
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENVIRA/AM 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 
COMARCA DE ENVIRA-AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Promotor de Justiça 
ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, vem com o devido respeito 
perante Vossa Excelência para, com fulcro no art. 129, incisos II e III, da 
Constituição Federal, no art. 1º, inciso IV, última parte, nos arts. 3º, 11 e 12, da Lei 
nº 7.347/85, propor a presente 

 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR 

 
 

Em face do MUNICIPIO DE ENVIRA, pessoa jurídica de direito 
público interno, representada por seu Prefeito Municipal, residente nesta cidade de 
Envira, mais precisamente na Rua Piloto João Fonseca, s/nº, Bairro São Francisco, 
pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos a seguir. 

 
 

1. DOS FATOS 
 

Em 03.10.2016, foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Amazonas as Leis Municipais nº 353/2016 e 354/2016, datadas de 
16.09.2016, que fixam, respectivamente, os subsídios dos Parlamentares, do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Envira, para a 
legislatura 2017/2020.  

 
A Lei Municipal nº 353/2016, de 16.09.2016, aumentou o subsídio dos 

Vereadores e do Vereador Presidente na proporção de 20,42% (vinte inteiros, 
quarenta e dois décimos por cento), como observado abaixo: 
 

Cargo / Função Valor atual Valor em 2017 Aumento 

Vereadores            3.415,04             4.112,49  20,42% 
Vereador Presidente            4.162,08             5.012,09  20,42% 
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Por sua vez, a Lei Municipal nº 354/2016, de 16.09.2016, aumentou o 

subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais na expressiva 
proporção de 83,59% (oitenta e três inteiros, cinquenta e nove décimos por 
cento), como observado abaixo: 

 

Cargo / Função Valor atual Valor em 2017 Aumento 

Prefeito            9.100,00           16.706,98  83,59% 
Vice-Prefeito            7.000,00           12.851,52  83,59% 
Secretários Municipais            2.240,00             4.112,49  83,59% 

 
O impacto destes aumentos na folha de pagamento desses dois órgãos, 

nos próximos 4 (quatro) anos – considerando os valores que serão gastos com 
subsídio mensal, 13º salário e férias – será de aproximadamente R$ 2.333.487,40 
(dois milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete 
reais, quarenta centavos), ou seja, R$ 583.371,85 (quinhentos e oitenta e 
três mil, trezentos e setenta e um reais, oitenta e cinco centavos) ao ano, 
como demonstrado no quadro a seguir: 
 

Cargo / Função Cargos Subsídio 13º Subsídio Férias 

Secretários Municipais 12  1.078.554,24        89.879,52        29.959,80  
Prefeito 01     365.135,04        30.427,92        10.142,64  
Vereadores 10     334.776,00        27.898,00          9.299,30  
Vice-Prefeito 01     280.872,96        23.406,08          7.802,03  
Vereador Presidente 01       40.800,48          3.400,04          1.133,35  

     

 
Total  2.100.138,72      175.011,56        58.337,12  

     

  
Folha - Quadriênio  2.333.487,40  

     

  
Folha - Anual     583.371,85  

 
Importante destacar também que as Leis Municipais nº 353/2016 e 

354/2016, datadas de 16.09.2016, preservam a revisão anual dos subsídios dos 
Parlamentares, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do 
Município de Envira/AM, como previsto em seus arts. 8º e 7º, respectivamente.  

 
A despeito desta generosidade com a cúpula de ambos os Poderes 

Municipais, não se teve a mesma gentileza com os demais servidores municipais, os 
quais encontram-se sem aumento real há mais de 4 (quatro) anos, não havendo 
recebido nem mesmo recomposições inflacionárias.  

 
Contudo, tais observações de cunho moral (e também jurídicas, 

levando-se em conta o princípio constitucional da moralidade – art. 37, da 
Constituição Federal), não são o mais grave, já que tais aumentos desrespeitaram 
frontalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, portanto, nulos.  
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É por tal razão que ingresso com a presente Ação Civil Pública, 

objetivando a defesa do patrimônio público, da legalidade e da moralidade 
administrativas, com objetivo de cessar o aumento ilegal/nulo concedido pelos atos 
legislativos acima mencionados.  
 
