
Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Sousa

AÇÃO POPULAR (66) 0803704-55.2017.8.15.0371

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Popular, com pedido liminar, ajuizada por FRANCISCO
DOS  SANTOS  PEREIRA NETO e  EMÍDIO  LEITE  DE  VASCONCELOS,  cidadãos  já
qualificados, em face do MUNICÍPIO DE SOUSA; da CAMARA MUNICIPAL SOUSA-PB;
de  FABIO  TYRONE  BRAGA  DE  OLIVEIRA,  Prefeito  de  Sousa-PB;  de  ZENILDO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, Vice-prefeito de Sousa-PB, e de SEBASTIAO FERNANDO
FERNANDES  BOTELHO,  ANTONIO  EUGENIO  RODRIGUES  RAMOS,  DELANI
GLEDSON  ALVES,  GILMARA ALVES  FORMIGA,  HELDER  MOREIRA ABRANTES
CARVALHO,  INOJOSA  PRIMEIRO  NETO,  JOHANNA  DINAH  ABRANTES  DE
CARVALHO  MARQUES  ESTRELA,  JUNIOR  CESAR  COSTA,  PRISCILLA KESSIA
ALVES CABRAL, SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA, ZENIAS ALVES DA SILVA,
RUAN LUCAS DE SOUSA SUCUPIRA e PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA, todos
Secretários Municipais de Sousa.

Em  síntese,  objetivam  os  autores  a  declaração  de  nulidade  das  leis
municipais 2.420/2012 e 2.625/2016 – sancionadas e publicadas, respectivamente, em 31
de dezembro de 2012 e 04 de outubro de 2016 – as quais aumentaram os subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais deste Município, por violação a normas
constitucionais,  princípios  aplicáveis  à  administração pública,  a  dispositivos  da Lei  de
Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000 e ao art. 104 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Sousa-PB.

Na  exordial,  especificadamente,  os  promoventes consignaram  que  as
mencionadas  leis  foram  editadas  e  sancionadas  em  desrespeito  ao  art.  21  da  Lei
Complementar 101/2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não
houve cumprimento das exigências dos arts. 16 e 17 do idêntico diploma legal e dos arts.
37,  inciso  XIII,  e  169,  §1º,  ambos  da  Constituição  Federal,  bem  como  inexistiu  o
atendimento ao lapso temporal proibitivo de aumento de despesa com pessoal de 180
(cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do respectivo titular do poder ou do
órgão.

Ademais, asseveraram que, nos termos do art. 104, do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Sousa-PB, os subsídios dos promovidos tão somente poderiam
ser alterados na quarta sessão legislativa ou no último ano da Legislatura, até trinta dias
antes das eleições municipais para legislatura seguinte. Logo, no ano de 2012, a fixação
dos  subsídios  em  comento  apenas  estava  autorizada  até  06  de  setembro  de  2012,
enquanto que, no ano de 2016, até 02 de setembro de 2016.



Salientaram os requerentes que o prejuízo ao erário é de grande monta,
na medida em que as duas leis elevaram os subsídios do Prefeito em R$ 6.272,10 (seis
mil e duzentos e setenta e dois reais e dez centavos), do Vice-Prefeito em R$ 3.136,05
(três mil e cento e trinta e seis reais e cinco centavos) e dos Secretários Municipais em R$
2.090,70 (dois mil e noventa reais e setenta centavos), totalizando, na legislatura de
2017/2020, um dano no importe de R$ 1.756.188,00 (um milhão e setecentos e cinquenta
e seis reais e cento e oitenta e oito reais). Nesse âmbito, os autores destacaram que o
Município, no primeiro quadrimestre de 2017, atingiu o percentual de 56,54% da receita
líquida corrente com pessoal.

Em  decorrência,  liminarmente,  pugnaram  pela  determinação  de
suspensão dos efeitos das Leis Municipais n. 2.420/2012 e 2.625/2016, sancionadas e
publicadas, respectivamente,  em 31 de dezembro de 2012 e 04 de outubro de 2016,
determinando-se,  por  conseguinte,  o  efeito  repristinatório  da  legislação  anterior  que
tratava  dos  subsídios  dos  cargos  de  Prefeito,  Vice-Prefeito,  Secretários  Municipais  e
Vereadores – Lei 2.165/2008.

