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EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ

Mais de 17% da população mato-grossense vive em situação de pobreza e 3% de extrema
pobreza, segundo dados do IBGE.
Mato Grosso tem um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil, sendo que 7,5% dos
cidadãos não sabem o que seja um livro.
Mato Grosso tem o maior índice de hanseníase do Brasil.
O último hospital construído em Mato Grosso foi o Hospital Santa Rosa, há quase 30 anos, sendo
que o novo Pronto Socorro Municipal foi inaugurado precariamente e o novo Hospital Universitário
Júlio Muller tem suas obras paralisadas há anos.
Na última década Mato Grosso se transformou na “meca” da corrupção, no Executivo, Legislativo
e até mesmo no Tribunal de Contas, sobretudo nos assuntos tangentes à Copa do Mundo de
2.014.
O Estado de Mato Grosso no momento se encontra praticamente “quebrado”. Os servidores não
recebem em dia, não recebem RGA, inclusive os professores recentemente ficaram em greve por
75 dias.
Os autores populares abaixo relacionados,
Elda Mariza Valim Fim, brasileira, casada, auditora aposentada, OAB-MT 13.580-0, inscrita no
CPF sob o nº 383.769.201-97, Título Eleitoral 0050 0346 1864 (doc. anexo), residente à Av.
Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro Quilombo, CEP 78045.175,
Cuiabá – MT;
Cesar Martins Conceição Júnior, brasileiro, solteiro, técnico ambiental, portador do RG:
1695337-1 inscrito no CPF sob o nº 029.407.071-03, Título Eleitoral 0290 0979 1805 (doc.
anexo), residente à Av. Rio da Casca, Lote 14, Casa 1, Bairro Bom Clima, Chapada dos
Guimarães/MT;
Neure Rejane Alves da Silva brasileira, solteira, portadora do RG: 961.999-2, SSP/MT, inscrita
no CPF sob o nº 630.365.171-20, Título Eleitoral 0181 9938 1805 (doc. anexo), residente à
Avenida das Palmeiras, 36 – Jardim Imperial, Cuiabá/MT;
Roberto Vaz da Costa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA-SP 96.912/D inscrito no CPF
sob o nº 755.138.978-49, Título Eleitoral 0184 8365 1880 (doc anexo), residente à Rua 80,
Quadra 26, Casa 13, CPA 3, Setor 1, Cuiabá – MT, vem por meio de seus procuradores,
Anderson Amaral Rosa, Advogado inscrito na OAB/MT 26045, com escritório profissional, Rua
Barão de Melgaço, n. 3045, Centro, Cuiabá MT, e atuando como autora e Advogada Elda Mariza
Valim Fim, Advogada OAB/MT 13.580, residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa
Marques 767, apto 201, Bairro Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT; (procurações anexa),
vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO POPULAR,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR
Em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES que pode ser citado na Av. República do Líbano –
2.258, Cuiabá – MT, em razão do pagamento imoral, ilegal e inconstitucional de verba
indenizatória aos demais réus, a seguir nominados:
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, CPF 536.438.791-72
GUILHERME ANTONIO MALUF, CPF 314.450.471-87
LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA, CPF 603.172.137-68
ISAÍAS LOPES DA CUNHA, CPF 528.276.231-53
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JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, CPF 535.916.661-49
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR, CPF 016.268.658-76
MOISÉS MACIEL, CPF 009.009.947-89
RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF 203.156.862-00
ALISSON CARVALHO ALENCAR, CPF 668.519.983-00
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO, CPF 712.65333149
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS, CPF 007.251.239-31
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR, CPF 836.452.761-49,
todos brasileiros, estado civil ignorado, membros do TCE/MT, podendo serem encontrados no
Tribunal de Contas de Mato Grosso, Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, em razão de
ação ou omissão na responsabilidade pelo pagamento da imoral, ilegal e inconstitucional de
verba indenizatória e ao mesmo tempo pelo recebimento da mesma verba que, em razão da ação
ou omissão em sustar, os favoreceu, conforme fatos e argumentos a seguir expostos.
1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
Os autores são cidadãos, portadores de Título Eleitoral válido e em dia com o cumprimento de
suas obrigações eleitorais, estando legitimados, com fulcro no Art. 5º, LXXIII da Constituição
Federal e Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular – LAP), à propositura da presente Ação, visando a
anular ato lesivo aos cofres públicos locais, além de pretenderem obter o devido ressarcimento
aos cofres públicos, em toda a sua dimensão moral e material.
Por sua vez, os RÉUS são beneficiários e ao mesmo tempo responsáveis, por ação ou omissão,
pelo pagamento da vantagem indevida, e assim, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, 7º, III, e 11
da LAP devem integrar o polo passivo da presente demanda.
2. DOS FATOS
Os AUTORES são membros do Observatório Social de Mato Grosso, entidade fundada no
exemplo de sucesso do Observatório Social de Maringá – PR, do Observatório Social de São
José – SC e do Vigilantes da Gestão de Curitiba – PR, associações civis sem fins lucrativos
compostas e mantidas pela sociedade civil organizada, sob rígidas normas estatutárias, visando
obter uma maior transparência e melhor aplicação dos recursos públicos.
Assim sendo, em razão desse compromisso cívico e após várias denúncias envolvendo os
salários recebidos pelos réus[1], foi realizado pedido de acesso à informação ao TCE MT, a
respeito do recebimento de subsídios pelos RÉUS, cuja resposta (documento 01) abordou
apenas parcialmente o que foi solicitado.
De fato, em que pese a primeira pergunta tenha requerido informações a respeito dos salários
dos Conselheiros, Conselheiro Presidente, Procurador-Geral e Procuradores, discriminadamente,
a resposta oferecida foi a mesma para todos, salientando o que se segue:
Subsídio
Gratificação de Direção
Gratificação de Obras técnicas

R$35.462,22
R$3.831,10
a cada 6 meses um subsídio

Na sequência, ao ser responder a indagação dos AUTORES a respeito do valor total recebido por
cada Conselheiro, Presidente, Procurador e Procurador-Geral, o TCE MT indicou R$ 39.293,32,
“mais” a verba de natureza indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo, no valor de
R$ 23.873,16, correspondente a 67,32% do subsídio de cada membro. Nela, estão incluídas,
“entre outras, as despesas referentes a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e
suprimentos de fundos”, no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado e dos demais
municípios.
Diante da perplexidade e da pouca clareza da resposta, e na esperança de estancar a sangria
aos cofres públicos, o Observatório Social de MT dirigiu ao TCE MT pedido complementar de
informações, cumulado com Notificação Extrajudicial (documento 2), cuja resposta (documento
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03), contudo, confirmou a irregular percepção da verba indenizatória da referida Corte, sem
qualquer indicativo para a solução do problema, obrigando ao ajuizamento da presente ação.
No que atine a essa ilícita verba, no valor de R$23.873,16, pagos aos Conselheiros do TCE MT, a
título de Verba Indenizatória (documento 04), verifica-se que apenas um auditor substituto de
ministro da referida Corte abriu mão do recebimento da vantagem acima referida (documento 05
).
A situação, omitida na resposta ao pedido de acesso à informação, é ainda mais cabulosa,
envolvendo os Procuradores do MP junto ao TCE MT, sem que se entenda a causa do discrímen:
[1] [CF2] Com efeito[CF3] , até novembro de 2017, esses Procuradores recebiam a contestada
parcela, correspondendo a 67,52% do subsídio (documento 06), isto é, R$ 20.574,09. Após,
esse valor foi aumentado, correspondendo a um subsídio inteiro, o que significa,
atualmente, R$ 35.378,00 (documento 07).
Desse modo, o pagamento da contestada verba indenizatória aos integrantes do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso evidencia três importantíssimas questões que serão tratadas
nesta ação popular, quais sejam:
A primeira é a ilegalidade, visto inexistir lei que tenha permitido o pagamento em tela aos
Conselheiros e Procuradores do TCE MT, mas, apenas, ao Poder Legislativo (Leis 9493/10,
documento 08, e 9866/12, documento 09), visto que o pagamento dessa verba indenizatória
aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT carece de base legal, sendo que a legislação
invocada amparam apenas titulares de cargos de deputado estadual, cuja atividade envolve o
diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do interior.
A segunda é a falta de Accountability, posto que não bastante haverem “autoconcedido” a ilegal
“verba de natureza indenizatória”, os RÉUS, instados à manifestação, apenas ofereceram
publicação da Decisão Administrativa nº 9/2015, que cita a ata de reunião, sem publicar a própria
ata e seu conteúdo
A terceira é que, segundo o TCE MT na sua primeira resposta, no referido valor[4] estariam
incluídas despesas referentes a diárias de passagens e viagens. Mas, ao ser provocado
novamente, o TCE foi obrigado a apresentar quantitativo de despesas dessa mesma natureza
(apesar de não detalhado), pagas cumuladamente com a aludida indenização e que montaram
valores consideráveis para todo o TCE (cabe ressaltar que os servidores também recebem verba
indenizatória que deveriam cobrir as despesas de viagem), assim resumidos: Passagens Aéreas,
em 2015 (R$ 507.862,18); em 2016 (R$ 814.969,67); em 2017 (R$ 488.440,48 e R$ 929.247,63);
em 2018 (R$ 975.991,99) e em 2019 (R$ 377.689,61); Diárias: não foram totalizadas, mas são
lançadas, algumas sendo internacionais; outras, para participação em Mestrado e Doutorado. [5]
Isso comprova o desvio de finalidade porque, além do excessivo valor de verba indenizatória, os
RÉUS recebem, também, passagens e diárias, que não estão contabilizadas naquela.
A resposta do TCE MT, apesar de não haver sido clara e objetiva, como seria de se esperar,
denota a gravíssima violação aos princípios constitucionais da Administração Pública e às normas
de Direito Público, que devem reger o recebimento de quaisquer recursos públicos, seja por quem
for, notadamente por membros de um Tribunal de Contas, que têm o dever jurídico e ético de
preservar e proteger as finanças públicas.
Vejamos, a seguir, as razões de Direito, Moral e de Justiça que deveriam ter impedido o
recebimento dos referidos valores, ou, ao menos, devem, agora, fazer cessar o abusivo
recebimento.
3. DO DIREITO
I - DA NULIDADE PLENA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA APLICANDO AS LEIS 9.493/10 e
9.866/12 AO TCE.
a) Nulidade por vício de competência
O Colegiado do Tribunal de Contas não detém competência para autorizar aumento de despesa
pública. Esta somente pode ser autorizada por lei em sentido estrito, competência da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso.
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Ainda que o TCE aponte as Leis 9.493/10 e 9.866/12 como fundamento para o pagamento da
Verba Indenizatória, sob o pretexto de equiparação com os deputados estaduais, o STF há
décadas pacificou entendimento da necessidade de lei específica para aumento de remuneração
de servidores, sendo que nem mesmo o Judiciário na sua função judicante pode exercer essa
função legislativa, conforme Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37, fundamentos da recente
decisão abaixo:
Também posiciona-se esta Suprema Corte no sentido da necessidade de previsão legal
específica para concessão de equiparação de vencimentos entre servidores, vedado ao Poder
Judiciário conceder benefícios ao fundamento de isonomia, conforme enunciado da Súmula
339/STF (...). 10. Dessa forma, ainda que a decisão reclamada aponte como fundamento para a
concessão de licença-prêmio de magistrado o contido na Lei Complementar 75/1993 (Lei
Orgânica do Ministério Público da União) e a Resolução 133/2011 do Conselho Nacional de
Justiça, que invoca a simetria entre as carreiras do Ministério Público e a Magistratura, reputo
violada a Súmula Vinculante 37. E isso porquanto, ao conceder extensão de vantagem com
fundamento na simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, essa calcada
na isonomia, acabou a decisão reclamada por modificar a forma de remuneração dos
magistrados sem prévia autorização legal, o que encontra óbice no entendimento sumulado deste
Supremo Tribunal Federal. (...) 12. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF,
julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada no Processo (...) e
determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37. [Rcl 26.923, rel.
min. Rosa Weber, dec. monocrática, j. 24-9-2018, DJE 210 de 2-10-2018.]
Portanto, resta evidente que o Colegiado do Tribunal de Contas é órgão incompetente
para outorgar os pagamentos impugnados.
b) Nulidade por vício na Forma do ato
O ato que autorizou o pagamento da verba impugnada padece de completa inobservância de
formalidade essencial a ato que autorize despesa pública, qual seja, a publicidade.
Mesmo antes da Decisão Administrativa nº 09/2015 o TCE já pagava a verba indenizatória no
mesmo valor estabelecido para os deputados, de modo que a nulidade deve recair sobre cada
pagamento, mas a sociedade não tem o direito de saber
A publicação no Diário Oficial de Contas datado de 08/07/2015 da Decisão Administrativa nº
9/2015, e somente encontra-se publicação no site do TCE link “Legislação: Decisões
Administrativas” da seguinte forma: “Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de
julho de 2015, pertinente a diversos assuntos”, sem publicar o conteúdo da referida Ata.
Solicitada cópia da Decisão ao TCE com fundamento na Lei de Acesso à Informação recebemos
apenas essa mesma informação do site: “Decisão Administrativa nº 9/2015 - Aprova a Ata de
Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos”.
Assim, em nenhum momento foi publicada norma que autorize a despesa com Verba
Indenizatória aos conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP de contas, nem
mesmo o ato com vício de competência mencionado no subitem “a” acima foi publicado.
c) Nulidade por vício de desvio de finalidade.
A Resolução Normativa nº 21/2017 – Tribunal Pleno, que dispõe sobre a concessão e prestação
de contas de diárias e passagens, dispõe que o membro e/ou servidor que recebe verba
indenizatória não fará jus à diária intermunicipal, o quadro abaixo é o anexo à resolução e permite
visualizar melhor:
Isso porque de acordo com o TCE a finalidade da verba indenizatória é custear atividades
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle Externo “entre outras, as
despesas referentes a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de
fundos”, no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado e dos demais municípios. Por isso, não
fazem jus a diárias [6] intermunicipal.
Considerando a verba indenizatória dos membros do MP de contas, equivalente a 100% do
subsídio, R$ 35.378,00 dividido por 30 dias é igual a R$ 1.179,26 por dia, e dividido por dias úteis
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é igual a R$ 1.608,09 por dia, mesmo considerando que os favorecidos viajassem todos os dias
ainda assim seria um valor desproporcional à finalidade alegada, porque a diária pra dentro do
país era de R$ 780,00.
Então, quais seriam essas atividades exercidas dentro do estado que demandam tanta
indenização aos membros do MP?
Infelizmente o cidadão não tem o direito de saber, porque o TCE regulamentou a verba
indenizatória dispensando a prestação de contas, com a justificativa do caráter indenizatório que
admite a presunção de que os recursos foram usados na finalidade a que se destinavam.
Essa presunção realmente é possível para indenização de pequenos valores, por
exemplo, auxílio alimentação, onde presume-se que o servidor favorecido alimentou-se, mas se o
auxílio alimentação for de 10 mil por mês, por exemplo, não é possível presumir que o servidor
utilizou todo o recurso para alimentar-se, que seria a finalidade do auxílio.
Nada obstante, os AUTORES buscaram os relatórios de atividades dos procuradores de contas,
para verificar quais seriam estas atividades tão dispendiosas, mas o site está desatualizado há 6
anos, desde 2013:[2]
Então, restou como única alternativa fazer uma estimativa da despesa do TCE com viagens de
membros em anos anteriores pesquisamos no site relatórios anuais de diárias dos anos de 2013,
2014 e até julho de 2015, data da DA nº 09/2015 e verificamos que nenhum membro do TCE
(conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP) fez viagem dentro do estado em 2013,
2014 e até julho de 2015, com uma única exceção, retratada abaixo, duas viagens do então
Conselheiro Presidente:
Diárias pagas em 27/06/2013 valor R$ 780,00 para Antônio
Joaquim Moraes Rodrigues Neto viagem a Barra do Bugres-MT
para participação no projeto Consciência Cidadã.
Diárias pagas em 18/07/2014 R$ 960,00 para Antônio Joaquim
Moraes Rodrigues Neto viagem a Rondonópolis-MT para
Participação Evento Gestão Eficaz – Ouvidoria.
Esse dado demonstra que os membros do TCE NÃO realizam frequentes viagens dentro do
estado que justifiquem o recebimento de vultuosa quantia fixa.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado menos de
R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais anuais para
custear atividade de controle externo com viagens para o interior do estado para
conselheiros e membros do MP?
Então não há qualquer razoabilidade na presunção de que os recursos foram utilizados na
finalidade pública.
Portanto, os RÉUS aceitaram receber uma indenização cientes que a finalidade não seria custear
atividades de controle externo, e aceitaram porque de antemão sabiam que não precisariam
prestar contas para justificar as despesas, de modo que o valor seria simplesmente um acréscimo
de remuneração, com a vantagem de não haver desconto do imposto de renda e previdência.
d) Do vício por inexistência dos motivos.
Não existe estudo que fundamente a alteração na de forma pagamento de indexação de viagens
dentro do estado deixando de pagar diárias com prestação de contas para pagar verba
indenizatória e que possa justificar a presunção de utilização na finalidade prevista na Decisão
09/2015.
II VEDAÇÃO À SIMETRIA CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE
REGIME HÍBRIDO. (VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE).
A Estrutura de remuneração dos conselheiros é por subsídio, fixado em parcela única, nos
termos da Portaria nº 042, de 01 de julho de 2006, da Presidência do TCE/MT, Lei
Complementar nº 242/2006 e conforme disposto no § 3º, do art. 50 da Constituição Estadual.
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De início, nota-se que a Constituição Federal dispõe, assim, sobre a simetria entre Conselheiros
dos TCs com a Magistratura, e membros do MP junto a essas Cortes, com aqueles que atuam
perante o Poder Judiciário:
Art. 73 (...)
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicandose lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998).
(...)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as
disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
Ora, segundo o STF, na AO 1773, regras semelhantes aplicam-se, igualmente, às carreiras do
Ministério Público e dos membros dos Tribunais de Contas, para quem o texto constitucional e
a recente jurisprudência pátria reconhecem a existência de simetria com a magistratura,
predicado fundamental para a correta análise da vexata quaestio nestes autos. Nesse sentido:
a afirmação constitucional da simetria entre as carreiras representa, de um lado, a
necessidade de espelhamento do regime jurídico (...) em relação às determinações
existentes para os membros do Judiciário. De outro, porém, a simetria representa, também,
a necessidade de que se assegure aos magistrados um regime de garantias e benefícios
funcionais não inferior (...).
Não é outra a ratio da afirmação constante de exímio parecer produzido, quando ainda advogado,
pelo Ministro Roberto Barroso nos autos do Pedido de Providências nº 000204322.2009.2.00.0000, que então tramitava junto ao Conselho Nacional de Justiça:
Juízes são agentes de um poder estatal e protagonistas da prestação jurisdicional. (...) Como
consequência, contraria a lógica do sistema que os magistrados tenham posição de
inferioridade em relação às carreiras jurídicas públicas, inclusive e notadamente no que diz
respeito à retribuição financeira por parte do Poder Público.
Assim, ao eliminar o pagamento do auxílio moradia, o STF estendeu a mesma decisão a
todas as Carreiras Jurídicas que recebiam o benefício, inclusive, aos TCs:
Nesses termos, (...) que seja conferido tratamento isonômico a todos os atingidos, visando a
impedir o pagamento da parcela referente ao auxílio moradia a todos os agentes, sem exceções,
que recebem a parcela em decorrência do art. 65, II, da Lei Complementar 35/1979 (i.e., todos os
membros do Poder Judiciário), ou como resultado da simetria entre as carreiras jurídicas (i.e.,
todos os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas ou de
carreiras que estejam pagando o referido auxílio com fundamento na liminar deferida nestes
autos).
O que se impõe é, assim, a efetivação do princípio da isonomia na forma mais completa
possível do direito ao citado benefício em relação a todos os beneficiários. Outrossim, não
estender a decisão proferida por esta Corte em nível nacional, sem exceções, geraria um
insustentável cenário de incongruência jurídica, de sorte que eventual tratamento diverso
implicaria violação frontal à garantia constitucional da isonomia.
Assim sendo, o TCE MT não pode ter remuneração diversa dos Magistrados,
integrantes do Poder Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT podem
distanciar-se dos membros do MP estadual.
No entanto, não é isso o que ocorre em MT, onde o Tribunal de Contas e o Ministério Público de
Contas estaduais assumem que se beneficiam, ora de vantagens do TJMT e do MPE MT, ora
com o acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo. Trata-se das Leis nº 9493/10 e nº
9866/12, que criaram verba indenizatória da atividade parlamentar aos ocupantes de cargos de
deputado estadual, e não se dirigem aos cargos de conselheiros, auditor substituto de
conselheiros e procurador de contas do TCE, cujas funções são tipicamente exercidas na sede
em Cuiabá, não se confundindo com a atividade de representação de eleitores que residem no
interior do estado.
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Curioso observar que o TJMT considerou constitucional a Lei em tela (ADI 96397/2015), mas em
nenhum momento referindo-se à sua aplicação a outros cargos senão os de deputado
estadual.
III – DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DA VIOLAÇÃO À
TRANSPARÊNCIA, MORALIDADE, FINALIDADE E À RAZOABILIDADE.
Vem do próprio TJ de MT, quando tratou de analisar a extensão de vantagens semelhantes aos
vereadores de Cuiabá, o entendimento pela inconstitucionalidade de tais práticas (ADI nº.
1000145-66.2017.8.11.0000).
Discutiu-se, no precedente citado, a constitucionalidade de Lei Municipal, que pretendia
pagar verba indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá no valor de R$15 mil.
Em seu voto, a Desembargadora relatora enfatizou o valor bastante expressivo da verba
indenizatória; a ausência de prestação de contas, o que dificulta a fiscalização do uso da verba
pública, contrariamente ao que determina o artigo 70 da CF[3], e a violação aos princípios
constitucionais da moralidade, finalidade, razoabilidade, publicidade e transparência.[4] Alguns
trechos são relevantes:
Para caracterizar a natureza indenizatória da verba, é necessário deixar evidente quais as
despesas a serem realizadas pelos beneficiários do recurso recebido. Todavia, a lei objurgada
dispensa a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal comprobatório das despesas, o
que, por si só, afronta todos os princípios acima relacionados.
Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal (...), instituidora da verba indenizatória seja silente em
relação à obrigatoriedade de prestação de contas ou, ainda, que restrinja essa formalidade à
apresentação de relatório de atividades, não há como desincumbir a pessoa do ônus de
apresentar documentos hábeis comprobatórios das referidas despesas, que é a forma adequada
e transparente de se prestar contas de verba custeada com recurso público.
Isso significa que, na espécie, se a verba for depositada automática e diretamente na conta do
membro da Câmara Municipal, não havendo equivalência entre o elevado valor previsto na norma
questionada e as possíveis despesas extraordinárias, e, ainda, não havendo prestação de contas
no sentido de ficar demonstrado se, de fato, houve os gastos inerentes às atividades das funções
(...) não há se falar em ressarcimento, ficando claro que a Lei (...) exprime ganho incorporado ao
patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que não se
pode admitir.