 
2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

É sabido que o Ministério Público tem legitimidade para ingressar com 
ação civil pública, tendo como fundamento o art. 129, inciso III, da Constituição 
Federal, que assim preceitua:  

 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
... 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

 
Não há dúvidas que no caso concreto evidencia-se presente a lesão ao 

patrimônio público, pois, sendo ilegais os aumentos concedidos, os mesmos devem 
ser coibidos sob pena de prejuízo à população em geral.  

 
Também a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 59, 

deixa claro a legitimidade do Ministério Público para sua fiscalização.  
 
Confira-se: 
 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio 
dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno 
de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas desta Lei Complementar, ( ...). 

 
Desta forma, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para a 

propositura da presente ação.  
 
 

3. DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 

Também em relação ao cabimento de ação civil pública no presente 
caso, não há o que se discutir, pois o já citado artigo n. 129, III, da Constituição 
Federal determina expressamente a utilização deste instrumento processual nestes 
casos.  
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A jurisprudência, também, é firme em admitir o uso da ação civil 
pública para coibir aumentos ilegais concedidos a agentes ou servidores públicos, 
conforme verifica-se dos seguintes julgados:  

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Subsídios do prefeito – Vice-
Prefeito e Vereadores para os mandatos seguintes – 
Majorações ilegais, por vícios no processo legislativo – 
Inobservância do prazo legal, antecedente às eleições 
municipais e de forma na convocação de sessão 
extraordinária para a votação do projeto de aumento da 
remuneração dos agentes políticos – Ação procedente – 
Recurso não provido, cancelada, de ofício, condenação em 
verba de advogado.  
 (TJSP – AC 54.062-5 – Marília – 8ª CDPúb. – Rel. José 
Santana – J. 06.10.1999 – v.u.) 
 
PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES – 
REMUNERAÇÃO – ARTIGO 29, V DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCEDENTE 
DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES 
DECORRENTES DE AUMENTO NA MESMA LEGISLATURA – 
RESPONSABILIDADE DE QUEM RECEBEU E DOS 
VEREADORES QUE APROVARAM RESOLUÇÕES 
AUTORIZANDO O AUMENTO – RECURSO PROVIDO 
APENAS PARA EXCLUIR A VERBA HONORÁRIA POR SE 
TRATAR DE AÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – Sendo ilegal o aumento da remuneração do 
prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores na própria 
legislatura (artigo 29, V da Constituição Federal), a 
responsabilidade alcança quem recebeu os valores 
indevidos, assim como os que os autorizaram mediante 
resoluções. 
(TJPR – AC 0059768-8 – (13433) – 4ª C.Cív. – Rel. Des. 
Troiano Netto – DJPR 08.06.1998) 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AGENTES POLÍTICOS - 
RESOLUÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL QUE FIXAM 
NOVOS SUBSÍDIOS E VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 
AUMENTANDO-OS NA MESMA LEGISLATURA - VALORES 
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - CONTAS REJEITADAS 
PELO TCMG - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO – LEGITIMIDADE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A ação civil pública constitui 
instrumento processual adequado para que o Ministério 
Público haja judicialmente na busca da reparação a danos 
ao erário e bem assim na defesa dos princípios 
norteadores da Administração Pública. Comprovado o 
recebimento, por culpa ou dolo, de subsídios/verba de 
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representação a maior, de forma contrária à legislação em 
vigor, importa em enriquecimento ilícito, o que impõe a 
condenação dos beneficiários à devolução do valor 
recebido indevidamente. 
(TJMG - n. processo 1.0672.98.011959-4/001(1), Relator: 
Edilson Fernandes, Publicado em 03/09/04) 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - AUMENTO DE 
SUBSÍDIO DE SECRETÁRIOS - DEVIDO PROCESSO 
LEGISLATIVO - INOBERVÂNCIA. Julga-se procedente Ação 
Civil Pública para declarar a ineficácia de lei municipal que 
concedeu aumento do subsídio de secretários municipais 
sem observância do devido processo legislativo, da Lei 
Orgânica Municipal, bem como das normas orçamentárias, 
alcançando, via de conseqüência, os atos dela 
decorrentes. 
(TJMG – N. do processo 1.0134.01.023326-7/001(1), 
Relator Des. Edivaldo George dos Santos, data da 
publicação 14/04/04) 
 

Em assim sendo, resta demonstrado o cabimento da presente ação civil 
pública para obstar aumento ilegal concedido aos agentes públicos.  
 