É o relatório. Passo a decidir.

É  cediço  que,  para  concessão  de  tutelas  de  urgência,  como  a  da
hipótese, mister que concorram os requisitos do art. 300, NCPC. Acerca de tais requisitos,
ensina Nelson NERY:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora.
Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,  ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum
in  mora,  segundo  expressa  disposição  do  CPC  300.  Esse  perigo,  como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de
risco  que  era  exigido,  no  sistema  do  CPC/1973,  para  a  concessão  de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4.
Requisitos  para  a  concessão  da  tutela  de  urgência:  fumus  boni  iuris  .
Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa
assegurar  a  eficácia  do  processo  de  conhecimento  ou  do  processo  de
execução (Nery.  Recursos7 , n. 3.5.2.9, p. 452).” (NERY JÚNIOR, Nelson e
NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Comentários  ao CPC –  NOVO CPC –  Lei
13.105/2015, 1ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: RT, 2015, p. 857-8)

Nesse  viés,  em  sede  de  tutela  provisória  de  urgência  (cautelar/não
satisfativa ou antecipada/satisfativa), o Juízo, sob o prisma da cognição sumária, averigua
o  preenchimento  dos  elementos  previstos  no  art.  300,  caput,  do  Novel  Código  de
Processo Civil de 2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.

Aliás,  saliento,  segundo o enunciado n. 143 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis, o seguinte: “A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre
os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência,
erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de
ambas as tutelas de forma antecipada”.

Assento, ainda, que o Juízo, com substrato no art. 297 do NCPC, goza do
poder geral de cautela, de modo que, na condução do processo, deve buscar não só a
lisura deste, como também determinar, ou adotar, as medidas que considerar adequadas
para a efetivação da tutela provisória.



No caso em tela, a probabilidade do direito é forte, já que a LRF é clara
em seu artigo 21, 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.”

Indubitável que o aumento dos subsídios dos ocupantes dos cargos de
Prefeito,  Vice-Prefeito  e  Secretários  Municipal,  todos  deste  Município,  implica  em
aumento  de  despesa  com pessoal.  Também é  evidente  que  as  leis  n.  2.420/2012  e
2.625/2016 que autorizaram a atual remuneração relativa a tais cargos foram aprovadas
em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados retroativamente da data do final
do  mandato  do  titular  do  Poder.  Isso  porque,  respectivamente,  foram  sancionadas  e
publicadas, em 31 de dezembro de 2012 e 04 de outubro de 2016.

Este prazo legal tem sua razão de ser. Afinal, a administração que está
saindo da gestão tem o dever de “deixar a casa arrumada” para a próxima administração,
que deve receber a Prefeitura com as contas em dia ou, pelo menos, com orçamento para
pagamento  das dívidas acumuladas na gestão anterior.  O aumento  dos subsídios  de
ocupantes  de  cargos  da  administração,  no  fim  da  gestão,  acarreta  surpresa  e  ônus
desproporcional  à  administração subsequente.  Por  isso  é que existe  a  vedação legal
acima mencionada.

É certo que, em alguns casos, é permitida a prática que acarrete aumento
de despesas no interregno de 180 (cento e oitenta) que antecedem o fim do mandato. É o
caso, por exemplo, de aumentos originários de vantagens pessoais a que os servidores
públicos têm direito por força de dispositivo constitucional, como anuênios, quinquênios,
salários-família,  etc;  nomeação  de  candidatos  aprovados  previamente  em  concurso
público;  entre  outros  casos.  No entanto,  prima facie, no  presente  caso,  não estamos
diante de exceção à regra, de sorte que a probabilidade do direito resta evidenciada.

No concernente ao gasto com pessoal, consoante vislumbra o documento
de Id. Nº 10385235, relatório do primeiro quadrimestre do ano de 2017, o Município de
Sousa  já  vem  gastando  com  folha  de  pessoal  mais  do  que  o  permitido  pela  LRF,
desrespeitando  os  limites  máximo  e  prudencial  previstos  em seus  arts.  20,  III  e  22,
parágrafo único, da citada norma, fato que torna clarividente o dano ao erário. 