IV – VERBA REMUNERATÓRIA, TRAVESTIDA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. BURLA AO
TETO REMUNERATÓRIO
É notório, portanto, que o pagamento da aludida verba indenizatória aos membros do TCE
e MP junto ao TCE MT caracteriza renda/remuneração, disfarçada de indenização, ferindo,
frontalmente, os princípios constitucionais da moralidade, publicidade e finalidade. Uma vez mais,
deve-se valer do voto magistral referido:
Ao contrário do alegado pela Câmara de Vereadores, todos os pontos acima sopesados indicam
que o recurso previsto na lei invectivada, na realidade, não visa ressarcir despesas, e sim
incorporar renda ao patrimônio dos membros do Poder Legislativo Municipal, conferindo-lhe o
caráter de remuneração disfarçada de verba indenizatória, na medida em que a lei prevê
pagamento mensal, o que incluiriam as férias do agente político e o recesso parlamentar. Além
disso, a verba indenizatória se revelou imoral por permitir o enriquecimento ilícito dos agentes
políticos, além de contrariar, repito, o princípio da finalidade, pois claramente a lei foi utilizada
como suporte para a prática de ato desconforme, desvirtuando os fins da natureza indenizatória.
[5]

Merece destaque, ainda, o parecer n. 2.671/2014 do MPF, na Ação Cível Originária 1.701/MT
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com pedido de tutela antecipada, ajuizada, junto ao STF, pelo Estado do Mato Grosso contra a
União:
Para que determinada verba tenha natureza indenizatória, é mister que seja recebida pelo
servidor por razões de compensação por gastos de deslocamento, alimentação e estadia, ou,
v.g., em razão de condições particularmente onerosas de moradia, para aquelas carreiras que
preveem por lei aquele auxílio. E não como retribuição por serviços típicos de sua função pública.
Não é juridicamente viável afirmar que esses valores são pagos exclusivamente para a restituição
financeira do servidor por gastos inerentes, porque não há qualquer correspondência
administrativo contábil daqueles valores com deslocamentos efetivamente realizados pelos
servidores. Vale dizer, o servidor que se deslocasse a serviço da sua sede duas, três ou cinco
vezes ao mês receberá tanto quanto aquele que tivesse permanecido o mês inteiro na sua
unidade de lotação. A natureza dessa verba – objeto de investigação e condição para a solução
do presente litígio – é, portanto, remuneratória, paga em razão não da atividade excepcional
realizada, mas em face da classificação do servidor em cargo incluído no Grupo de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação, Delegados de Polícia e Auditores do Tribunal de Contas do Estado.
(destacou-se).
Além do fato de ser contestada na presente Ação Popular a ilegalidade da concessão da tal
verba indenizatória por falta de amparo em lei, já que as Leis 9493/10 e 9866/12 nas quais o
Tribunal de Contas do Estado afirma embasar-se, para autoconceder a verba Indenizatória aqui
contestada, não se dirigem a ele, deve-se ter em mente que a verba instituída aos membros dos
órgãos do Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso se destina “a cobrir despesas
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais”.
Ora, não há como considerar que uma verba paga mensalmente a todos os Conselheiros,
Titulares e Substitutos e aos membros do MPC/TCE, em valor fixo, esteja indenizando despesas
relacionadas ao seu desempenho institucional, sem que haja comprovação da finalidade dessa
despesa, através da apresentação de documentos hábeis.
Aliás, assim consta previsto no parágrafo Único do art. 70 da Constituição Federal ao dispor, com
clareza que, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, deve prestar contas.
Contudo, numa frontal violação a aquele dispositivo constitucional, essa obrigação tinha sido
dispensada por aquele Colegiado de Contas, através da Resolução de Consulta n. 29/2011 TCE (
documento 10), originada daquele órgão fiscalizador, a qual dispõe que “a prestação de contas
da verba indenizatória deve ser apresentada de acordo com os critérios estabelecidos em lei,
podendo, inclusive, a respectiva lei regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes
de despesas”. (destacou-se).
Vale lembrar que, além do pagamento da verba indenizatória em valor substancial e mensal, o
Tribunal de Contas do Estado também realiza despesas com aquisições de passagens e
concessões de diárias aos Conselheiros e Procurador de Contas, em montantes elevadíssimos,
como citamos à título ilustrativo: mês de maio/2016 (R$ 52.552,50), mês de Março/2017 (R$
40.404,00), Maio/2017 (R$ 53.377,00), Junho/2017 (R$ 63.726,00), Agosto/2017 (R$ 33.930,00),
Maio/2018 (R$ 44.408,00), Fevereiro/2019 (R$ 36.920,00).
E o que é mais grave, tratando-se de uma Instituição com competência constitucional de fiscalizar
as entidades da administração direta e indireta do Estado e dos municípios de Mato Grosso,
todos os atos dela originário deveriam ser modelos das boas práticas da administração pública e,
seguramente, conceder verba indenizatória, sem lei e sem prestação de contas, em valores tão
elevados (R$ 23.873,16 /mês ou R$ 35.378,00, para Procuradores), não representa nenhum
exemplo a ser seguido.

