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DECISÃO

 

Trata-se de ação civil púbica, com pedido de medida liminar, intentada
pelo Ministério Público contra o Município de Envira, qualificados nos autos.

Tem por fim impedir o aumento dos subsídios dos detentores de mandatos
eletivos fundado em recentes leis municipais.

Alega, em síntese, que: a) leis municipais recentes preveem um aumento
de 20,42% dos subsídios de Vereadores e 83,59% dos de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais;
b) o impacto desses aumentos no orçamento local será de aproximadamente dois milhões e trezentos mil
reais no próximo quadriênio, cerca de quinhentos e oitenta mil reais ao ano; c) tais leis preveem inclusive
revisão anual desses valores, bem diversamente do que se verifica em relação aos servidores envirenses,
que não contam com aumento real ou recomposição há anos; d) referido aumento viola o princípio
constitucional de moralidade e legislação de responsabilidade fiscal; e) 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, consoante art. 21, p. único, da Lei Complementar n. 101/2000; f) não haverá que se falar em
irrepetibilidade de valores recebidos por força de eventual vigência dessas leis, sob alegação de
auferimento de boa-fé, uma vez que o aumento impugnado foi levado a efeito pelos próprios
beneficiados; e g) o  é evidenciado na violação a referido dispositivo e o fumus boni juris periculum in

 no prejuízo contínuo aos cofres públicos com o aumento em questão.mora

A inicial é instruída com o inquérito civil n. 2/2016, cópias dos atos
impugnados, reportagens, publicações oficiais e expedientes.

O Requerido foi notificado para manifestar-se sobre o pedido de liminar.

Ao item 8 verifica-se, sem nenhuma justificativa, acostamento de petição
sob assinatura eletrônica de quem não conta com procuração nos autos, tratando-se, na esteira do
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de ato inexistente (AgRg no REsp 1404615/AL, 2ª
Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 6.8.2015, DJe 20.8.2015; AgRg no REsp 823288/MG, 3ª
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 7.4.2016, DJe 15.4.2016; AgRg no AREsp 804958/MS, 5ª Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.2.2016, DJe 4.3.2016; AgRg no Ag 1365549/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 27.10.2015, DJe 25.11.2015; AgRg no AREsp 286636/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
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13.10.2015, DJe 21.10.2015; AgRg no AREsp 694285/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
1º.9.2015, DJe 16.9.2015).

Já ao item 10 constata-se a dedução de manifestação intempestiva, uma
vez que ultrapassado o prazo de 72 (setenta e duas) horas.

De qualquer sorte, a questão de legitimidade passiva suscitada pelo
Requerido, por ser de ordem pública, não deixará de ser apreciada.

 

Previamente, reconheço a legitimidade passiva  do Município,ad causam
 "[...] a Câmara Municipal não é pessoa jurídica de direito público, o que não lhe confereporquanto

personalidade jurídica para o enfrentamento de ações judiciais, sendo a legitimidade passiva do Município
[...]" (TJ-MG - 1.0672.05.180600-4/001(1), p. 27/09/2007).

Frise-se: "[...] embora a Câmara Municipal tenha autonomia
administrativo-financeira, não possui personalidade/capacidade jurídica, e não pode, portanto, integrar a
lide, cabendo a defesa de seus interesses, que não aqueles naturais às suas prerrogativas
funcionais/institucionais, ao Prefeito do Município [...]" (TRF-1 - AGA 42320720114010000, p.
14.7.2014).

Avançando, restam evidenciados os requisitos para a medida liminar
pleiteada: a)  consubstanciado na violação ao disposto no art. 21, p. único, do diploma defumus boni juris
responsabilidade fiscal, certo que as leis impugnadas, geradoras de aumento de despesa de pessoal, foram
promulgadas sem observância do prazo lá referido; b)  evidenciado pelo risco iminentepericulum in mora
às finanças públicas com o vertiginoso aumento de despesa apontado nos autos; e c) a medida é
plenamente reversível.

 

Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, e determino ao
Requerido, sob multa de R$25.000,00 por dia de descumprimento, a sustação, no prazo de 48 (quarenta e
oito), da eficácia das leis municipais 353/2016 e 354/2016, e, por conseguinte, dos aumentos de subsídios
que preveem para 2017 a 2020, devendo tais remunerações, até eventual modificação da presente decisão,
observar os valores praticados até dezembro de 2016.

Não cumprida  a liminar, sem prejuízo daem qualquer de seus aspectos
continuada incidência da multa cominada em desfavor da pessoa jurídica, diligencie-se, sob certificação
nos autos, acerca de motivos para dito descumprimento. Não havendo ou não apresentada justificativa,
intime-se pessoalmente, pelo meio mais célere, o Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos e o agente equivalente no âmbito do Poder Legislativo para que, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, empreenda atos dirigidos ao cumprimento integral da liminar, dando conta deles nos presentes
autos, sob pena de cada um suportar pessoalmente uma multa de R$1.000 por dia de descumprimento
(STJ, REsp 1399842/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.11.2014, DJe 3.2.2015).

Publique-se, bem como edital, e dê-se ampla divulgação (CDC, art. 94).

Intime(m)-se o(s) Requerido(s) a respeito da presente decisão e cite(m)-se
para contestação.

Dê-se ciência acerca da presente decisão ao(s) Requerente(s).

À Secretaria, para as providências necessárias.
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Envira, 1° de janeiro de 2017.

 
Ian Andrezzo Dutra

Juiz Substituto
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