, fere frontalmente o
Princípio do Juiz Natural, uma vez que sabendo a parte autora da existência de decisões favoráveis ao seu pedido, eventualmente
pode estar pretendendo à vinculação do processo a determinado Juízo apenas por conhecer o seu posicionamento sobre a matéria.

 

Ante o exposto, não reconheço a alegada prevenção deste juízo, tendo em vista a inexistência de conexão entre as causas e
a ofensa ao Princípio do Juiz Natural, razão pela qual determino a redistribuição deste processo para que o sistema realize o
sorteio do juízo sem qualquer vinculação processual.

Cumpra-se. Baixas devidas.
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Afogados da Ingazeira-PE, 17 de Fevereiro de 2017.

 

Hildeberto Junior da Rocha Silvestre

Juiz de Direito
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