V – DO DEVER DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS. DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE
RENDA. DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS DO DANO MORAL
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COLETIVO
A essas alturas já não parece haver dúvidas de que o ato do TCE MT, que se
“autoconcedeu” o pagamento de verba indenizatória em questão, na verdade, é, sob qualquer
ângulo que se veja, violador da moralidade, da legalidade e da simetria constitucional, não
havendo justificativa razoável, proporcional e plausível, e que guarde correlação com a CF pátria.
Note-se que não há que se falar em ignorância dos membros que recebem a referida vantagem,
devendo ser responsabilizados pelo recebimento ao arrepio da lei, em detrimento do sofrido povo
de Mato Grosso.
Segundo o STF,
Não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido,
com a junção de vantagens de dois regimes, RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário,
DJe 24/06/2014.
(...) a percepção de verbas manifestamente inconstitucionais equivale a recebê-las de má fé, uma
vez que esta é ínsita à própria inconstitucionalidade (AO 506 AC, Ministro Gilmar Mendes).
Além disso, o ressarcimento, para ser integral, deve reparar, não apenas, o dano material,
mas o dano moral, presente na hipótese, porque é patente a imoralidade administrativa, com que
se conduziram os réus.
E se de verba indenizatória não se trata, é devido a devolução dos valores que ultrapassam o teto
remuneratório, e recolhimento do Imposto de Renda sobre as valores abaixo do teto, sob pena de
lesão ao fisco, que a rigor é lesão aos cofres do Estado de Mato Grosso, a quem pertence o
Imposto de Renda descontado da folha de pessoal.
O cidadão tem direito fundamental a um governo honesto, reconhecido pelo STF no INQ 3983,
por exemplo, do qual participem agentes públicos remunerados de acordo com as leis, exercendo
suas missões em prol do interesse coletivo - o inverso, portanto, do que ocorreu no presente.
Segundo o Ministro Celso de Melo, o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por
administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, que desempenhem
as suas funções com total respeito aos postulados ético-jurídicos que condicionam o exercício
legítimo da atividade pública. Referido direito traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania
(Supremo Tribunal Federal. MS 27141 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Data do julgamento: 22
fev. 2008. IN: DJe 27 fev. 2008).
Assim, então, é exatamente essa sociedade lesada e ultrajada de MT (cujos índices alarmantes
são parcialmente referidos no preâmbulo desta inicial) que precisa ser ressarcida moral e
coletivamente, na esteira do que defende em sua dissertação de Mestrado, Beatriz L. C, Nimer
(Ação Popular como instrumento de defesa da moralidade administrativa. Disponível no google.
Teses e dissertações da USP), ampliando-se, em uma interpretação sistemática, a gama dos
pedidos em uma Ação Popular, a fim de não a restringir à anulação do ato lesivo e ressarcimento
ao erário. Nesse sentido, também, o artigo 11 da LAP, alude a perdas e danos, expressão
utilizada para abarcar, não apenas, indenizações por danos materiais, mas, também, por danos
morais:
(...) admitir-se que a ação popular deve ser utilizada apenas para o ressarcimento pecuniário do
erário seria o mesmo que reduzi-la à mera qualidade das ações de cobrança, subtraindo-lhe a
relevância de seu status constitucional diferenciado e tornando inócua a sua função de defesa da
moralidade administrativa. Por isso, parece razoável a indenização por motivo moral, em virtude
da violação desse especifico princípio (moralidade administrativa).
Tão relevante e sólida doutrina anima os autores populares a pedirem e confiarem a esse r. juízo
a fixação da condenação, além, em danos morais coletivos, devidos pelos réus, destinando esses
valores a ações de cidadania e promoção do combate à corrupção no Estado de MT, pois foi do
ventre destas iniciativas que nasceu, a duras penas, esta Ação Popular, patrocinada por
membros de uma entidade, que sobrevive precariamente, à custa de recursos materiais ínfimos e
do labor incansável de seus voluntários.
Quanto maior for a estrutura do controle social, maior e mais eficiente será a fiscalização que
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empreenderá, impedindo-se e desestimulando-se práticas lesivas como a presente, desafiadoras
do Direito, da Moral e da Justiça.
VI – DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. FALTA DE PUBLICIDADE E
TRANSPARÊNCIA
Constituem, ademais, condutas ilícitas, que ensejam a responsabilização, não só a recusa
em fornecer a informação requerida, mas o seu fornecimento de forma incorreta, incompleta ou
imprecisa, assim como o ato de ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob
sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de
cargo, emprego ou função pública (artigo 30, incisos I e II da Lei de Acesso à Informação).
Veja-se que, nas duas oportunidades em que foi instado, o TCE MT não juntou a
sua decisão, com a motivação adotada, para fins de percepção da vantagem indevida.
A par de na primeira hipótese, enunciar a existência de Decisão Administrativa 9/2015, na
segunda envia apenas cópia publicada no Diário Oficial de Contas, que, a toda evidência,
representa ignóbil burla à publicidade e à transparência. Da sua leitura, nada se extrai, apenas
pretendendo cumprir princípio formal de dar publicidade, mas não traz nenhuma pista a que se
refere, ao contrário. A citada “Decisão Administrativa” apenas aprova uma Ata, que não vem
transcrita, “pertinente a diversos assuntos”.
Impossível a sociedade exercer o controle republicano, nessas condições, apesar de dever ser
pública a Administração.
VII – LESIVIDADE
Demonstrada a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a inexistência de motivos
e o desvio de finalidade, cabe, por fim, abordar a lesividade do pagamento da questionada verba,
como último requisito imposto pela Lei de Ação Popular. Como será demonstrado, a lesividade
consiste na absoluta inexistência de benefício para a coletividade.
Surpreendentemente, como já se abordou, pela DA nº 9/2015 os conselheiros e membros do
MP[7] passaram a receber a verba indenizatória criada para o cargo de deputado estadual,
que inclui “as despesas referentes a diárias de viagens, passagens e suprimentos de fundos, no
âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos demais municípios mato-grossenses”, como
se viajassem com a mesma frequência que os deputados ou os auditores para as cidades do
interior.
Nisso se configura a lesividade da verba impugnada: não obstante a prestação de serviços
públicos absolutamente distintos, por decisão eivada de todo o tipo de irregularidades, estendeuse a verba indenizatória a servidores públicos que dela não necessitam, causando prejuízo ao
erário.
E não há que se fundamentar a inexistência de lesividade com a simplória argumentação de que
a VI dispensa prestação de contas, pois não se trata de mero descumprimento de obrigação
acessória, mas de dano que advém da própria natureza da verba, causando lesão aos cofres
públicos.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado menos de
R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais anuais para
custear atividade de controle externo dentro do estado para membros do TCE? Essa
diferença demonstra a lesividade do ato ora impugnado.
Por outro lado, supondo que os réus deixem de receber a Verba Indenizatória qual seria o
prejuízo para o controle externo? As atividades típicas dos réus são de gabinete na sede do TCE,
eles deixariam de ir trabalhar se não fossem indenizados? Com o recheado subsídio que
recebem, os RÉUS não podem alegar que sem a verba indenizatória não é possível custear o
transporte municipal, tal qual o funcionário que recebe salário mínimo e se o patrão não pagar o
auxílio transporte corre o risco de não ir trabalhar por não ter dinheiro para o ônibus.
Se com o pagamento ou não da verba indenizatória os RÉUS vão continuar exercendo suas
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atividades de controle externo na sede do TCE, e vão continuar recebendo diárias em caso de
viagens para o resto do Brasil e do mundo, não há qualquer contrapartida para a
administração pública em troca do pagamento questionado.
Portanto, se o pagamento não se destina a custear atividades de controle externo dentro do
estado, ele não enseja nenhuma contrapartida para a administração pública, restando
comprovada a lesividade no pagamento de indenização.
Ainda que assim não se entenda, no caso concreto a lesividade do ato deriva, indiscutivelmente,
da própria imoralidade do ato. É auto evidente que um ato, ao mesmo tempo eivado de
incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos e desvio de
finalidade é lesivo ao patrimônio público.
Nesse sentido, o STJ entende possível a existência de atos cujo dano é presumido ou cuja prova
é presumida. Nesse sentido, como exemplo:
(...) LICITAÇÕES. PROCEDIMENTO DE CONVITE DIRECIONADO, SEM PUBLICIDADE.
PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ART. 334, INCS. I E IV, DO CPC. FATO NOTÓRIO
SEGUNDO REGRAS DE EXPERIÊNCIA ORDINÁRIAS E SOBRE O QUAL MILITA
PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 2. O prejuízo ao erário, na espécie (irregularidade em procedimento
licitatório), que geraria a lesividade apta a ensejar a ação popular é in re ipsa, na medida em que
o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta (no caso,
em razão da ausência de publicidade, houve direcionamento da licitação na modalidade convite a
três empresas específicas).3. Além disto, conforme o art. 334, incs. I e IV, independem de prova
os fatos notórios e aqueles em razão dos quais militam presunções legais ou de veracidade. 4.
Evidente que, segundo as regras de experiência ordinárias (ainda mais levando em conta tratarse, na espécie, de administradores públicos), o direcionamento de licitações, sem a devida
publicidade,levará à contratação de propostas eventualmente superfaturadas (salvo nos casos
em que não existem outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos e/ou serviços). 5.
Não fosse isto bastante, toda a sistemática legal colocada na Lei n. 8.666/93 baseia-se na
presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da melhor proposta em
ambiente de igualdade de condições.6. Desta forma, milita em favor da necessidade de
publicidade precedente à contratação mediante convite (que se alcança mediante,por exemplo, a
fixação da cópia do instrumento convocatório em locais públicos) a presunção de que, na sua
ausência, a proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos dispendiosa,
daí porque o prejuízo ao erário é notório. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, não provido.[6]
De forma análoga ao entendimento da jurisprudência, esposado no precedente acima, é notório
que o recebimento pelos RÉUS da verba indenizatória sem qualquer contrapartida por parte deles
em benefício da Administração Pública é ato lesivo que causa dano ao erário.
As verbas indenizatórias, como o nome já diz, são para indenizar despesas relacionadas ao
serviço público. O entendimento do TCE de que não é necessário prestar contas da verba
indenizatória, nem mesmo um relatório de atividades, porque a finalidade pública da utilização da
verba é presumida criou a possibilidade de aumentar indefinidamente o valor da verba
indenizatória, uma vez que não será necessário conseguir notas fiscais para justificar os gastos.
Então a lesividade não se restringe ao prejuízo mensurável dentro do próprio TCE, esse
entendimento destruiu completamente o teto remuneratório com vantagem para o servidor, que
não paga imposto de renda nem previdência, e vantagem para a gestão porque as verbas
indenizatórias não são consideradas gastos com pessoal, então não incide o limite da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A partir daí proliferaram leis concedendo verba indenizatória a vereadores e secretários
municipais, a diversas categorias de servidores, e atualmente os secretários de estado estão
pleiteando também a referida verba, de modo que mantendo-se este entendimento a lesividade
potencial é incalculável.
Por último, a verba impugnada, no mínimo, causa dano moral patrimônio imaterial dos cidadãos
matogrossenses, isto é, à expectativa legítima de terem representantes íntegros, probos e que
conduzam seu trabalho com a honra que cargo exige. Nesse sentido traz-se à colação o
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entendimento de Hely Lopes Meirelles, citado por Ana Oenning, para quem a lesividade na Ação
Popular:
consiste em desfalcar o erário ou prejudicar a Administração pública, assim como o que ofende
bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade. Dessa
maneira, além da lesão referente a dano pecuniário, a lesividade abrange tanto o patrimônio
material, como moral, espiritual, estético, etc.[7]
Nesse sentido, vale ressaltar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso ganhou o Brasil após ser
veiculado em noticiários de todo o país pelos vergonhosos pagamentos de verba indenizatória.
Portanto, satisfeito também o requisito da lesividade, seja pela demonstração de pagamento
vultuoso sem contrapartida dos RÉUS, seja pela prova presumida de dano nos atos ímprobos
contra a administração pública ou seja pelo dano moral causado pelos pagamentos imorais.

