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Poder Judiciário da Paraíba
2ª Vara Mista de Piancó

 AÇÃO POPULAR (66) 0801191-56.2017.8.15.0261

DECISÃO

Recebo a inicial.

Defiro a gratuidade da justiça.

 

Vistos, etc.

FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E , atravésEMÍDIO LEITE DE VASCONCELOS
de seus advogados, vêm propor AÇÃO POPULAR contra a CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR, o
MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO (prefeito) e AGENOR
MENDES PEDROSA NETO (vice-prefeito), todos qualificados nos autos.

 

Sustentam os autores que na sessão da Câmara Municipal de Aguiar foi aprovada, no dia 17 de setembro
de 2016, a fixação dos subsídios dos agentes políticos dos Poderes Executivo, e, com isso foi publicada a
Lei Municipal nº 523/16, no dia 19.09.2016, fixando os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
Secretários para a legislatura 2017/2020, importando em um aumento de despesas.

 

Em síntese apontam os autores diversas ilegalidades, dentre elas: i) não observação das disposições
contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) desrespeito ao disposto no art. 22 da Lei Orgânica
Municipal, iii) aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, iv) previsão de verba
de representação para o cargo de prefeito no montante de R$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta
reais); iv) malferimento aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, anterioridade e
transparência.

 

De tal forma, diante da mácula procedimental existente na Lei Municipal, esta deve ter seus efeitos
cessados.
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Assevera outros dispositivos legais incidentes no caso, e, ainda, traz jurisprudência acerca da matéria.
Requer, em sede de liminar, suspensão dos efeitos da referida lei municipal, referente à fixação dos
subsídios dos agentes políticos, devendo vigorar até o julgamento do mérito desta ação os valores dos
subsídios fixados para a legislatura anterior, sob pena de multa.

É o breve relatório.

 

  DECIDO.

 

Dispõe o art. 1º, da Lei nº 4.717/65, que versa acerca da ação Popular o que segue:

 

    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 cinqüenta por cento 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.

 

E ainda o art. 2º:

 

Art. 2º - São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos
de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) - a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que
o praticou;

b) - o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades
 (grifei)indispensáveis à existência ou seriedade do ato.
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Quanto à legitimidade ativa para a propositura da ação, desnecessárias maiores considerações, visto que
os documentos acostados comprovam que os autores são cidadãos, apresentando como prova dessa
condição a certidão eleitoral. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a condição de
eleitor não é condição de legitimidade ativa,  mas apenas e tão-só  meio de prova documental  da
cidadania, daí porque pouco importa qual o domicílio eleitoral do autor da ação popular. Aliás, trata-se
de uma  exceção à regra da liberdade probatória (sob a lógica tanto da atipicidade como

 .da não-taxatividade dos meios de provas) – RESP 1242800 MS

 

Dessa forma, os autores são partes legítimas para promover a presente ação popular.

 

No que se refere à legitimidade passiva, vê-se que os requeridos são partes legitimadas a figurar no polo
passivo da ação, uma vez que a Câmara Municipal é parte no processo legislativo de aprovação do ato
impugnado, e, no caso do Município de Aguiar, este é o responsável pelo pagamento dos subsídios dos
agentes políticos questionados nesta ação popular. Os demais legitimados são os beneficiários diretos do
ato ilegal.

 

Esclarecidas as preliminares e já enfrentadas em sede de decisão sumária, passo à análise do pedido
liminar.

 

Certo é que a lei maior no âmbito municipal é a sua Lei orgânica. Vejamos conforme dispõe o art. 29, V e
VI, da CF/88:

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:

 - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa daV
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura
para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

 

Diante da permissiva constitucional, verifica-se que compete à Lei Orgânica, inclusive, dispor sobre
critérios a serem atendidos para a fixação dos subsídios aqui tratados.

 

Assim o fez o art. 22, da Lei Orgânica do Município de Aguiar-PB:
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“Art. 22 – A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara
Municipal no último ano da legislatura, , vigorando para aaté trinta dias antes das eleições municipais
legislatura seguinte, observado o disposto na Constituição Federal.

 

Art. 26 – A não fixação da remuneração do Prefeito Municipal cargo, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
até a data prevista nesta Lei Orgânica implicará a suspensão do pagamento da remuneração dos
Vereadores pelo restante do mandato.

Parágrafo Único – No caso da não fixação prevalecerá a remuneração do mês de dezembro do último
ano da legislatura, sendo esse valor atualizado monetariamente pelo índice oficial.

 

Pela leitura dos dispositivos, exige-se que os subsídios dos agentes políticos sejam fixados até 30 (trinta)
dias antes das eleições municipais, não sendo por óbvio uma redação inserida sem qualquer razão. Ora, a
lei visa prestigiar os princípios constitucionais da moralidade e o da impessoalidade.