 
4. DA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NULIDADE DO 
AUMENTO CONCEDIDO 
 

Conforme acima narrado, o processo legislativo para aumento das 
remunerações dos agentes públicos mencionados, iniciou-se em setembro/2009 e 
encerrou-se em 03.10.2016 (data da publicação das Leis Municipais nº 353/2016 e 
354/2016), sendo que é desta última que se conta qualquer prazo de existência e 
validade.  

 
Ora, percebe-se de forma clara que desde seu início o processo 

legislativo foi viciado por desobediência ao artigo 21, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que dispõe o seguinte:  

 
Art. 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. 

 
Note-se que este artigo é aplicável a todas as esferas de Poder, sendo 

que no Município, aplicam-se aos Poderes Executivo e Legislativo, nos termos do art. 
1º, §§ 2º e 3º, inciso I, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal: 
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Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição Federal. 
(...) 
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam à 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
§ 3º. Nas referências: 
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, estão compreendidos:  
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 
abrangidos os Tribunais de contas, o Poder Judiciário e o 
Ministério Público; 

 
É importante ressaltar que a possibilidade jurídica de limitações a todos 

os Poderes por meio de Lei Complementar em matéria de finanças públicas – 
inclusive estabelecendo requisito de validade/eficácia para aumento de despesa com 
pessoal – é prevista na Constituição Federal, em seus artigos 163, inciso I, e 169, 
cujas transcrições seguem abaixo:  

 
Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I – finanças públicas; 
 
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. 

 
Desta forma, é possível perceber que a observância aos ditames da Lei 

de Responsabilidade Fiscal como condição de validade de qualquer ato dos entes 
federados que enseje despesas com pessoal – seja ele legislativo ou administrativo – 
é prevista constitucionalmente e, portanto, deve ser respeitada.  

 
Em assim sendo, havendo ocorrido violação ao dispositivo do art. 21, 

parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que se reconheça a 
nulidade do aumento mencionado, conforme já decidiu, inclusive, o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais:  

 
NULIDADE - LEI MUNICIPAL - CONCESSÃO DE AUMENTO 
DE VENCIMENTOS A AGENTES POLÍTICOS - 
INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE PROIBIÇÃO A QUE SE 
REFERE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - OFENSA 
À LC 101/2000 E À LEI 9.504/1997. Se a lei municipal 
concedeu aumento de vencimentos a agentes políticos 
(Prefeito, Vice e Secretários Municipais) nos dez últimos 
dias do mandato do Prefeito e Vice, evidenciada fica a 
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violação do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar 
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, o que, em 
conseqüência, acarreta sua nulidade "pleno iure" (dela, lei 
municipal). O aumento de despesa com pessoal ocorrido 
nos 180 dias anteriores ao término do mandato do 
Prefeito e Vice ofende não só a LC 101/2000, mas 
também a Lei Federal 9.504/1997 – Lei Eleitoral. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.00.303676-1/000 - 
COMARCA DE LAJINHA - APELANTE(S): 1º) JD COMARCA 
LAJINHA, 2º) MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS 
GERAIS, PJ COMARCA LAJINHA, 3º) MUNICÍPIO LAJINHA 
E OUTROS - APELADO(S): CÂMARA MUN. LAJINHA, 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS, PJ 
COMARCA DE LAJINHA, MUNICÍPIO DE LAJINHA E 
OUTROS - RELATOR: EXMO. SR. DES. HYPARCO IMMESI) 

 
Do corpo do acórdão, extrai-se o seguinte trecho do voto do relator: 
 

Se é a própria LC 101 que determina a nulidade de pleno 
direito do ato "...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...", é de ser dado provimento ao apelo do Ministério 
Público.  
Conforme bem ressaltado pelo valoroso Procurador Jacson 
Campomizzi, "...o dispositivo (...) visa evitar a edição de 
ato gerador de despesas para o próximo mandato, que 
ainda não teve oportunidade de planejar seu programa de 
governo, impedindo que esse novo governo não se torne 
engessado por despesa imposta por administração 
passada..." (f. 422). 
E, sendo dado provimento ao apelo ministerial, para 
nulificar os efeitos da Lei 984/2000, a remuneração do 
Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários retorna ao 
seu status quo ante, ou seja, volta a ser aquela 
determinada na legislação anterior, e, em conseqüência, 
condenam-se os referidos agentes políticos à devolução 
aos cofres públicos dos valores que receberam a maior, 
como já estabelecido pela r. decisão verberada (fl. 268). 