Nesse contexto, alerto que, em diversas demandas que tramitam neste
Juízo, o próprio ente municipal alega, em suas contestações, que, no ano de 2017, as
despesas  com  pessoal  estão  excessivas,  de  modo  que  vem  tomando  atitudes  para
adequá-la, como a retirada de gratificações de seus servidores públicos. 

O perigo de dano é inerente à hipótese sob exame. Afinal, se o ato que
permitiu o aumento dos subsídios dos ocupantes dos cargos anteriormente mencionados
é  aparentemente  nulo,  a  obtenção  de  vantagens  pecuniárias  –  também  nula,  por
consequência – por tais autoridades, causará impacto significativo nos cofres públicos,
causando prejuízo, em última análise, à população local. 

Outrossim, cumpre consignar que o deferimento da medida liminar,  no
presente caso, não é medida irreversível, razão pela qual, provada a legalidade dos atos
atacados pelos autores na exordial, nada impede que a decisão liminar seja revogada.

Com efeito, pelo fundamentos acima esposados, vislumbro, no atual caso,
estarem presentes os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, em sede



liminar. 

No ponto, cumpre trazer a esta fundamentação arestos de Tribunais de
Superior  instância  acerca  de  casos  semelhantes,  senão  vejamos  um  exemplo
recentíssimo no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba:

“TJPB -  Agravo de Instrumento Nº 0803473-74.2017.815.0000 -  AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  LEI  MUNICIPAL  Nº  672/2016  QUE  MODIFICOU  OS
SUBSÍDIOS  DOS  VEREADORES  DE  IMACULADA.  DECISÃO  RECORRIDA
IMPONDO  O  CUMPRIMENTO  DA  MENCIONADA  NORMA.  LEGISLAÇÃO
EIVADA  DE  VÍCIOS.  DESRESPEITO  AOS  ARTS.  21  DA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL E  29-A,  §1º,  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
EVIDENTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EFICÁCIA
DO ATO NORMATIVO.  REFORMA DA DECISÃO A QUO.  PROVIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO. - Segundo o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal,  é nulo
de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal expedido
nos  180  (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  ao  final  do  mandato  do  titular  do
respectivo Poder. Se a legislação local (Lei nº 672/2016), muito embora editada
visando o alcance da legislatura subsequente, foi expedida no derradeiro deslinde
do  mandato  dos  vereadores,  ou  seja,  em período  eleitoral,  viola  o  artigo  21,
parágrafo  único,  da  LC  101/2000. -  Acaso  sejam  adimplidos  os  valores  dos
subsídios dos vereadores previstos na lei municipal de Imaculada nº 672/2016, o
montante alcançado ultrapassará 70% (setenta  por  cento)  da receita  da Casa
Legislativa  com  folha  de  pagamento,  em  inobservância  ao  art.  29-A,  §1º,
Constituição Federal.  -  A decisão que afasta  provisoriamente  os efeitos de lei
municipal,  em  sede  acautelatória,  é  medida  que  se  justifica  pelo  caráter  de
urgência,  não  havendo  violação  à  cláusula  de  reserva  do  plenário.  -  “STF-
0104730) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À
SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE
PRESERVAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE.  IRRADIAÇÃO  DE  NORMA
CONSTITUCIONAL  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM  JUÍZO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À  CLÁUSULA  DE
RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA
PRECÁRIA.  PRECEDENTES.  AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO  (...).  3.  A
Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração
final  de  inconstitucionalidade  de  norma,  não  abarcando  as  decisões
interlocutórias.  Precedentes:  Rcl  21723  ED-AgR,  Rel.  Min.  Teori  Zavascki,
Segunda Turma, julgado em 15.09.2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe de 26.08.2014. 4. Agravo interno desprovido.” (Ag. Reg. na
Reclamação nº 25294/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux. j. 16.05.2017, unânime,
DJe 08.06.2017) (Grifos nossos)

Na referida decisão, o relator assim se manifestou: “Assim, vejo que as
legislações locais, muito embora editadas visando o alcance da legislatura subsequente,
foram expedidas no derradeiro deslinde dos mandatos dos vereadores, prefeito e vice-
prefeito daquela municipalidade, ou seja, em período eleitoral, violando, assim, o artigo
21, parágrafo único, da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).”