Ocorre que a Lei Municipal nº 523/2016 foi publicada em 19/09/2016, ou seja, quando já extrapolado o
prazo limite apontado pela lei orgânica, acima transcrita.

 

Necessário destacar que o fato da Emenda Constitucional n. 19/1998 ter retirado a regra da
anterioridade do texto constitucional, tanto para os agentes políticos municipais (art. 29, inciso V e VI),

 como para os estaduais e federais (arts. 27, § 2º e 49, inciso VII e VIII), não impede que as Constituições
estaduais e as Leis Orgânicas Municipais determinem a observância a essa regra. Ao interpretarmos a
nova redação desses dispositivos, chega-se a conclusão de que, não é mais necessária a observância
obrigatória da regra da anterioridade pelos Estados-Membros e Municípios, mas que estes, como entes
da federação, dotados de autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório
de seus agentes políticos, podem continuar prevendo-a, pois não há qualquer vedação na Carta

 Magna. (STF, RE 484307, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/06/2008, publicado em
 DJe-119 DIVULG 30/06/2008 PUBLIC 01/07/2008 ).

 

Importa transcrever ainda mais um trecho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“firmou-se no sentido de que os municípios têm autonomia para regular o sistema de remuneração de
seus vereadores e prefeitos, desde que respeitadas a Constituição da República e a Constituição do

 respectivo Estado. Firmou-se, ainda, no sentido de que as mudanças introduzidas pela Emenda
Constitucional n. 19/98 não proibiram a aplicação do princípio da anterioridade, mas apenas retiraram
a obrigatoriedade desse princípio, ficando para os municípios, dotados de autonomia e competência
para a regulamentação do sistema remuneratório de seus agentes políticos, a liberdade para instituí-lo

 (STF, RE 484307, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/06/2008, publicado emou não.
DJe-119 DIVULG 30/06/2008 PUBLIC 01/07/2008) (grifo nosso).

 

De igual maneira, a aprovação da Lei Municipal 523/2016 maculou o art. 21, parágrafo único, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, in verbis:

 

Art. 21. É  o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:nulo de pleno direito
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I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no  e no inciso XIII do art. 37 § 1o

;do art. 169 da Constituição

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único.  o ato de que resulte aumento da despesa com pessoalTambém é nulo de pleno direito
expedido nos  oucento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
órgão referido no art. 20.

 

Não há que se defender, neste ponto, que, embora os efeitos financeiros da Lei Municipal 523/2016
apenas incidiram no exercício seguinte, de forma a não representar aumento de despesa no período
vedado, atender-se-ia a disciplina legal. Isto porque a vedação prevista no artigo em comento não diz
respeito ao aumento de despesas com pessoal propriamente dito, mas a EXPEDIÇÃO de ato nos cento de
oitenta dias anteriores ao final do mandato que implique aumento de salário de agentes públicos,
independentemente da data em que o projeto de lei foi proposto ou colocado sob apreciação.

 

Ainda vejamos o seguinte julgado sobre o tema:

 

TJMT-0080813) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA
ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - LEI MUNICIPAL QUE FIXA E MAJORA SUBSÍDIOS DE
PREFEITOS E VICE-PREFEITOS - ATO LEGISLATIVO EXPEDIDO NOS 180 DIAS QUE
ANTECEDEM O FIM DO MANDATO ELETIVO - PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL E NA LEI DAS ELEIÇÕES - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE (REGRA DA LEGISLATURA) ATENDIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 29, CF -
VOTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI, CONTUDO, APÓS O TÉRMINO DO PLEITO
ELEITORAL - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
IMPESSOALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A competência para a
fixação do subsídio dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, bem como dos Vereadores e Secretários Municipais,
foi outorgada, com exclusividade, à Câmara de Vereadores, nos termos do art. 29, V e VI, da CF/1988,
norma considerada autoaplicável pelo Supremo Tribunal Federal. 2. No exercício dessa competência
legislativa, a Câmara Municipal deverá observar as normas constantes da Constituição Federal, entre as
quais a que estabelece o princípio da anterioridade e aquelas relativas aos limites dos subsídios e do
montante da despesa (art. 29, VI e VII; art. 29-A, art. 37, X e XI). 3. Havendo regramento próprio e
peculiar na Constituição Federal para a fixação do subsídio dos Prefeitos, Vices, Vereadores e
Secretários Municipais, deve ele prevalecer sobre as regras previstas no art. 21, parágrafo único da Lei
de Responsabilidade Fiscal e no art. 73, VIII, da Lei das Eleições. 4. ENTRETANTO, ALÉM DE
RESPEITAR O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA, A LEI QUE FIXA E MAJORA
OS SUBSÍDIOS DOS REFERIDOS AGENTES POLÍTICOS DEVE TER O SEU PROCESSO
LEGISLATIVO INICIADO E CONCLUÍDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PLEITO ELEITORAL,
QUANDO AINDA INSCIENTE DOS ELEITOS PARA A NOVA GESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE, PREVISTOS NO ART. 37,
DA CARTA MAGNA, PELOS QUAIS DEVE O ADMINISTRADOR PÚBLICO SEMPRE SE PAUTAR.
(Agravo de Instrumento nº 0051629-45.2014.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria Aparecida
Ribeiro. j. 03.02.2015, DJe 10.02.2015).