 
Também neste mesmo sentido – de que deve ser reconhecida e 

declarada a nulidade de aumento concedido sem observância do preceituado no art. 
21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal –, em decisão recente, datada 
de 05.05.2015, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim se 
manifestou:  
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FIXAÇÃO DE 
SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS - 
VOTAÇÃO DO ATO LEGISLATIVO PARA FIXAÇÃO DE 
SUBSÍDIOS DOIS DIAS ANTES DAS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS, COM EDIÇÃO APÓS AS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS - OFENSA À REGRA DA ANTERIORIDADE E 
AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE - VULNERAÇÃO DA LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL - NULIDADE DE PLENO 
DIREITO DO ATO NORMATIVO QUE PREVÊ AUMENTO DE 
DESPESA COM PESSOAL NOS CENTO E OITENTA DIAS 
ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO 
RESPECTIVO PODER - DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ DE VERBA ALIMENTAR – 
RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSOS DE APELAÇÃO 
JULGADOS IMPROCEDENTES. 1- Nos termos do art. 29, V 
e VI, da CR/88, do art. 45 da Lei Orgânica do Município de 
Lima Duarte e do art. 19 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Lima Duarte, os subsídios dos vereadores, 
prefeito e vice-prefeito do município serão fixados por lei 
de iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura no 
prazo máximo de trinta dias antes da data prevista para a 
realização das eleições municipais. 2 - Existência de 
infringência aos princípios da Administração Pública, 
Especialmente a moralidade, a impessoalidade e a 
anterioridade, uma vez que a votação dos projetos de lei 
que deram origem às Leis 1.693/2012 e 1.694/2012, cujo 
objeto era a fixação dos subsídios dos agentes políticos do 
Município de Lima Duarte, não respeitou o prazo máximo 
de trinta dias antes da realização do escrutínio. 3 - 
Segundo previsão do parágrafo único, do art. 21, da Lei 
Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, é nulo, de pleno direito, o ato que resulta aumento 
da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo 
Poder. 4 - Se o vereador recebeu subsídio a maior, 
devidamente apurado em regular processo administrativo, 
pelo Tribunal de Contas competente, ainda que o 
recebimento tenha sido de boa-fé, é patente o 
enriquecimento ilícito, pois o não ressarcimento afronta os 
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade 
administrativas. 5 - O recebimento de subsídios a maior 
por agentes políticos decorre de Lei aprovada por eles 
próprios, procedimento que, ao contrário do caso de 
servidores públicos, não pode justificar a irregularidade 
sob a alegação de boa-fé e de tratar-se de verba 
alimentar. 6 - Recursos de apelação a que se nega 
provimento. 
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(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0386.13.000771-2/004 - 
COMARCA DE LIMA DUARTE - APELANTES: 1º) 
MUNICÍPIO LIMA DUARTE - 2º) ARZENCLEVER 
GERALDINO SILVA, HUDSON ALTOMARE FERREIRA E 
OUTROS - 3º) CÂMARA DOS VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE LIMA DUARTE E OUTROS - APELADOS: 
1º) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
- 2º) THIAGO MAGELLA FONSECA SILVA, MARCELO 
ANTONIO DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, 
EDUARDO HARGREAVES SURERUS E OUTROS - 3º) 
OLIVIER DE PAULA CAMPOS, BIANCA ALVES VIEIRA, 
AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR, JULIO CESAR 
NOGUEIRA - RELATORA: EXMA. SRA. DESA. SANDRA 
FONSECA) 

 
Em assim sendo, percebe-se de forma clara a nulidade de pleno direito 

decorrente da ilegalidade no aumento concedido pelas Leis Municipais nº 353/2016 e 
354/2016, publicadas em 03.10.2016, por vulnerar frontalmente a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que é lei complementar, de observação obrigatória por 
todos os entes da federação. 