VIII – CONCLUSÃO
Não existe no nosso ordenamento jurídico previsão legal para que um agente público estabeleça
seu próprio salário. Mesmo aos legisladores é vedada essa prática, pois somente podem fixar a
remuneração para a próxima legislatura, sendo incerto se serão ou não reeleitos para receber a
vantagem.
No caso em tela, os RÉUS conselheiro DOMINGOS NETO, conselheira interina JAQUELINE
JACOBSEN e o conselheiro substituto LUIZ HENRIQUE LIMA e outros 3 conselheiros atualmente
afastados, deliberaram, por unanimidade aprovar a Decisão Administrativa 9/2015 e assim
concederam a si mesmos um aumento que praticamente dobrou sua remuneração. Por sua vez
os demais réus que não estiveram na reunião foram omissos ao deixar de adotar providências
para impedir a continuidade da prática, o que constitui dever do se esperava do Ministério Público
de Contas, guardião das leis e da Constituição.
O Observatório Social de Mato Grosso protocolizou em 19/06/2019 uma Notificação
Extrajudicial ao TCE solicitando Suspensão do pagamento da VERBA INDENIZATÓRIA e
instauração de Tomada de Contas Especial para apuração do prejuízo e da responsabilidade
pessoal pelo mesmo, com prazo de 30 dias para resposta.
Transcorrido mais de 60 dias, não houve manifestação em resposta à notificação, que foi
recebida como denúncia e respondida pela Ouvidoria como pedido de acesso à informação.
Entretanto, a resposta à notificação ficou evidenciada com a publicação no site do TCE da
remuneração de julho 2019 que inclui o pagamento da verba indenizatória (doc ).
Assim não resta outra alternativa aos autores senão recorrer ao Judiciário, porque a despeito de
tudo o que se expôs, o TCE local mantém a conveniente exegese, fruto apenas do seu próprio
voluntarismo, que achou por bem aplicar a si mesmo entendimento que promove elevação em
seus salários, sem lei que autorize e em manifesta ofensa à CF.
Trata-se de assombrosa ousadia e desrespeitosa prática, que desconsidera, em ultima ratio, o
Direto, a Justiça e o sofrido povo mato-grossense. Ganhando parcela não recebida por
magistrados e membros do MP estadual, mas pelos Membros do Poder Legislativo, o que os
Conselheiros e Procuradores fazem é suplantar seus próprios paradigmas constitucionais,
aplicando teoria própria, que quer o melhor dos mundos; apenas os bônus, pertencentes aos
demais Poderes, sem se submeterem ao ônus dessas carreiras.
Decepcionante, ainda, para sermos econômicos nos adjetivos, que Conselheiros Substitutos
concursados e, pior ainda, membros do MP de CONTAS tenham aceitado tomar parte em ato tão
indefensável e vil, sob qualquer ótica que se queira enfrentá-lo. Deles se esperaria outra postura:
não só a negativa de recebimento como fez um dos conselheiros interinos, como, ainda, a luta
intransigente para a derrubada de ato tão imoral, ilegal e lesivo ao Estado para o qual trabalham e
deveriam defender, acima de seus interesses pessoais.
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A Verba Indenizatória paga de maneira sistêmica em valores mensais e fixos a todos os membros
deliberativos do TCE/MT e do MPC/MT, independentemente de viajarem a serviço dentro do
estado, representa indubitavelmente, remuneração, numa flagrante tentativa (até agora, com
êxito) de driblar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o
fisco tributário da União e o teto constitucional do subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal (art. 37, XI da CRFB) pois, somando o subsídio dos conselheiros (titulares e
substitutos) do TCE/MT e membros do MPC/MT com a verba indenizatória e a gratificação de
função, os valores mensais recebidos por cada um perfazem valores superiores a R$ 60.000,00.
Considerando toda a série histórica dos 04 anos de recebimento indevido, desde a edição da
Decisão Administrativa contestada (em 2015), cujos valores são variáveis e não foram informados
pelo TCE MT, estimamos em R$ 4 milhões, porém pode ser o dobro deste valor caso o
pagamento tenha sido feito retroativamente ao início da vigência das Leis 9.493/10 e 9.866/12.
Felizmente, estamos em um Estado Democrático de Direito, de modo que todos devem
obediência às leis.
Para Lawrence Lessig, pesquisador do Centro J. Safra para Ética de Harvard, existe uma
corrupção institucionalizada, que pode ser definida como a economia de influências que mina a
confiança nas instituições públicas ou a qualidade do serviço prestado por essas instituições.[8]
Tal conceito nos ajuda a entender o que Silval Barbosa chamou de corrupção institucionalizada
quando aumentava o duodécimo do poder legislativo e TCE em troca de aprovação de suas
contas. Embora o pagamento do duodécimo seja procedimento normal e devido no sistema
democrático brasileiro, Silval o utilizou como ativo de sua "economia corrupta", a fim de cooptar o
apoio de agentes públicos com a aparência de legalidade, como ele mesmo confessou.
Com certeza o acréscimo de recursos do duodécimo não se destinou à melhoria do combate à
corrupção, porque todas as contas do Silval tiveram parecer favorável. Então, talvez a Verba
Indenizatória tenha sido criada para que fosse gasto este recurso extra.[8]
Segundo a Lei de Ação Popular, nº 4.717/65, art. 2º, “são nulos atos lesivos com vícios de forma,
ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade”, etc, aos quais a vexata
quaestio, posta à apreciação desse respeitável juízo, enquadra-se perfeitamente!
De fato, a falta de publicidade e transparência da decisão concessiva do indevido benefício; a
ilegalidade do objeto por violação à lei e à CF; a materialidade inexistente e juridicamente
inadequada ao resultado objetivo; e o fim, diverso do previsto e esperado na regra de
competência, enquadram-se na conceituação dos casos de nulidade, a serem remediados via
Ação Popular. [9]
4. TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR
Vem do STF a lição de que a percepção de proventos ou remuneração em desconformidade
enseja grave lesão à ordem pública, mandando cessar tais práticas (SS3763).
Por outro lado, não se está diante de direito adquirido, a justificar a irredutibilidade de
vencimentos:
“Não é qualquer vantagem, não é qualquer adicional que poderá beneficiar-se desse
princípio da irredutibilidade de vencimentos que alcança não só os magistrados como os
servidores públicos de modo geral segundo a nova Constituição de 88” (STF, Mandado de
Segurança 24875).
Referida jurisprudência respalda, assim, o pedido de suspensão dos efeitos da Decisão
Administrativa 9/15 do Pleno do TCE MT, que, de tão inconsistente, sequer foi publicada em sua
íntegra, utilizando-se do artificio ardiloso da remissão indireta e vaga.
No caso em apreço, a ilegalidade do pagamento decorrente de ato nulo de pleno direito
apresenta-se evidente, razão pela qual necessário se faz a concessão liminar determinando a
imediata suspensão do pagamento dessa ilícita verba,
Posto isso, os autores pedem medida de urgência, mandando cessar (nos termos do art. 300 do
CPC e parágrafo 4º o art. 5º da LAP), imediata e liminarmente, o pagamento da referida verba
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indenizatória, percebida pelos réus.
Estão presentes a fumaça do bom Direito e do grave perigo da demora, este consubstanciado
em face da penúria das contas públicas locais, tendo o TCE
MT emitido alerta a vários municípios e suspendido o reajuste geral pago pelo governo do Estado
a seus servidores, razão pela qual deve-se buscar a concessão de medida suficiente a inibir o
prejuízo patente, revelado por abusivo recebimento de vantagem indevida, paga aos conselheiros
membros e substitutos do TCE MT e membros do MP junto ao referido Tribunal, e, desse modo,
suspendendo-se os efeitos da Decisão Administrativa 9, de 07/07/15, do Tribunal Pleno do TCE
MT.
Como se vê, a medida não trará qualquer prejuízo aos réus, pois, apenas para argumentar, caso
seja improcedente esta ação, receberão os valores suspensos com correção. Ademais, a decisão
requerida não impedirá, caso necessário, o adiantamento e/ou pagamento de diárias, transporte
etc, quanto efetivamente os réus viajarem a trabalho para o interior do estado.
Ao contrário, a não concessão imediata redundará em graves e irremediáveis prejuízos aos
cofres públicos de MT, cuja crise financeira e fiscal penaliza o povo e ameaça a fruição de
serviços públicos essenciais.
5. PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
Pedir informe a data da publicação em diário oficial da Decisão Administrativa nº 9/2015
1) A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos pagamentos de
verba indenizatória com base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 9.493/10 e
9.866/12.
2) A citação dos réus (para, querendo, contestarem esta ação) no próprio endereço do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso, visto que o domicílio do agente público é o seu local de
trabalho (art 76, CC);
3) A citação do Estado de MT, nos termos do art 6º, parágrafo 3º da LAP, abstendo-se de
contestar o pedido e integrando o polo ativo da demanda;
4) A manifestação do r. MP Estadual;
5) A isenção das custas e ônus processuais, aos autores, nos termos do que prescreve o artigo
5º, inciso LXXII, da Constituição Federal;
6) A procedência da ação, confirmando-se a liminar, para que se anule a Decisão Administrativa
9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido das
aludidas parcelas, inclusive eventuais pagamentos retroativos, bem assim condenando em
custas, honorários e dano moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo.
Protestam os autores pela produção de todas as provas em Direito admitidas, inclusive,
requerendo a esse juízo, nos termos do artigo 7º, I, b da LAP, que determine ao 2º réu,
Presidente do TCE MT, que:
a) apresente cópia integral de todos os processos que versem sobre pagamento de verba
indenizatória prevista nas Leis 9.493/10 e 9.866/12, bem como apresente comprovantes de
pagamentos realizados a qualquer título, a cada auditor substituto de conselheiro, conselheiro e
membros do ministério público de contas, nos últimos 5 anos;
b) apresente cópia integral de todo e qualquer processo que discutiu e redundou na edição da
multicitada Decisão Administrativa 9/15-Tribunal Pleno, ora questionada, inclusive cópia da Ata da
reunião do colegiado aprovada pela Decisão Administrativa 09/2015;
c) apresente cópia integral do processo e publicação de ato que fundamentou a alteração de
67,32% para 100% do subsídio a Verba Indenizatória para Procuradores do MP junto ao TCE MT
a partir de dezembro de 2017;
d) informe todos os valores pagos com fundamento na Decisão Administrativa 9/15, inclusive
retroativos à data de início da vigência das leis 9.493/10 e 9.866/12.
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Considerando o prejuízo estimado em R$ 3.750.000( três milhões setecentos e cinquentas reais)
por ano desde julho de 2015, dá-se à causa o valor de R$ 15 milhões de reais.
Cuiabá, Mato Grosso, 27 de agosto de 2019.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045

ELDA MARIZA VALIM FIM
OAB/MT 13.580

[1]
Verbas elevam "salários" de conselheiros a R$ 64 mil mensais. Orlando Moraes Jr. MídiaNews.
Disponível em: http://www.midianews.com.br/politica/verbas-elevam-salarios-de-conselheiros-a-r-64-milmensais/252928

[2]
Disponível em https://mpc.mt.gov.br/relatorios/
[3]

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[4]
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/2019/05%20%20Maio/10%20-%20Voto%20verba%20indenizatória.pdf

[5]

https://www.issoenoticia.com.br/post/verba-indenizatoria-de-vereadores-de-cuiaba-einconstitucional-decide-tjmt
[6]

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1190189/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Brasília, DF, julgado em 10 de agosto de 2012.
[7]
OENNING, Anna Karolina da Silva. Atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e a
desfiguração do dano in re ipsa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2018. 120 f. TCC (Graduação) Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193450>. Acesso em: 25 maio 2019, p. 78.

[8]

LESSIG, Lawrence. Institutional Corruption. In: Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics at Harvard Opening Lecture, 8
de outubro de 2009. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0-lEDiUFXUk.

Não entendi. A ordem da frase dificulta a compreensão
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[CF2]
[CF3]

que valor?
Parágrafo muito confuso
Fundamento?
MP ou MPC?
Agora lendo em seu contexto, continuo achando que é desnecessário. Esse trecho acrescenta
pouca força ao argumento da petição.
Volta a falar sobre aspectos preliminares (adequação da via eleita)

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 27/08/2019 18:53:47
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASPCGMBBB

Num. 22951887 - Pág. 16

EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA
ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA
COMARCA DE CUIABÁ

Mais de 17% da população mato-grossense vive em situação de pobreza e 3%
de extrema pobreza, segundo dados do IBGE.
Mato Grosso tem um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil, sendo
que 7,5% dos cidadãos não sabem o que seja um livro.
Mato Grosso tem o maior índice de hanseníase do Brasil.
O último hospital construído em Mato Grosso foi o Hospital Santa Rosa, há
quase 30 anos, sendo que o novo Pronto Socorro Municipal foi inaugurado
precariamente e o novo Hospital Universitário Júlio Muller tem suas obras
paralisadas há anos.
Na última década Mato Grosso se transformou na “meca” da corrupção, no
Executivo, Legislativo e até mesmo no Tribunal de Contas, sobretudo nos
assuntos tangentes à Copa do Mundo de 2.014.
O Estado de Mato Grosso no momento se encontra praticamente “quebrado”.
Os servidores não recebem em dia, não recebem RGA, inclusive os professores
recentemente ficaram em greve por 75 dias.

Os autores populares abaixo relacionados,
Elda Mariza Valim Fim, brasileira, casada, auditora aposentada, OAB-MT 13.580-0,
inscrita no CPF sob o nº 383.769.201-97, Título Eleitoral 0050 0346 1864 (doc. anexo),
residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro
Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT;
Cesar Martins Conceição Júnior, brasileiro, solteiro, técnico ambiental, portador do
RG: 1695337-1 inscrito no CPF sob o nº 029.407.071-03, Título Eleitoral 0290 0979
1805 (doc. anexo), residente à Av. Rio da Casca, Lote 14, Casa 1, Bairro Bom Clima,
Chapada dos Guimarães/MT;
Neure Rejane Alves da Silva brasileira, solteira, portadora do RG: 961.999-2,
SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 630.365.171-20, Título Eleitoral 0181 9938 1805
(doc. anexo), residente à Avenida das Palmeiras, 36 – Jardim Imperial, Cuiabá/MT;
Roberto Vaz da Costa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA-SP 96.912/D
inscrito no CPF sob o nº 755.138.978-49, Título Eleitoral 0184 8365 1880 (doc anexo),
residente à Rua 80, Quadra 26, Casa 13, CPA 3, Setor 1, Cuiabá – MT, vem por meio
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de seus procuradores, Anderson Amaral Rosa, Advogado inscrito na OAB/MT 26045,
com escritório profissional, Rua Barão de Melgaço, n. 3045, Centro, Cuiabá MT, e
atuando como autora e Advogada Elda Mariza Valim Fim, Advogada OAB/MT
13.580, residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro
Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT; (procurações anexa), vêm, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO POPULAR,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR

Em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do
Estado FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES que pode ser citado na Av.
República do Líbano – 2.258, Cuiabá – MT, em razão do pagamento imoral, ilegal e
inconstitucional de verba indenizatória aos demais réus, a seguir nominados:
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, CPF 536.438.791-72
GUILHERME ANTONIO MALUF, CPF 314.450.471-87
LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA, CPF 603.172.137-68
ISAÍAS LOPES DA CUNHA, CPF 528.276.231-53
JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, CPF 535.916.661-49
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR, CPF 016.268.658-76
MOISÉS MACIEL, CPF 009.009.947-89
RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF 203.156.862-00
ALISSON CARVALHO ALENCAR, CPF 668.519.983-00
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO, CPF 712.65333149
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS, CPF 007.251.239-31
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR, CPF 836.452.761-49,
todos brasileiros, estado civil ignorado, membros do TCE/MT, podendo serem
encontrados no Tribunal de Contas de Mato Grosso, Centro Político Administrativo,
Cuiabá - MT, em razão de ação ou omissão na responsabilidade pelo pagamento da
imoral, ilegal e inconstitucional de verba indenizatória e ao mesmo tempo pelo
recebimento da mesma verba que, em razão da ação ou omissão em sustar, os favoreceu,
conforme fatos e argumentos a seguir expostos.
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1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
Os autores são cidadãos, portadores de Título Eleitoral válido e em dia com o
cumprimento de suas obrigações eleitorais, estando legitimados, com fulcro no Art. 5º,
LXXIII da Constituição Federal e Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular – LAP), à
propositura da presente Ação, visando a anular ato lesivo aos cofres públicos locais, além
de pretenderem obter o devido ressarcimento aos cofres públicos, em toda a sua dimensão
moral e material.
Por sua vez, os RÉUS são beneficiários e ao mesmo tempo responsáveis, por ação
ou omissão, pelo pagamento da vantagem indevida, e assim, nos termos do artigo 6º,
parágrafo 1º, 7º, III, e 11 da LAP devem integrar o polo passivo da presente demanda.