Reforço, ainda, que o Tribunal de Justiça da Paraíba, na Decisão Liminar
do  Agravo  De  Instrumento  nº  0805568-77.2017.815.0000 –  Relator:  Gustavo  Leite
Urquiza (Juiz Substituto), Agravante: Município de Itaporanga, Agravado: Francisco dos
Santos Pereira  Neto e outros –  efetivada no  dia  23 de outubro de 2017,  ratificou o
entendimento acima exposto.

Na hipótese vertente, portanto, praticamente não comporta juízo de valor
pelo Magistrado. Tal juízo já foi feito pelo Legislador, ao editar o referido art. 21 da LRF.
Cumpre ao juiz tão somente, em casos como o ora analisado, aplicar a lei.



Inclusive, cumpre anotar que o pedido não está baseado em controle de
constitucionalidade, mas sim de legalidade.  Em nenhum momento o autor requereu a
declaração  de  inconstitucionalidade  das  leis  atacadas,  seja  por  motivos  formais  ou
materiais. Pugnou tão somente pela suspensão de sua eficácia em razão de aparente
ilegalidade.

Por outro aspecto, a suspensão das leis objeto da presente demanda não
criará  um  “vácuo”  legislativo  que  impediria  a  remuneração  do  Prefeito,  Vice-Prefeito,
Secretários  Municipais.  É  evidente  que  os  ocupantes  de  tais  cargos  precisam  ser
devidamente remunerados pelo exercício de suas funções. 

No ponto, a solução jurídica imediata será restaurar os efeitos das Leis
que previam os subsídios de tais cargos para a legislatura anterior, aplicando-se, assim, o
efeito  da  repristinação  por  decisão  judicial  ao  caso,  o  qual  não  se  confunde  com a
repristinação em si, que ocorre em âmbito exclusivamente legislativo. A aplicação da lei nº
2.165/2008  é  possível,  na  medida  em  que  as  leis  seguintes  –  n.  2.420/2012  e  n.
2.625/2016, ao preverem uma “nova” remuneração para tais cargos, trazem, na verdade,
um aumento de subsídio anteriormente previsto, e não um novo subsídio, desvinculado
do anterior. 

Ante o exposto, pelos fundamentos acima explicitados, bem como pela
legislação aplicável ao caso, notadamente com fulcro nos termos do art. 300, do CPC,
concedo  a  tutela  de  urgência  pretendida  e  determino que  fiquem  suspensos  os
pagamentos  dos  aumentos  deferidos  aos  membros  do  Poder  Executivo  do
Município de Sousa/PB – Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais, concedido
para  as  legislaturas  2017-2020,  com  base  nas  Leis  Municipais  de  números
2.420/2012 e n. 2.625/2016, até julgamento da presente ação, retornando os efeitos
da Lei Municipal de número 2.165/2008, para fins de pagamento dos subsídios para
os ocupantes dos cargos dos retromencionados. 

Oficie-se à CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SOUSA/PB,
bem como ao MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, para o cumprimento efetivo desta decisão no
prazo  de  cinco  dias,  sob  pena  de  serem  adotadas  as  medidas  cabíveis  ao  seu
cumprimento. 

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Citem-se os réus, por meio de mandado, para, no prazo comum de 20
(vinte) dias contestarem a presente demanda, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei.
4.717/65, deixando-os cientes que a não apresentação de defesa ensejará em decretação
de  revelia  e  presumir-se-ão  verdadeiras  as  alegações  de  fato  formuladas  pela  parte
autora (NCPC, art. 344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC. No tocante à
pessoa jurídica indicada no polo passivo, atente-se para o disposto no art. 6º, §3º, da Lei
4.717/65.

No  mais,  intime-se  o  Ministério  Público,  dando-lhe  ciência  desta
demanda, a fim de que intervenha nos autos, nos moldes do art. 7º, inciso I, alínea "a", da
Lei 4.717/65.

Deixo de designar audiência de conciliação,  em razão da natureza do
objeto da ação. 



CUMPRA-SE COM PRIORIDADE.

Diligências de estilo.

Sousa-PB, 14 de novembro de 2017.

Carmen Helen Agra de Brito

Juíza de Direito Substituta