 
Este o entendimento da jurisprudência da 6ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: 
 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO - 
PREPARO - AUSÊNCIA - DESERÇÃO - SENTENÇA “EXTRA 
PETITA” - INOCORRÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
AGENTES POLÍTICOS - AUMENTO DE SUBSÍDIOS - LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL - ART. 21, PARÁGRAFO 
ÚNICO - NULIDADE DA EXPEDIÇÃO DE ATO NORMATIVO 
QUE RESULTOU NO AUMENTO DE DESPESA COM 
PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO 
MANDATO DO TITULAR DO RESPECTIVO PODER - 
RECURSO DESPROVIDO. O preparo da apelação deve ser 
comprovado pela parte no ato da interposição do 
respectivo recurso, sob pena de deserção. Nas ações de 
improbidade não vigora o princípio da correlação, 
adstrição ou congruência entre sentença e o pedido, uma 
vez que as sanções da Lei nº 8.429/92 destinam-se ao 
Magistrado, devendo o réu ater-se apenas aos fatos e não 
à capitulação legal. A fixação dos subsídios dos agentes 
políticos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, deve 
ser fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para 
a outra subseqüente, sendo nulo de pleno direito o ato 
que resulta aumento da despesa com pessoal expedido 
nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do 
titular do respectivo Poder.  

PROJUDI - Processo: 0000280-55.2016.8.04.4000 Página 11

Ref. 1.9 - 17/10/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: Petição Inicial. Assinado por: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENVIRA/AM 

(TJMG, Apelação Cível 1.0592.08.011742-3/002, Relator: 
Desembargador Edilson Fernandes, DJe 13/11/2012) 

 
Desta forma, considerando que as Leis Municipais nº 353/2016 e 

354/2016, foram publicadas em 03.10.2016, instituindo aumento de subsídios, e, 
portanto, aumento de despesa de pessoal, faltando menos de 180 (cento e oitenta) 
dias para o término do mandato do Prefeito Municipal de Envira; e, se a própria Lei 
de Responsabilidade Fiscal prevê a nulidade de pleno direito do ato que resulta em 
aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder, é de rigor que seja reconhecida e 
declarada a ilegalidade do aumento dos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do 
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Envira, voltando-se a 
situação aos status quo ante. 

 
 

5 – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR 
           

Nas ações propostas sob o regime da Lei nº 7.347/85, é prevista de 
forma expressa a concessão de liminares, nos termos do art. 12, do referido diploma 
legal:  

 
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

 
Ao tratar sobre a concessão de liminar em ação civil pública, Rodolfo de 

Camargo Mancuso faz os seguintes esclarecimentos: 
 

Conjugando-se os arts. 4º e 12º da Lei 7.347/85, tem-se 
que a tutela de urgência há de ser obtida através de 
liminar que, tanto pode ser pleiteada na ação cautelar 
(factível antes ou no curso da ação civil pública) ou no 
bojo da própria ação civil pública, normalmente em tópico 
destacado da petição inicial. Muita vez, mais prática será 
esta segunda alternativa, já que se obtém a segurança 
exigida pela situação de emergência, sem necessidade de 
ação cautelar propriamente dita. 
(Ação Civil Pública, 7ª ed., RT, p. 192) 

 
Por outro lado, Hugo Nigro Mazzilli, estabelece quais sejam os 

requisitos da liminar neste tipo de ação: 
 

Em tese, cabe liminar em quaisquer ações civis públicas 
ou coletivas. Como na matéria se aplicam 
subsidiariamente o CDC e o CPC, isto impõe sejam 
considerados os pressupostos das medidas de cautela 
(fumus boni juris e periculum in mora). 
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(A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, Ed. Saraiva, 
13ª ed., p. 182) 

 
Na hipótese vertente, o fumus boni juris encontra-se evidenciado em 

toda argumentação acima expendida, já que ficou claramente demonstrado que o 
aumento concedido é nulo de pleno direito.  

 
Já o perigo da demora está patenteado em razão da dificuldade de se 

reparar o patrimônio público caso tais aumentos ilegais sejam pagos aos agentes 
políticos, uma vez que, tratando-se a remuneração de verba alimentar, há sérias 
divergências jurisprudenciais sobre a possibilidade de sua devolução, ainda que 
pagas ilegalmente.  