2. DOS FATOS
Os AUTORES são membros do Observatório Social de Mato Grosso, entidade
fundada no exemplo de sucesso do Observatório Social de Maringá – PR, do Observatório
Social de São José – SC e do Vigilantes da Gestão de Curitiba – PR, associações civis
sem fins lucrativos compostas e mantidas pela sociedade civil organizada, sob rígidas
normas estatutárias, visando obter uma maior transparência e melhor aplicação dos
recursos públicos.
Assim sendo, em razão desse compromisso cívico e após várias denúncias
envolvendo os salários recebidos pelos réus1, foi realizado pedido de acesso à informação
ao TCE MT, a respeito do recebimento de subsídios pelos RÉUS, cuja resposta
(documento 01) abordou apenas parcialmente o que foi solicitado.
De fato, em que pese a primeira pergunta tenha requerido informações a respeito
dos salários dos Conselheiros, Conselheiro Presidente, Procurador-Geral e Procuradores,
discriminadamente, a resposta oferecida foi a mesma para todos, salientando o que se
segue:

Subsídio

R$35.462,22

Gratificação de Direção

R$3.831,10

Gratificação de Obras técnicas

a cada 6 meses um subsídio

1

Verbas elevam "salários" de conselheiros a R$ 64 mil mensais. Orlando Moraes Jr. MídiaNews.
Disponível em: http://www.midianews.com.br/politica/verbas-elevam-salarios-de-conselheiros-a-r64-mil-mensais/252928
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Na sequência, ao ser responder a indagação dos AUTORES a respeito do valor
total recebido por cada Conselheiro, Presidente, Procurador e Procurador-Geral, o TCE
MT indicou R$ 39.293,32, “mais” a verba de natureza indenizatória, relativa às atividades
de Controle Externo, no valor de R$ 23.873,16, correspondente a 67,32% do subsídio de
cada membro. Nela, estão incluídas, “entre outras, as despesas referentes a diárias de
viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos”, no âmbito da sede
do TCE, da Capital do Estado e dos demais municípios.
Diante da perplexidade e da pouca clareza da resposta, e na esperança de estancar
a sangria aos cofres públicos, o Observatório Social de MT dirigiu ao TCE MT pedido
complementar de informações, cumulado com Notificação Extrajudicial (documento 2),
cuja resposta (documento 03), contudo, confirmou a irregular percepção da verba
indenizatória da referida Corte, sem qualquer indicativo para a solução do problema,
obrigando ao ajuizamento da presente ação.
No que atine a essa ilícita verba, no valor de R$23.873,16, pagos aos Conselheiros
do TCE MT, a título de Verba Indenizatória (documento 04), verifica-se que apenas um
auditor substituto de ministro da referida Corte abriu mão do recebimento da vantagem
acima referida (documento 05).
A situação, omitida na resposta ao pedido de acesso à informação, é ainda mais
cabulosa, envolvendo os Procuradores do MP junto ao TCE MT, sem que se entenda a
causa do discrímen: Com efeito, até novembro de 2017, esses Procuradores recebiam a
contestada parcela, correspondendo a 67,52% do subsídio (documento 06), isto é, R$
20.574,09. Após, esse valor foi aumentado, correspondendo a um subsídio inteiro, o
que significa, atualmente, R$ 35.378,00 (documento 07).

Comentado [1]: Não entendi. A ordem da frase dificulta
a compreensão
Comentado [CF2R1]:
Comentado [CF3]:

Desse modo, o pagamento da contestada verba indenizatória aos integrantes do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso evidencia três importantíssimas questões
que serão tratadas nesta ação popular, quais sejam:
A primeira é a ilegalidade, visto inexistir lei que tenha permitido o pagamento
em tela aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT, mas, apenas, ao Poder Legislativo
(Leis 9493/10, documento 08, e 9866/12, documento 09), visto que o pagamento dessa
verba indenizatória aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT carece de base legal,
sendo que a legislação invocada amparam apenas titulares de cargos de deputado estadual,
cuja atividade envolve o diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do
interior.
A segunda é a falta de Accountability, posto que não bastante haverem
“autoconcedido” a ilegal “verba de natureza indenizatória”, os RÉUS, instados à
manifestação, apenas ofereceram publicação da Decisão Administrativa nº 9/2015, que
cita a ata de reunião, sem publicar a própria ata e seu conteúdo
A terceira é que, segundo o TCE MT na sua primeira resposta, no referido valor
estariam incluídas despesas referentes a diárias de passagens e viagens. Mas, ao ser

Comentado [4]: que valor?
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provocado novamente, o TCE foi obrigado a apresentar quantitativo de despesas dessa
mesma natureza (apesar de não detalhado), pagas cumuladamente com a aludida
indenização e que montaram valores consideráveis para todo o TCE (cabe ressaltar que
os servidores também recebem verba indenizatória que deveriam cobrir as despesas de
viagem), assim resumidos: Passagens Aéreas, em 2015 (R$ 507.862,18); em 2016 (R$
814.969,67); em 2017 (R$ 488.440,48 e R$ 929.247,63); em 2018 (R$ 975.991,99) e em
2019 (R$ 377.689,61); Diárias: não foram totalizadas, mas são lançadas, algumas sendo
internacionais; outras, para participação em Mestrado e Doutorado.

Comentado [5]: Parágrafo muito confuso

Isso comprova o desvio de finalidade porque, além do excessivo valor de verba
indenizatória, os RÉUS recebem, também, passagens e diárias, que não estão
contabilizadas naquela.
A resposta do TCE MT, apesar de não haver sido clara e objetiva, como seria de
se esperar, denota a gravíssima violação aos princípios constitucionais da Administração
Pública e às normas de Direito Público, que devem reger o recebimento de quaisquer
recursos públicos, seja por quem for, notadamente por membros de um Tribunal de
Contas, que têm o dever jurídico e ético de preservar e proteger as finanças públicas.
Vejamos, a seguir, as razões de Direito, Moral e de Justiça que deveriam ter
impedido o recebimento dos referidos valores, ou, ao menos, devem, agora, fazer cessar
o abusivo recebimento.

3. DO DIREITO
I - DA NULIDADE PLENA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA APLICANDO AS
LEIS 9.493/10 e 9.866/12 AO TCE.

a) Nulidade por vício de competência
O Colegiado do Tribunal de Contas não detém competência para autorizar
aumento de despesa pública. Esta somente pode ser autorizada por lei em sentido estrito,
competência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Ainda que o TCE aponte as Leis 9.493/10 e 9.866/12 como fundamento para o
pagamento da Verba Indenizatória, sob o pretexto de equiparação com os deputados
estaduais, o STF há décadas pacificou entendimento da necessidade de lei específica para
aumento de remuneração de servidores, sendo que nem mesmo o Judiciário na sua função
judicante pode exercer essa função legislativa, conforme Súmula 339/STF e Súmula
Vinculante 37, fundamentos da recente decisão abaixo:
Também posiciona-se esta Suprema Corte no sentido da necessidade de previsão
legal específica para concessão de equiparação de vencimentos entre servidores,
vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios ao fundamento de isonomia,
conforme enunciado da Súmula 339/STF (...). 10. Dessa forma, ainda que a
decisão reclamada aponte como fundamento para a concessão de licençaPág.5/22
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prêmio de magistrado o contido na Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União) e a Resolução 133/2011 do Conselho Nacional de
Justiça, que invoca a simetria entre as carreiras do Ministério Público e a
Magistratura, reputo violada a Súmula Vinculante 37. E isso porquanto, ao
conceder extensão de vantagem com fundamento na simetria entre as carreiras
da Magistratura e do Ministério Público, essa calcada na isonomia, acabou a
decisão reclamada por modificar a forma de remuneração dos magistrados sem
prévia autorização legal, o que encontra óbice no entendimento sumulado deste
Supremo Tribunal Federal. (...) 12. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo
único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão
reclamada no Processo (...) e determinar que outra seja proferida com
observância da Súmula Vinculante 37. [Rcl 26.923, rel. min. Rosa Weber, dec.
monocrática, j. 24-9-2018, DJE 210 de 2-10-2018.]

Portanto, resta evidente que o Colegiado do Tribunal de Contas é órgão
incompetente para outorgar os pagamentos impugnados.

b) Nulidade por vício na Forma do ato
O ato que autorizou o pagamento da verba impugnada padece de completa
inobservância de formalidade essencial a ato que autorize despesa pública, qual seja, a
publicidade.
Mesmo antes da Decisão Administrativa nº 09/2015 o TCE já pagava a verba
indenizatória no mesmo valor estabelecido para os deputados, de modo que a nulidade
deve recair sobre cada pagamento, mas a sociedade não tem o direito de saber
A publicação no Diário Oficial de Contas datado de 08/07/2015 da Decisão
Administrativa nº 9/2015, e somente encontra-se publicação no site do TCE link
“Legislação: Decisões Administrativas” da seguinte forma: “Aprova a Ata de Reunião do
Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos”, sem
publicar o conteúdo da referida Ata.
Solicitada cópia da Decisão ao TCE com fundamento na Lei de Acesso à
Informação recebemos apenas essa mesma informação do site: “Decisão Administrativa
nº 9/2015 - Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015,
pertinente a diversos assuntos”.
Assim, em nenhum momento foi publicada norma que autorize a despesa com
Verba Indenizatória aos conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP de
contas, nem mesmo o ato com vício de competência mencionado no subitem “a” acima
foi publicado.
c) Nulidade por vício de desvio de finalidade.
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A Resolução Normativa nº 21/2017 – Tribunal Pleno, que dispõe sobre a
concessão e prestação de contas de diárias e passagens, dispõe que o membro e/ou
servidor que recebe verba indenizatória não fará jus à diária intermunicipal, o quadro
abaixo é o anexo à resolução e permite visualizar melhor:

Isso porque de acordo com o TCE a finalidade da verba indenizatória é custear
atividades relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle
Externo “entre outras, as despesas referentes a diárias de viagens, passagens, veículos,
combustíveis e suprimentos de fundos”, no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado
e dos demais municípios. Por isso, não fazem jus a diárias intermunicipal.

Comentado [6]: Fundamento?

Considerando a verba indenizatória dos membros do MP de contas, equivalente a
100% do subsídio, R$ 35.378,00 dividido por 30 dias é igual a R$ 1.179,26 por dia, e
dividido por dias úteis é igual a R$ 1.608,09 por dia, mesmo considerando que os
favorecidos viajassem todos os dias ainda assim seria um valor desproporcional à
finalidade alegada, porque a diária pra dentro do país era de R$ 780,00.
Então, quais seriam essas atividades exercidas dentro do estado que demandam
tanta indenização aos membros do MP?
Infelizmente o cidadão não tem o direito de saber, porque o TCE regulamentou a
verba indenizatória dispensando a prestação de contas, com a justificativa do caráter
indenizatório que admite a presunção de que os recursos foram usados na finalidade a que
se destinavam.
Pág.7/22
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Essa presunção realmente é possível para indenização de pequenos valores, por
exemplo, auxílio alimentação, onde presume-se que o servidor favorecido alimentou-se,
mas se o auxílio alimentação for de 10 mil por mês, por exemplo, não é possível presumir
que o servidor utilizou todo o recurso para alimentar-se, que seria a finalidade do auxílio.
Nada obstante, os AUTORES buscaram os relatórios de atividades dos
procuradores de contas, para verificar quais seriam estas atividades tão dispendiosas, mas
o site está desatualizado há 6 anos, desde 2013:2

Então, restou como única alternativa fazer uma estimativa da despesa do TCE com
viagens de membros em anos anteriores pesquisamos no site relatórios anuais de diárias
dos anos de 2013, 2014 e até julho de 2015, data da DA nº 09/2015 e verificamos que
nenhum membro do TCE (conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP) fez
viagem dentro do estado em 2013, 2014 e até julho de 2015, com uma única exceção,
retratada abaixo, duas viagens do então Conselheiro Presidente:

Diárias pagas em 27/06/2013 valor R$ 780,00 para Antônio Joaquim Moraes
Rodrigues Neto viagem a Barra do Bugres-MT para participação no projeto
Consciência Cidadã.
Diárias pagas em 18/07/2014 R$ 960,00 para Antônio Joaquim Moraes
Rodrigues Neto viagem a Rondonópolis-MT para Participação Evento Gestão
Eficaz – Ouvidoria.

2

Disponível em https://mpc.mt.gov.br/relatorios/
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Esse dado demonstra que os membros do TCE NÃO realizam frequentes
viagens dentro do estado que justifiquem o recebimento de vultuosa quantia fixa.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado
menos de R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais
anuais para custear atividade de controle externo com viagens para o interior do
estado para conselheiros e membros do MP?
Então não há qualquer razoabilidade na presunção de que os recursos foram
utilizados na finalidade pública.
Portanto, os RÉUS aceitaram receber uma indenização cientes que a finalidade
não seria custear atividades de controle externo, e aceitaram porque de antemão sabiam
que não precisariam prestar contas para justificar as despesas, de modo que o valor seria
simplesmente um acréscimo de remuneração, com a vantagem de não haver desconto do
imposto de renda e previdência.
d) Do vício por inexistência dos motivos.
Não existe estudo que fundamente a alteração na de forma pagamento de
indexação de viagens dentro do estado deixando de pagar diárias com prestação de contas
para pagar verba indenizatória e que possa justificar a presunção de utilização na
finalidade prevista na Decisão 09/2015.

II VEDAÇÃO À SIMETRIA CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO
REGIME HÍBRIDO. (VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE).

DE

A Estrutura de remuneração dos conselheiros é por subsídio, fixado em parcela
única, nos termos da Portaria nº 042, de 01 de julho de 2006, da Presidência do TCE/MT,
Lei Complementar nº 242/2006 e conforme disposto no § 3º, do art. 50 da Constituição
Estadual.
De início, nota-se que a Constituição Federal dispõe, assim, sobre a simetria entre
Conselheiros dos TCs com a Magistratura, e membros do MP junto a essas Cortes, com
aqueles que atuam perante o Poder Judiciário:
Art.
73
(...)
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, aplicando-se lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as
normas constantes do art. 40 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20,
de 1998).
(...)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de
investidura.
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Ora, segundo o STF, na AO 1773, regras semelhantes aplicam-se, igualmente, às
carreiras do Ministério Público e dos membros dos Tribunais de Contas, para quem o
texto constitucional e a recente jurisprudência pátria reconhecem a existência de simetria
com a magistratura, predicado fundamental para a correta análise da vexata quaestio
nestes autos. Nesse sentido:
a afirmação constitucional da simetria entre as carreiras representa, de um
lado, a necessidade de espelhamento do regime jurídico (...) em relação às
determinações existentes para os membros do Judiciário. De outro, porém, a
simetria representa, também, a necessidade de que se assegure aos magistrados
um regime de garantias e benefícios funcionais não inferior (...).

Não é outra a ratio da afirmação constante de exímio parecer produzido, quando
ainda advogado, pelo Ministro Roberto Barroso nos autos do Pedido de Providências nº
0002043-22.2009.2.00.0000, que então tramitava junto ao Conselho Nacional de Justiça:
Juízes são agentes de um poder estatal e protagonistas da prestação
jurisdicional. (...) Como consequência, contraria a lógica do sistema que os
magistrados tenham posição de inferioridade em relação às carreiras jurídicas
públicas, inclusive e notadamente no que diz respeito à retribuição financeira
por parte do Poder Público.