 

E, considerando que a Lei Municipal nº 523/2016, só foi aprovada pelo Plenário da Câmara Municipal de
Aguiar e promulgada em 17.09.2016, fixando-se os subsídios do prefeito, vice-prefeito e Secretários
Municipais para o ano de 2017 e seguintes, conforme se vê, tendo as eleições ocorrido em 02.10.2016 (1º
turno) e 30.10.2016 (2º turno), clara está a não observância das disposições legais acima debatidas.
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Diante disso, sob um exame perfunctório do caso, percebe-se que, a Câmara Municipal não respeitou o
disposto no art. 22, da Lei Orgânica Municipal, sequer o art. 21 da LRF, bem como os princípios
constitucionais da moralidade e impessoalidade, no que tange à fixação dos subsídios dos agentes
políticos.

 

Logo, todos os efeitos financeiros relacionados à lei Municipal nº 523/2016 devem ser suspensos, o que
também significa, inclusive, a suspensão do pagamento de qualquer verba de representação à pessoa do
Prefeito.

 

Destaco que não se está discutindo o conteúdo da lei em comento, mas apenas buscando-se incidir as
consequências que a própria lei de responsabilidade fiscal e lei orgânica do Município de Aguiar impõem.

 

Em suma, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, dentre eles o da
probabilidade do direito, bem como o do periculum in mora, ou seja, o perigo de irreversibilidade da lesão
que a cada mês será causada ao erário municipal com os pagamentos dos subsídios dos agentes políticos
mais verba de representação mensalmente.

 

No caso que ora se apresenta, provável a manifesta e flagrante violação à Lei Responsabilidade Fiscal e à
Lei Orgânica Municipal, e, principalmente, à Constituição Federal e aos seus princípios. Outrossim, o
estudo da doutrina e jurisprudência sobre a matéria, bem como os textos normativos aplicáveis à espécie
demonstram que atos como tais, ou seja, que majoraram os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, são inaceitáveis.

 

De outra banda, o periculum in mora também resta devidamente caracterizado, pois o ato normativo
irregular teve efeito concreto no primeiro dia do ano de 2017 e os prejuízos ao patrimônio público já vem
sendo suportados. Além disso, acrescento que o perigo da demora pode ser verificado na dificuldade
futura de se reparar o patrimônio público caso tais aumentos ilegais sejam continuamente pagos aos
agentes políticos, por se tratar de verba alimentar defendida por alguns como irrestituível.

 

Ante o exposto,   DEFIRO O PEDIDO LIMINAR E DETERMINO À CÂMARA MUNICIPAL E AO
  MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, QUE SUSPENDAM O PAGAMENTO DOS AUMENTOS E VERBA

     DE REPRESENTAÇÃO CONCEDIDOS ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 523/2016, datada de
, até julgamento final desta ação popular, devendo, a partir desta decisão, efetuar o pagamento17.09.2016

dos subsídios dos agentes políticos nela mencionados nos valores praticados no ano de 2016, sem as
correções mencionadas na referida Lei Municipal. Pontuo que é a própria Lei Orgânica do Município (art.
26, parágrafo único) quem dá a solução para o presente caso, portanto, não havendo nenhuma ingerência
do Poder Judiciário nas funções típicas dos outros Poderes; apenas enuncia-se o que a lei já prevê.

 

  Intime-se a CÂMARA DE VEREADORES E O MUNICÍPIO DE AGUIAR, bem como o Prefeito e
Vice Prefeito para ter ciência do seu teor, cumprindo-a de forma imediata. Intime-se ainda o Presidente da
Câmara e Prefeito para ter ciência de que o descumprimento da presente decisão acarretará em multa
pessoal no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 20 dias (art. 7º, inciso IV, da
Lei nº 4.717/65).

Ciência ao Ministério Público para manifestação.

PIANCÓ, 10 de novembro de 2017.

Juiz(a) de Direito
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