 
Para se observar a divergência apontada, observe-se o seguinte 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:  
 

ADMINISTRATIVO – MILITAR – REMUNERAÇÃO – 
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA RECEBIDA DE BOA-FÉ – 
IMPOSSIBILIDADE – Trata-se de apelação da União 
Federal e remessa necessária à sentença que julgou 
improcedente o seu pedido, que objetivava efetuar a 
cobrança do valor de R$ 291,76 (duzentos e noventa e um 
reais e setenta e seis centavos) pagos a maior pela 
administração, quando do afastamento do réu, a seu 
pedido, do Hospital Central do Exército. A verba foi 
recebida de boa-fé, sem a intenção de locupletar-se 
ilegalmente. O réu não pode ser penalizado pelo equívoco 
da administração, bem como pela demora em rever seus 
atos e, diante do caráter alimentar da verba, não há 
obrigatoriedade da devolução. Recurso da União Federal e 
remessa não conhecida. 
 (TRF 2ª R. – AC. 2001.02.01.015724-4 – RJ – 1ª T. – Rel. 
Juiz Ricardo Regueira – DJU 22.01.2002) 

 
Resta evidente assim que a não concessão de liminar pode levar à 

irreparabilidade do dano, decorrente da impossibilidade de devolução de tais valores 
aos cofres públicos.  

 
Impõe-se ainda argumentar que, além da possibilidade de 

irreparabilidade do dano, também há a circunstância de que os valores pagos 
ilegalmente estarão sendo subtraídos de ações sociais e administrativas que o Poder 
Público poderia estar adotando, como construções de escolas, creches, pagamento 
de merenda escolar, compra de remédios, dentre outros.  

 
Portanto, não há dúvidas sobre a necessidade de concessão da liminar.  
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6. DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS A MAIOR, 
EM VIRTUDE DAS LEIS CITADAS, NOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES 
POLÍTICOS MUNICIPAIS 
 

Por oportuno, na remota hipótese de não ser concedida a liminar por 
Vossa Excelência e, como isso, acaso os agentes políticos municipais venham a 
receber subsídios indevidamente, que ao final do julgamento do mérito, com a 
declaração da nulidade/ilegalidade do aumento dos subsídios dos Parlamentares, do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Envira, para a 
legislatura 2017/2020, perpetrado pelas Leis Municipais nº 353/2016 e 354/2016, 
ainda que o recebimento tenha sido de boa-fé, estará evidenciado o enriquecimento 
ilícito, de modo que o não ressarcimento haverá de afrontar os princípios da 
legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas. 

 
Acresça-se que o recebimento de subsídios a maior por agentes 

políticos decorre de lei aprovada por eles próprios, procedimento que, ao contrário 
dos servidores públicos, não pode justificar a irregularidade sob a alegação de boa-
fé, tese que, em relação aos últimos, vem sendo acolhida pelo Superior Tribunal de 
Justiça. 

 
Com efeito, a impossibilidade de restituição de verbas dessa natureza 

somente se verificaria se a percepção ocorresse em virtude de errônea interpretação 
ou má aplicação da lei pela Administração Pública, desde que verificada a boa-fé do 
servidor público, o que não ocorre na espécie, em que os beneficiados são agentes 
políticos. 

 
Uma vez reconhecida e declarada a irregularidade, devem, as quantias 

recebidas a maior, serem devolvidas à Municipalidade. 
 