Assim, ao eliminar o pagamento do auxílio moradia, o STF estendeu a mesma
decisão a todas as Carreiras Jurídicas que recebiam o benefício, inclusive, aos TCs:
Nesses termos, (...) que seja conferido tratamento isonômico a todos os atingidos,
visando a impedir o pagamento da parcela referente ao auxílio moradia a todos
os agentes, sem exceções, que recebem a parcela em decorrência do art. 65, II,
da Lei Complementar 35/1979 (i.e., todos os membros do Poder Judiciário), ou
como resultado da simetria entre as carreiras jurídicas (i.e., todos os membros
do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas ou de
carreiras que estejam pagando o referido auxílio com fundamento na liminar
deferida nestes autos).

O que se impõe é, assim, a efetivação do princípio da isonomia na forma mais
completa possível do direito ao citado benefício em relação a todos os beneficiários.
Outrossim, não estender a decisão proferida por esta Corte em nível nacional, sem
exceções, geraria um insustentável cenário de incongruência jurídica, de sorte que
eventual tratamento diverso implicaria violação frontal à garantia constitucional da
isonomia.
Assim sendo, o TCE MT não pode ter remuneração diversa dos Magistrados,
integrantes do Poder Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT
podem distanciar-se dos membros do MP estadual.
No entanto, não é isso o que ocorre em MT, onde o Tribunal de Contas e o
Ministério Público de Contas estaduais assumem que se beneficiam, ora de vantagens do
TJMT e do MPE MT, ora com o acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo.
Trata-se das Leis nº 9493/10 e nº 9866/12, que criaram verba indenizatória da atividade
parlamentar aos ocupantes de cargos de deputado estadual, e não se dirigem aos cargos
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de conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas do TCE, cujas
funções são tipicamente exercidas na sede em Cuiabá, não se confundindo com a
atividade de representação de eleitores que residem no interior do estado.
Curioso observar que o TJMT considerou constitucional a Lei em tela (ADI
96397/2015), mas em nenhum momento referindo-se à sua aplicação a outros cargos
senão os de deputado estadual.

III – DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DA VIOLAÇÃO À
TRANSPARÊNCIA, MORALIDADE, FINALIDADE E À RAZOABILIDADE.

Vem do próprio TJ de MT, quando tratou de analisar a extensão de vantagens
semelhantes aos vereadores de Cuiabá, o entendimento pela inconstitucionalidade de tais
práticas (ADI nº. 1000145-66.2017.8.11.0000).
Discutiu-se, no precedente citado, a constitucionalidade de Lei Municipal, que
pretendia pagar verba indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá no
valor de R$15 mil. Em seu voto, a Desembargadora relatora enfatizou o valor bastante
expressivo da verba indenizatória; a ausência de prestação de contas, o que dificulta a
fiscalização do uso da verba pública, contrariamente ao que determina o artigo 70 da
CF3, e a violação aos princípios constitucionais da moralidade, finalidade, razoabilidade,
publicidade e transparência.4 Alguns trechos são relevantes:
Para caracterizar a natureza indenizatória da verba, é necessário deixar
evidente quais as despesas a serem realizadas pelos beneficiários do recurso
recebido. Todavia, a lei objurgada dispensa a obrigatoriedade de apresentação
de documento fiscal comprobatório das despesas, o que, por si só, afronta todos
os princípios acima relacionados.
Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal (...), instituidora da verba indenizatória
seja silente em relação à obrigatoriedade de prestação de contas ou, ainda, que
restrinja essa formalidade à apresentação de relatório de atividades, não há
como desincumbir a pessoa do ônus de apresentar documentos hábeis
comprobatórios das referidas despesas, que é a forma adequada e transparente
de se prestar contas de verba custeada com recurso público.
Isso significa que, na espécie, se a verba for depositada automática e diretamente
na conta do membro da Câmara Municipal, não havendo equivalência entre o
3

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
4
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/2019/05%20%20Maio/10%20-%20Voto%20verba%20indenizatória.pdf
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elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas
extraordinárias, e, ainda, não havendo prestação de contas no sentido de ficar
demonstrado se, de fato, houve os gastos inerentes às atividades das funções (...)
não há se falar em ressarcimento, ficando claro que a Lei (...) exprime ganho
incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a
natureza de renda, o que não se pode admitir.

IV – VERBA REMUNERATÓRIA, TRAVESTIDA
INDENIZATÓRIO. BURLA AO TETO REMUNERATÓRIO

DE

CARÁTER

É notório, portanto, que o pagamento da aludida verba indenizatória aos membros
do TCE e MP junto ao TCE MT caracteriza renda/remuneração, disfarçada de
indenização, ferindo, frontalmente, os princípios constitucionais da moralidade,
publicidade e finalidade. Uma vez mais, deve-se valer do voto magistral referido:
Ao contrário do alegado pela Câmara de Vereadores, todos os pontos acima
sopesados indicam que o recurso previsto na lei invectivada, na realidade, não
visa ressarcir despesas, e sim incorporar renda ao patrimônio dos membros do
Poder Legislativo Municipal, conferindo-lhe o caráter de remuneração
disfarçada de verba indenizatória, na medida em que a lei prevê pagamento
mensal, o que incluiriam as férias do agente político e o recesso parlamentar.
Além disso, a verba indenizatória se revelou imoral por permitir o
enriquecimento ilícito dos agentes políticos, além de contrariar, repito, o
princípio da finalidade, pois claramente a lei foi utilizada como suporte para a
prática de ato desconforme, desvirtuando os fins da natureza indenizatória. 5

Merece destaque, ainda, o parecer n. 2.671/2014 do MPF, na Ação Cível
Originária 1.701/MT com pedido de tutela antecipada, ajuizada, junto ao STF, pelo
Estado do Mato Grosso contra a União:
Para que determinada verba tenha natureza indenizatória, é mister que seja
recebida pelo servidor por razões de compensação por gastos de deslocamento,
alimentação e estadia, ou, v.g., em razão de condições particularmente onerosas
de moradia, para aquelas carreiras que preveem por lei aquele auxílio. E não
como retribuição por serviços típicos de sua função pública. Não é juridicamente
viável afirmar que esses valores são pagos exclusivamente para a restituição
financeira do servidor por gastos inerentes, porque não há qualquer
correspondência administrativo contábil daqueles valores com deslocamentos
efetivamente realizados pelos servidores. Vale dizer, o servidor que se deslocasse
a serviço da sua sede duas, três ou cinco vezes ao mês receberá tanto quanto
aquele que tivesse permanecido o mês inteiro na sua unidade de lotação. A
natureza dessa verba – objeto de investigação e condição para a solução do
presente litígio – é, portanto, remuneratória, paga em razão não da atividade
excepcional realizada, mas em face da classificação do servidor em cargo
5

https://www.issoenoticia.com.br/post/verba-indenizatoria-de-vereadores-de-cuiaba-einconstitucional-decide-tjmt
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incluído no Grupo de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, Delegados de
Polícia e Auditores do Tribunal de Contas do Estado. (destacou-se).

Além do fato de ser contestada na presente Ação Popular a ilegalidade da
concessão da tal verba indenizatória por falta de amparo em lei, já que as Leis 9493/10 e
9866/12 nas quais o Tribunal de Contas do Estado afirma embasar-se, para autoconceder
a verba Indenizatória aqui contestada, não se dirigem a ele, deve-se ter em mente que a
verba instituída aos membros dos órgãos do Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso
se destina “a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais”.
Ora, não há como considerar que uma verba paga mensalmente a todos os
Conselheiros, Titulares e Substitutos e aos membros do MPC/TCE, em valor fixo, esteja
indenizando despesas relacionadas ao seu desempenho institucional, sem que haja
comprovação da finalidade dessa despesa, através da apresentação de documentos hábeis.
Aliás, assim consta previsto no parágrafo Único do art. 70 da Constituição Federal
ao dispor, com clareza que, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária, deve prestar contas.
Contudo, numa frontal violação a aquele dispositivo constitucional, essa
obrigação tinha sido dispensada por aquele Colegiado de Contas, através da Resolução
de Consulta n. 29/2011 TCE (documento 10), originada daquele órgão fiscalizador, a
qual dispõe que “a prestação de contas da verba indenizatória deve ser apresentada de
acordo com os critérios estabelecidos em lei, podendo, inclusive, a respectiva lei
regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de despesas”. (destacouse).
Vale lembrar que, além do pagamento da verba indenizatória em valor substancial
e mensal, o Tribunal de Contas do Estado também realiza despesas com aquisições de
passagens e concessões de diárias aos Conselheiros e Procurador de Contas, em
montantes elevadíssimos, como citamos à título ilustrativo: mês de maio/2016 (R$
52.552,50), mês de Março/2017 (R$ 40.404,00), Maio/2017 (R$ 53.377,00), Junho/2017
(R$ 63.726,00), Agosto/2017 (R$ 33.930,00), Maio/2018 (R$ 44.408,00), Fevereiro/2019
(R$ 36.920,00).
E o que é mais grave, tratando-se de uma Instituição com competência
constitucional de fiscalizar as entidades da administração direta e indireta do Estado e dos
municípios de Mato Grosso, todos os atos dela originário deveriam ser modelos das boas
práticas da administração pública e, seguramente, conceder verba indenizatória, sem lei
e sem prestação de contas, em valores tão elevados (R$ 23.873,16 /mês ou R$ 35.378,00,
para Procuradores), não representa nenhum exemplo a ser seguido.
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V – DO DEVER DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS. DO PAGAMENTO
DE IMPOSTO DE RENDA. DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS
BENEFICIÁRIOS DO DANO MORAL COLETIVO

A essas alturas já não parece haver dúvidas de que o ato do TCE MT, que se
“autoconcedeu” o pagamento de verba indenizatória em questão, na verdade, é, sob
qualquer ângulo que se veja, violador da moralidade, da legalidade e da simetria
constitucional, não havendo justificativa razoável, proporcional e plausível, e que guarde
correlação com a CF pátria.
Note-se que não há que se falar em ignorância dos membros que recebem a
referida vantagem, devendo ser responsabilizados pelo recebimento ao arrepio da lei, em
detrimento do sofrido povo de Mato Grosso.
Segundo o STF,
Não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um
sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes, RE 587.371 RG,
Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014.
(...) a percepção de verbas manifestamente inconstitucionais equivale a recebêlas de má fé, uma vez que esta é ínsita à própria inconstitucionalidade (AO 506
AC, Ministro Gilmar Mendes).

Além disso, o ressarcimento, para ser integral, deve reparar, não apenas, o dano
material, mas o dano moral, presente na hipótese, porque é patente a imoralidade
administrativa, com que se conduziram os réus.
E se de verba indenizatória não se trata, é devido a devolução dos valores que
ultrapassam o teto remuneratório, e recolhimento do Imposto de Renda sobre as valores
abaixo do teto, sob pena de lesão ao fisco, que a rigor é lesão aos cofres do Estado de
Mato Grosso, a quem pertence o Imposto de Renda descontado da folha de pessoal.
O cidadão tem direito fundamental a um governo honesto, reconhecido pelo STF
no INQ 3983, por exemplo, do qual participem agentes públicos remunerados de acordo
com as leis, exercendo suas missões em prol do interesse coletivo - o inverso, portanto,
do que ocorreu no presente.
Segundo o Ministro Celso de Melo, o cidadão tem o direito de exigir que o Estado
seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes
incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados éticojurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. Referido direito
traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania (Supremo Tribunal Federal. MS 27141
MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Data do julgamento: 22 fev. 2008. IN: DJe 27 fev.
2008).
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Assim, então, é exatamente essa sociedade lesada e ultrajada de MT (cujos índices
alarmantes são parcialmente referidos no preâmbulo desta inicial) que precisa ser
ressarcida moral e coletivamente, na esteira do que defende em sua dissertação de
Mestrado, Beatriz L. C, Nimer (Ação Popular como instrumento de defesa da moralidade
administrativa. Disponível no google. Teses e dissertações da USP), ampliando-se, em
uma interpretação sistemática, a gama dos pedidos em uma Ação Popular, a fim de não a
restringir à anulação do ato lesivo e ressarcimento ao erário. Nesse sentido, também, o
artigo 11 da LAP, alude a perdas e danos, expressão utilizada para abarcar, não apenas,
indenizações por danos materiais, mas, também, por danos morais:
(...) admitir-se que a ação popular deve ser utilizada apenas para o ressarcimento
pecuniário do erário seria o mesmo que reduzi-la à mera qualidade das ações de
cobrança, subtraindo-lhe a relevância de seu status constitucional diferenciado e
tornando inócua a sua função de defesa da moralidade administrativa. Por isso,
parece razoável a indenização por motivo moral, em virtude da violação desse
especifico princípio (moralidade administrativa).
Tão relevante e sólida doutrina anima os autores populares a pedirem e confiarem
a esse r. juízo a fixação da condenação, além, em danos morais coletivos, devidos pelos
réus, destinando esses valores a ações de cidadania e promoção do combate à corrupção
no Estado de MT, pois foi do ventre destas iniciativas que nasceu, a duras penas, esta
Ação Popular, patrocinada por membros de uma entidade, que sobrevive precariamente,
à custa de recursos materiais ínfimos e do labor incansável de seus voluntários.
Quanto maior for a estrutura do controle social, maior e mais eficiente será a
fiscalização que empreenderá, impedindo-se e desestimulando-se práticas lesivas como a
presente, desafiadoras do Direito, da Moral e da Justiça.

VI – DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. FALTA DE
PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
Constituem, ademais, condutas ilícitas, que ensejam a responsabilização, não só a
recusa em fornecer a informação requerida, mas o seu fornecimento de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa, assim como o ato de ocultar, total ou parcialmente, informação
que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do
exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública (artigo 30, incisos I e II da
Lei de Acesso à Informação).
Veja-se que, nas duas oportunidades em que foi instado, o TCE MT não juntou a
sua decisão, com a motivação adotada, para fins de percepção da vantagem indevida.
A par de na primeira hipótese, enunciar a existência de Decisão Administrativa
9/2015, na segunda envia apenas cópia publicada no Diário Oficial de Contas, que, a toda
evidência, representa ignóbil burla à publicidade e à transparência. Da sua leitura, nada
se extrai, apenas pretendendo cumprir princípio formal de dar publicidade, mas não traz
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nenhuma pista a que se refere, ao contrário. A citada “Decisão Administrativa” apenas
aprova uma Ata, que não vem transcrita, “pertinente a diversos assuntos”.
Impossível a sociedade exercer o controle republicano, nessas condições, apesar
de dever ser pública a Administração.