Neste sentido, a jurisprudência o Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, como observado nos julgados abaixo: 
 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
RESSARCIMENTO DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DO PREJUÍZO 
AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 
INDEVIDAMENTE PERCEBIDOS PELOS AGENTES 
POLÍTICOS. RECURSO DESPROVIDO.  
1. O Ministério Público possui legitimidade para promover 
ação civil pública de ressarcimento de dano ao erário, pois 
atua na proteção do patrimônio público. Jurisprudência 
Iterativa do Superior Tribunal de Justiça.  
2. As ações de ressarcimento de dano ao erário são 
imprescritíveis, nos termos do §5º, do art. 37, da 
Constituição Federal. 
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3. Demonstrado o dano ao erário em decorrência do 
pagamento indevido de parcelas remuneratórias a agentes 
políticos, o ressarcimento ao erário é medida que se 
impõe. 
4. Malgrado a natureza alimentar da remuneração, não há 
óbice à determinação do ressarcimento desses valores aos 
cofres públicos, pois a fixação dos subsídios dos agentes 
políticos decorre de ato próprio da Câmara Municipal, não 
havendo que se falar em errônea ou má interpretação da 
lei, tampouco em presunção de boa-fé.  
(TJMG, Apelação Cível 1.0271.03.022617-6/001, Des. 
Bitencourt Marcondes, DJ 13\03\2014).  
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VEREADOR QUE RECEBEU 
SUBSÍDIO A MAIOR - DEVER DE RESSARCIMENTO, SOB 
PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PEDIDO JULGADO 
PROCEDENTE - PRELIMINARES REJEITADAS - APELAÇÃO 
DESPROVIDA. 
- Nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição da 
República, a prescrição estabelecida por lei só ocorrerá 
nos casos das sanções disciplinares (primeira parte do 
referido parágrafo), e não para o ressarcimento dos danos 
causados (segunda parte do aludido texto legal), sendo, 
nesse caso, imprescritível o direito de ação. 
- Comprovado nos autos que o suplicado, na qualidade de 
vereador, recebeu subsídio a maior, ainda que de boa-fé, 
tem-se patente enriquecimento ilícito, configurando-se 
desequilíbrio patrimonial, aumentando -se de um em 
detrimento de outro, sem base jurídica. 
- O não-ressarcimento vai de encontro aos princípios da 
legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas. 
Deve-se ter em conta ainda que, sendo o apelante, à 
época dos fatos, vereador, a repercussão da sua conduta 
(receber a maior e não ressarcir o erário) contribui para o 
descrédito da Administração Pública, frustrando a própria 
credibilidade dirigida pelo povo, através do voto popular.  
- Comprovada a ofensa aos princípios constitucionais, que 
devem reger os atos da Administração Pública, impõe-se a 
condenação do suplicado.  
- Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelação 
desprovida.  
(TJMG, Apelação cível nº 1.0183.07.132797-1/001, 
Relator: Des. Eduardo Andrade, DJ 24/07/2009). 

 
Desta forma, na remota hipótese de não ser concedida a liminar por 

Vossa Excelência, que ao final do julgamento do mérito, com a declaração da 
nulidade/ilegalidade do aumento dos subsídios dos Parlamentares, do Prefeito, do 
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Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Envira, para a legislatura 
2017/2020, perpetrado pelas Leis Municipais nº 353/2016 e 354/2016, que seja 
determinada a devolução dos valores indevidamente recebidos a maior, em 
virtude das leis citadas, nos subsídios dos réus, agentes políticos 
municipais, no prazo de trinta dias, corrigidos monetariamente pela Tabela 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 

 
 
7. DO PEDIDO 
 

Diante do exposto, requer-se a concessão inaudita altera parts de 
liminar para que seja suspensa o pagamento do aumento dos subsídios dos 
Parlamentares, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do 
Município de Envira, para a legislatura 2017/2020, perpetrado pelas Leis Municipais 
nº 353/2016 e 354/2016, até o julgamento final desta ação, sob pena de multa por 
ato de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), crime de desobediência e de apropriação 
indébita pelo gestor público.  

 
Após a concessão da liminar, requer a citação do réu para contestar a 

ação, bem como sua procedência integral reconhecendo-se a nulidade/ilegalidade do 
aumento dos subsídios dos Parlamentares, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais do Município de Envira, para a legislatura 2017/2020, 
perpetrado pelas Leis Municipais nº 353/2016 e 354/2016, obrigando o Município de 
Envira a não mais pagá-lo em definitivo.  

 
Por oportuno, na remota hipótese de não ser concedida a liminar por 

Vossa Excelência, que ao final do julgamento do mérito, com a declaração da 
nulidade/ilegalidade do aumento dos subsídios dos Parlamentares, do Prefeito, do 
Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do Município de Envira, para a legislatura 
2017/2020, perpetrado pelas Leis Municipais nº 353/2016 e 354/2016, que seja 
determinada a devolução dos valores indevidamente recebidos a maior, em virtude 
das leis citadas, nos subsídios dos agentes políticos municipais, no prazo de trinta 
dias, corrigidos monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas. 

 
Dá-se à causa o valor de R$ 2.333.487,40 (dois milhões, trezentos e 

trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, e quarenta centavos), 
protestando pela produção de todos os tipos de prova em direito admitidas, 
principalmente a pericial, testemunhal e documental.  

 
Pede Deferimento. 
 
Envira/AM, 17 de outubro de 2016. 
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Kleyson Nascimento Barroso 
Promotor de Justiça 
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