VII – LESIVIDADE

Demonstrada a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a
inexistência de motivos e o desvio de finalidade, cabe, por fim, abordar a lesividade do
pagamento da questionada verba, como último requisito imposto pela Lei de Ação
Popular. Como será demonstrado, a lesividade consiste na absoluta inexistência de
benefício para a coletividade.
Surpreendentemente, como já se abordou, pela DA nº 9/2015 os conselheiros e
membros do MP passaram a receber a verba indenizatória criada para o cargo de
deputado estadual, que inclui “as despesas referentes a diárias de viagens, passagens e
suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos demais
municípios mato-grossenses”, como se viajassem com a mesma frequência que os
deputados ou os auditores para as cidades do interior.

Comentado [7]: MP ou MPC?

Nisso se configura a lesividade da verba impugnada: não obstante a prestação de
serviços públicos absolutamente distintos, por decisão eivada de todo o tipo de
irregularidades, estendeu-se a verba indenizatória a servidores públicos que dela não
necessitam, causando prejuízo ao erário.
E não há que se fundamentar a inexistência de lesividade com a simplória
argumentação de que a VI dispensa prestação de contas, pois não se trata de mero
descumprimento de obrigação acessória, mas de dano que advém da própria natureza da
verba, causando lesão aos cofres públicos.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado
menos de R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais
anuais para custear atividade de controle externo dentro do estado para membros
do TCE? Essa diferença demonstra a lesividade do ato ora impugnado.
Por outro lado, supondo que os réus deixem de receber a Verba Indenizatória qual
seria o prejuízo para o controle externo? As atividades típicas dos réus são de gabinete na
sede do TCE, eles deixariam de ir trabalhar se não fossem indenizados? Com o recheado
subsídio que recebem, os RÉUS não podem alegar que sem a verba indenizatória não é
possível custear o transporte municipal, tal qual o funcionário que recebe salário mínimo
e se o patrão não pagar o auxílio transporte corre o risco de não ir trabalhar por não ter
dinheiro para o ônibus.
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Se com o pagamento ou não da verba indenizatória os RÉUS vão continuar
exercendo suas atividades de controle externo na sede do TCE, e vão continuar recebendo
diárias em caso de viagens para o resto do Brasil e do mundo, não há qualquer
contrapartida para a administração pública em troca do pagamento questionado.
Portanto, se o pagamento não se destina a custear atividades de controle externo
dentro do estado, ele não enseja nenhuma contrapartida para a administração pública,
restando comprovada a lesividade no pagamento de indenização.
Ainda que assim não se entenda, no caso concreto a lesividade do ato deriva,
indiscutivelmente, da própria imoralidade do ato. É auto evidente que um ato, ao mesmo
tempo eivado de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de
motivos e desvio de finalidade é lesivo ao patrimônio público.
Nesse sentido, o STJ entende possível a existência de atos cujo dano é presumido
ou cuja prova é presumida. Nesse sentido, como exemplo:
(...) LICITAÇÕES. PROCEDIMENTO DE CONVITE DIRECIONADO, SEM
PUBLICIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ART. 334, INCS. I E IV,
DO CPC. FATO NOTÓRIO SEGUNDO REGRAS DE EXPERIÊNCIA
ORDINÁRIAS E SOBRE O QUAL MILITA PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 2. O
prejuízo ao erário, na espécie (irregularidade em procedimento licitatório), que
geraria a lesividade apta a ensejar a ação popular é in re ipsa, na medida em
que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a
melhor proposta (no caso, em razão da ausência de publicidade, houve
direcionamento da licitação na modalidade convite a três empresas
específicas).3. Além disto, conforme o art. 334, incs. I e IV, independem de prova
os fatos notórios e aqueles em razão dos quais militam presunções legais ou de
veracidade. 4. Evidente que, segundo as regras de experiência ordinárias (ainda
mais levando em conta tratar-se, na espécie, de administradores públicos), o
direcionamento de licitações, sem a devida publicidade,levará à contratação de
propostas eventualmente superfaturadas (salvo nos casos em que não existem
outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos e/ou serviços). 5. Não
fosse isto bastante, toda a sistemática legal colocada na Lei n. 8.666/93 baseiase na presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da
melhor proposta em ambiente de igualdade de condições.6. Desta forma, milita
em favor da necessidade de publicidade precedente à contratação mediante
convite (que se alcança mediante,por exemplo, a fixação da cópia do instrumento
convocatório em locais públicos) a presunção de que, na sua ausência, a
proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos
dispendiosa, daí porque o prejuízo ao erário é notório. 7. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.6

De forma análoga ao entendimento da jurisprudência, esposado no precedente
acima, é notório que o recebimento pelos RÉUS da verba indenizatória sem qualquer
contrapartida por parte deles em benefício da Administração Pública é ato lesivo que
causa dano ao erário.

6

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1190189/SP. Relator Ministro Mauro
Campbell Marques. Brasília, DF, julgado em 10 de agosto de 2012.
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As verbas indenizatórias, como o nome já diz, são para indenizar despesas
relacionadas ao serviço público. O entendimento do TCE de que não é necessário prestar
contas da verba indenizatória, nem mesmo um relatório de atividades, porque a finalidade
pública da utilização da verba é presumida criou a possibilidade de aumentar
indefinidamente o valor da verba indenizatória, uma vez que não será necessário
conseguir notas fiscais para justificar os gastos.
Então a lesividade não se restringe ao prejuízo mensurável dentro do próprio TCE,
esse entendimento destruiu completamente o teto remuneratório com vantagem para o
servidor, que não paga imposto de renda nem previdência, e vantagem para a gestão
porque as verbas indenizatórias não são consideradas gastos com pessoal, então não
incide o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A partir daí proliferaram leis concedendo verba indenizatória a vereadores e
secretários municipais, a diversas categorias de servidores, e atualmente os secretários de
estado estão pleiteando também a referida verba, de modo que mantendo-se este
entendimento a lesividade potencial é incalculável.
Por último, a verba impugnada, no mínimo, causa dano moral patrimônio
imaterial dos cidadãos matogrossenses, isto é, à expectativa legítima de terem
representantes íntegros, probos e que conduzam seu trabalho com a honra que cargo
exige. Nesse sentido traz-se à colação o entendimento de Hely Lopes Meirelles, citado
por Ana Oenning, para quem a lesividade na Ação Popular:
consiste em desfalcar o erário ou prejudicar a Administração pública, assim
como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade. Dessa maneira, além da lesão referente a dano
pecuniário, a lesividade abrange tanto o patrimônio material, como moral,
espiritual, estético, etc.7

Nesse sentido, vale ressaltar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso ganhou o
Brasil após ser veiculado em noticiários de todo o país pelos vergonhosos pagamentos de
verba indenizatória.
Portanto, satisfeito também o requisito da lesividade, seja pela demonstração de
pagamento vultuoso sem contrapartida dos RÉUS, seja pela prova presumida de dano nos
atos ímprobos contra a administração pública ou seja pelo dano moral causado pelos
pagamentos imorais.

7

OENNING, Anna Karolina da Silva. Atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e a
desfiguração do dano in re ipsa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2018. 120 f. TCC
(Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193450>. Acesso em:
25 maio 2019, p. 78.
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VIII – CONCLUSÃO

Não existe no nosso ordenamento jurídico previsão legal para que um agente
público estabeleça seu próprio salário. Mesmo aos legisladores é vedada essa prática, pois
somente podem fixar a remuneração para a próxima legislatura, sendo incerto se serão ou
não reeleitos para receber a vantagem.
No caso em tela, os RÉUS conselheiro DOMINGOS NETO, conselheira interina
JAQUELINE JACOBSEN e o conselheiro substituto LUIZ HENRIQUE LIMA e outros
3 conselheiros atualmente afastados, deliberaram, por unanimidade aprovar a Decisão
Administrativa 9/2015 e assim concederam a si mesmos um aumento que praticamente
dobrou sua remuneração. Por sua vez os demais réus que não estiveram na reunião foram
omissos ao deixar de adotar providências para impedir a continuidade da prática, o que
constitui dever do se esperava do Ministério Público de Contas, guardião das leis e da
Constituição.
O Observatório Social de Mato Grosso protocolizou em 19/06/2019 uma
Notificação Extrajudicial ao TCE solicitando Suspensão do pagamento da VERBA
INDENIZATÓRIA e instauração de Tomada de Contas Especial para apuração do
prejuízo e da responsabilidade pessoal pelo mesmo, com prazo de 30 dias para resposta.
Transcorrido mais de 60 dias, não houve manifestação em resposta à notificação,
que foi recebida como denúncia e respondida pela Ouvidoria como pedido de acesso à
informação.
Entretanto, a resposta à notificação ficou evidenciada com a publicação no site do
TCE da remuneração de julho 2019 que inclui o pagamento da verba indenizatória (doc
).
Assim não resta outra alternativa aos autores senão recorrer ao Judiciário, porque
a despeito de tudo o que se expôs, o TCE local mantém a conveniente exegese, fruto
apenas do seu próprio voluntarismo, que achou por bem aplicar a si mesmo entendimento
que promove elevação em seus salários, sem lei que autorize e em manifesta ofensa à CF.
Trata-se de assombrosa ousadia e desrespeitosa prática, que desconsidera, em
ultima ratio, o Direto, a Justiça e o sofrido povo mato-grossense. Ganhando parcela não
recebida por magistrados e membros do MP estadual, mas pelos Membros do Poder
Legislativo, o que os Conselheiros e Procuradores fazem é suplantar seus próprios
paradigmas constitucionais, aplicando teoria própria, que quer o melhor dos mundos;
apenas os bônus, pertencentes aos demais Poderes, sem se submeterem ao ônus dessas
carreiras.
Decepcionante, ainda, para sermos econômicos nos adjetivos, que Conselheiros
Substitutos concursados e, pior ainda, membros do MP de CONTAS tenham aceitado
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tomar parte em ato tão indefensável e vil, sob qualquer ótica que se queira enfrentá-lo.
Deles se esperaria outra postura: não só a negativa de recebimento como fez um dos
conselheiros interinos, como, ainda, a luta intransigente para a derrubada de ato tão
imoral, ilegal e lesivo ao Estado para o qual trabalham e deveriam defender, acima de
seus interesses pessoais.
A Verba Indenizatória paga de maneira sistêmica em valores mensais e fixos a
todos os membros deliberativos do TCE/MT e do MPC/MT, independentemente de
viajarem a serviço dentro do estado, representa indubitavelmente, remuneração, numa
flagrante tentativa (até agora, com êxito) de driblar os limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o fisco tributário da União e o teto constitucional
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI da CRFB)
pois, somando o subsídio dos conselheiros (titulares e substitutos) do TCE/MT e
membros do MPC/MT com a verba indenizatória e a gratificação de função, os valores
mensais recebidos por cada um perfazem valores superiores a R$ 60.000,00.
Considerando toda a série histórica dos 04 anos de recebimento indevido, desde a
edição da Decisão Administrativa contestada (em 2015), cujos valores são variáveis e não
foram informados pelo TCE MT, estimamos em R$ 4 milhões, porém pode ser o dobro
deste valor caso o pagamento tenha sido feito retroativamente ao início da vigência das
Leis 9.493/10 e 9.866/12.
Felizmente, estamos em um Estado Democrático de Direito, de modo que todos
devem obediência às leis.
Para Lawrence Lessig, pesquisador do Centro J. Safra para Ética de Harvard,
existe uma corrupção institucionalizada, que pode ser definida como a economia de
influências que mina a confiança nas instituições públicas ou a qualidade do serviço
prestado por essas instituições.8
Tal conceito nos ajuda a entender o que Silval Barbosa chamou de corrupção
institucionalizada quando aumentava o duodécimo do poder legislativo e TCE em troca
de aprovação de suas contas. Embora o pagamento do duodécimo seja procedimento
normal e devido no sistema democrático brasileiro, Silval o utilizou como ativo de sua
"economia corrupta", a fim de cooptar o apoio de agentes públicos com a aparência de
legalidade, como ele mesmo confessou.
Com certeza o acréscimo de recursos do duodécimo não se destinou à melhoria
do combate à corrupção, porque todas as contas do Silval tiveram parecer favorável.
Então, talvez a Verba Indenizatória tenha sido criada para que fosse gasto este recurso
extra.
Segundo a Lei de Ação Popular, nº 4.717/65, art. 2º, “são nulos atos lesivos com
vícios de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade”, etc,

Comentado [8]: Agora lendo em seu contexto,
continuo achando que é desnecessário. Esse trecho
acrescenta pouca força ao argumento da petição.

8

LESSIG, Lawrence. Institutional Corruption. In: Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics at Harvard Opening
Lecture, 8 de outubro de 2009. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0-lEDiUFXUk.
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aos quais a vexata quaestio, posta à apreciação desse respeitável juízo, enquadra-se
perfeitamente!
De fato, a falta de publicidade e transparência da decisão concessiva do indevido
benefício; a ilegalidade do objeto por violação à lei e à CF; a materialidade inexistente e
juridicamente inadequada ao resultado objetivo; e o fim, diverso do previsto e esperado
na regra de competência, enquadram-se na conceituação dos casos de nulidade, a serem
remediados via Ação Popular.

Comentado [9]: Volta a falar sobre aspectos
preliminares (adequação da via eleita)

4. TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR
Vem do STF a lição de que a percepção de proventos ou remuneração em
desconformidade enseja grave lesão à ordem pública, mandando cessar tais práticas
(SS3763).
Por outro lado, não se está diante de direito adquirido, a justificar a irredutibilidade
de vencimentos:
“Não é qualquer vantagem, não é qualquer adicional que poderá beneficiar-se
desse princípio da irredutibilidade de vencimentos que alcança não só os
magistrados como os servidores públicos de modo geral segundo a nova
Constituição de 88” (STF, Mandado de Segurança 24875).
Referida jurisprudência respalda, assim, o pedido de suspensão dos efeitos da
Decisão Administrativa 9/15 do Pleno do TCE MT, que, de tão inconsistente, sequer foi
publicada em sua íntegra, utilizando-se do artificio ardiloso da remissão indireta e vaga.
No caso em apreço, a ilegalidade do pagamento decorrente de ato nulo de pleno
direito apresenta-se evidente, razão pela qual necessário se faz a concessão liminar
determinando a imediata suspensão do pagamento dessa ilícita verba,
Posto isso, os autores pedem medida de urgência, mandando cessar (nos termos
do art. 300 do CPC e parágrafo 4º o art. 5º da LAP), imediata e liminarmente, o pagamento
da referida verba indenizatória, percebida pelos réus.
Estão presentes a fumaça do bom Direito e do grave perigo da demora, este
consubstanciado em face da penúria das contas públicas locais, tendo o TCE
MT emitido alerta a vários municípios e suspendido o reajuste geral pago pelo governo
do Estado a seus servidores, razão pela qual deve-se buscar a concessão de medida
suficiente a inibir o prejuízo patente, revelado por abusivo recebimento de vantagem
indevida, paga aos conselheiros membros e substitutos do TCE MT e membros do MP
junto ao referido Tribunal, e, desse modo, suspendendo-se os efeitos da Decisão
Administrativa 9, de 07/07/15, do Tribunal Pleno do TCE MT.
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Como se vê, a medida não trará qualquer prejuízo aos réus, pois, apenas para
argumentar, caso seja improcedente esta ação, receberão os valores suspensos com
correção. Ademais, a decisão requerida não impedirá, caso necessário, o adiantamento
e/ou pagamento de diárias, transporte etc, quanto efetivamente os réus viajarem a trabalho
para o interior do estado.
Ao contrário, a não concessão imediata redundará em graves e irremediáveis
prejuízos aos cofres públicos de MT, cuja crise financeira e fiscal penaliza o povo e
ameaça a fruição de serviços públicos essenciais.

5. PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
Pedir informe a data da publicação em diário oficial da Decisão
Administrativa nº 9/2015
1) A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos
pagamentos de verba indenizatória com base na Decisão Administrativa nº
9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12.
2) A citação dos réus (para, querendo, contestarem esta ação) no próprio
endereço do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, visto que o
domicílio do agente público é o seu local de trabalho (art 76, CC);
3) A citação do Estado de MT, nos termos do art 6º, parágrafo 3º da LAP,
abstendo-se de contestar o pedido e integrando o polo ativo da demanda;
4) A manifestação do r. MP Estadual;
5) A isenção das custas e ônus processuais, aos autores, nos termos do que
prescreve o artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal;
6) A procedência da ação, confirmando-se a liminar, para que se anule a Decisão
Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado
pelo recebimento indevido das aludidas parcelas, inclusive eventuais
pagamentos retroativos, bem assim condenando em custas, honorários e dano
moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo.
Protestam os autores pela produção de todas as provas em Direito admitidas,
inclusive, requerendo a esse juízo, nos termos do artigo 7º, I, b da LAP, que determine ao
2º réu, Presidente do TCE MT, que:
a) apresente cópia integral de todos os processos que versem sobre pagamento de
verba indenizatória prevista nas Leis 9.493/10 e 9.866/12, bem como apresente
comprovantes de pagamentos realizados a qualquer título, a cada auditor
substituto de conselheiro, conselheiro e membros do ministério público de contas,
nos últimos 5 anos;
b) apresente cópia integral de todo e qualquer processo que discutiu e redundou
na edição da multicitada Decisão Administrativa 9/15-Tribunal Pleno, ora
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questionada, inclusive cópia da Ata da reunião do colegiado aprovada pela
Decisão Administrativa 09/2015;
c) apresente cópia integral do processo e publicação de ato que fundamentou a
alteração de 67,32% para 100% do subsídio a Verba Indenizatória para
Procuradores do MP junto ao TCE MT a partir de dezembro de 2017;
d) informe todos os valores pagos com fundamento na Decisão Administrativa
9/15, inclusive retroativos à data de início da vigência das leis 9.493/10 e
9.866/12.

Considerando o prejuízo estimado em R$ 3.750.000( três milhões setecentos e
cinquentas reais) por ano desde julho de 2015, dá-se à causa o valor de R$ 15 milhões
de reais.
Cuiabá, Mato Grosso, 27 de agosto de 2019.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045

ELDA MARIZA VALIM FIM
OAB/MT 13.580
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EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA
ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA
COMARCA DE CUIABÁ

Mais de 17% da população mato-grossense vive em situação de pobreza e 3%
de extrema pobreza, segundo dados do IBGE.
Mato Grosso tem um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil, sendo
que 7,5% dos cidadãos não sabem o que seja um livro.
Mato Grosso tem o maior índice de hanseníase do Brasil.
O último hospital construído em Mato Grosso foi o Hospital Santa Rosa, há
quase 30 anos, sendo que o novo Pronto Socorro Municipal foi inaugurado
precariamente e o novo Hospital Universitário Júlio Muller tem suas obras
paralisadas há anos.
Na última década Mato Grosso se transformou na “meca” da corrupção, no
Executivo, Legislativo e até mesmo no Tribunal de Contas, sobretudo nos
assuntos tangentes à Copa do Mundo de 2.014.
O Estado de Mato Grosso no momento se encontra praticamente “quebrado”.
Os servidores não recebem em dia, não recebem RGA, inclusive os professores
recentemente ficaram em greve por 75 dias.

Os autores populares abaixo relacionados,
Elda Mariza Valim Fim, brasileira, casada, auditora aposentada, OAB-MT 13.580-0,
inscrita no CPF sob o nº 383.769.201-97, Título Eleitoral 0050 0346 1864 (doc. anexo),
residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro
Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT;
Cesar Martins Conceição Júnior, brasileiro, solteiro, técnico ambiental, portador do
RG: 1695337-1 inscrito no CPF sob o nº 029.407.071-03, Título Eleitoral 0290 0979
1805 (doc. anexo), residente à Av. Rio da Casca, Lote 14, Casa 1, Bairro Bom Clima,
Chapada dos Guimarães/MT;
Neure Rejane Alves da Silva brasileira, solteira, portadora do RG: 961.999-2,
SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 630.365.171-20, Título Eleitoral 0181 9938 1805
(doc. anexo), residente à Avenida das Palmeiras, 36 – Jardim Imperial, Cuiabá/MT;
Roberto Vaz da Costa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA-SP 96.912/D
inscrito no CPF sob o nº 755.138.978-49, Título Eleitoral 0184 8365 1880 (doc anexo),
residente à Rua 80, Quadra 26, Casa 13, CPA 3, Setor 1, Cuiabá – MT, vem por meio
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de seus procuradores, Anderson Amaral Rosa, Advogado inscrito na OAB/MT 26045,
com escritório profissional, Rua Barão de Melgaço, n. 3045, Centro, Cuiabá MT, e
atuando como autora e Advogada Elda Mariza Valim Fim, Advogada OAB/MT
13.580, residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro
Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT; (procurações anexa), vêm, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO POPULAR,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR

Em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do
Estado FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES que pode ser citado na Av.
República do Líbano – 2.258, Cuiabá – MT, em razão do pagamento imoral, ilegal e
inconstitucional de verba indenizatória aos demais réus, a seguir nominados:
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, CPF 536.438.791-72
GUILHERME ANTONIO MALUF, CPF 314.450.471-87
LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA, CPF 603.172.137-68
ISAÍAS LOPES DA CUNHA, CPF 528.276.231-53
JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, CPF 535.916.661-49
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR, CPF 016.268.658-76
MOISÉS MACIEL, CPF 009.009.947-89
RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF 203.156.862-00
ALISSON CARVALHO ALENCAR, CPF 668.519.983-00
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO, CPF 712.65333149
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS, CPF 007.251.239-31
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR, CPF 836.452.761-49,
todos brasileiros, estado civil ignorado, membros do TCE/MT, podendo serem
encontrados no Tribunal de Contas de Mato Grosso, Centro Político Administrativo,
Cuiabá - MT, em razão de ação ou omissão na responsabilidade pelo pagamento da
imoral, ilegal e inconstitucional de verba indenizatória e ao mesmo tempo pelo
recebimento da mesma verba que, em razão da ação ou omissão em sustar, os favoreceu,
conforme fatos e argumentos a seguir expostos.
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1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
Os autores são cidadãos, portadores de Título Eleitoral válido e em dia com o
cumprimento de suas obrigações eleitorais, estando legitimados, com fulcro no Art. 5º,
LXXIII da Constituição Federal e Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular – LAP), à
propositura da presente Ação, visando a anular ato lesivo aos cofres públicos locais, além
de pretenderem obter o devido ressarcimento aos cofres públicos, em toda a sua dimensão
moral e material.
Por sua vez, os RÉUS são beneficiários e ao mesmo tempo responsáveis, por ação
ou omissão, pelo pagamento da vantagem indevida, e assim, nos termos do artigo 6º,
parágrafo 1º, 7º, III, e 11 da LAP devem integrar o polo passivo da presente demanda.

2. DOS FATOS
Os AUTORES são membros do Observatório Social de Mato Grosso, entidade
fundada no exemplo de sucesso do Observatório Social de Maringá – PR, do Observatório
Social de São José – SC e do Vigilantes da Gestão de Curitiba – PR, associações civis
sem fins lucrativos compostas e mantidas pela sociedade civil organizada, sob rígidas
normas estatutárias, visando obter uma maior transparência e melhor aplicação dos
recursos públicos.
Assim sendo, em razão desse compromisso cívico e após várias denúncias
envolvendo os salários recebidos pelos réus1, foi realizado pedido de acesso à informação
ao TCE MT, a respeito do recebimento de subsídios pelos RÉUS, cuja resposta
(documento 01) abordou apenas parcialmente o que foi solicitado.
De fato, em que pese a primeira pergunta tenha requerido informações a respeito
dos salários dos Conselheiros, Conselheiro Presidente, Procurador-Geral e Procuradores,
discriminadamente, a resposta oferecida foi a mesma para todos, salientando o que se
segue:

Subsídio

R$35.462,22

Gratificação de Direção

R$3.831,10

Gratificação de Obras técnicas

a cada 6 meses um subsídio

1

Verbas elevam "salários" de conselheiros a R$ 64 mil mensais. Orlando Moraes Jr. MídiaNews.
Disponível em: http://www.midianews.com.br/politica/verbas-elevam-salarios-de-conselheiros-a-r64-mil-mensais/252928
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Na sequência, ao ser responder a indagação dos AUTORES a respeito do valor
total recebido por cada Conselheiro, Presidente, Procurador e Procurador-Geral, o TCE
MT indicou R$ 39.293,32, “mais” a verba de natureza indenizatória, relativa às atividades
de Controle Externo, no valor de R$ 23.873,16, correspondente a 67,32% do subsídio de
cada membro. Nela, estão incluídas, “entre outras, as despesas referentes a diárias de
viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos”, no âmbito da sede
do TCE, da Capital do Estado e dos demais municípios.
Diante da perplexidade e da pouca clareza da resposta, e na esperança de estancar
a sangria aos cofres públicos, o Observatório Social de MT dirigiu ao TCE MT pedido
complementar de informações, cumulado com Notificação Extrajudicial (documento 2),
cuja resposta (documento 03), contudo, confirmou a irregular percepção da verba
indenizatória da referida Corte, sem qualquer indicativo para a solução do problema,
obrigando ao ajuizamento da presente ação.
No que atine a essa ilícita verba, no valor de R$23.873,16, pagos aos Conselheiros
do TCE MT, a título de Verba Indenizatória (documento 04), verifica-se que apenas um
auditor substituto de ministro da referida Corte abriu mão do recebimento da vantagem
acima referida (documento 05).
A situação, omitida na resposta ao pedido de acesso à informação, é ainda mais
cabulosa, envolvendo os Procuradores do MP junto ao TCE MT, sem que se entenda a
causa do discrímen: Com efeito, até novembro de 2017, esses Procuradores recebiam a
contestada parcela, correspondendo a 67,52% do subsídio (documento 06), isto é, R$
20.574,09. Após, esse valor foi aumentado, correspondendo a um subsídio inteiro, o
que significa, atualmente, R$ 35.378,00 (documento 07).

Comentado [1]: Não entendi. A ordem da frase dificulta
a compreensão
Comentado [CF2R1]:
Comentado [CF3]:

Desse modo, o pagamento da contestada verba indenizatória aos integrantes do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso evidencia três importantíssimas questões
que serão tratadas nesta ação popular, quais sejam:
A primeira é a ilegalidade, visto inexistir lei que tenha permitido o pagamento
em tela aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT, mas, apenas, ao Poder Legislativo
(Leis 9493/10, documento 08, e 9866/12, documento 09), visto que o pagamento dessa
verba indenizatória aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT carece de base legal,
sendo que a legislação invocada amparam apenas titulares de cargos de deputado estadual,
cuja atividade envolve o diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do
interior.
A segunda é a falta de Accountability, posto que não bastante haverem
“autoconcedido” a ilegal “verba de natureza indenizatória”, os RÉUS, instados à
manifestação, apenas ofereceram publicação da Decisão Administrativa nº 9/2015, que
cita a ata de reunião, sem publicar a própria ata e seu conteúdo
A terceira é que, segundo o TCE MT na sua primeira resposta, no referido valor
estariam incluídas despesas referentes a diárias de passagens e viagens. Mas, ao ser

Comentado [4]: que valor?
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provocado novamente, o TCE foi obrigado a apresentar quantitativo de despesas dessa
mesma natureza (apesar de não detalhado), pagas cumuladamente com a aludida
indenização e que montaram valores consideráveis para todo o TCE (cabe ressaltar que
os servidores também recebem verba indenizatória que deveriam cobrir as despesas de
viagem), assim resumidos: Passagens Aéreas, em 2015 (R$ 507.862,18); em 2016 (R$
814.969,67); em 2017 (R$ 488.440,48 e R$ 929.247,63); em 2018 (R$ 975.991,99) e em
2019 (R$ 377.689,61); Diárias: não foram totalizadas, mas são lançadas, algumas sendo
internacionais; outras, para participação em Mestrado e Doutorado.

Comentado [5]: Parágrafo muito confuso

Isso comprova o desvio de finalidade porque, além do excessivo valor de verba
indenizatória, os RÉUS recebem, também, passagens e diárias, que não estão
contabilizadas naquela.
A resposta do TCE MT, apesar de não haver sido clara e objetiva, como seria de
se esperar, denota a gravíssima violação aos princípios constitucionais da Administração
Pública e às normas de Direito Público, que devem reger o recebimento de quaisquer
recursos públicos, seja por quem for, notadamente por membros de um Tribunal de
Contas, que têm o dever jurídico e ético de preservar e proteger as finanças públicas.
Vejamos, a seguir, as razões de Direito, Moral e de Justiça que deveriam ter
impedido o recebimento dos referidos valores, ou, ao menos, devem, agora, fazer cessar
o abusivo recebimento.

3. DO DIREITO
I - DA NULIDADE PLENA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA APLICANDO AS
LEIS 9.493/10 e 9.866/12 AO TCE.

a) Nulidade por vício de competência
O Colegiado do Tribunal de Contas não detém competência para autorizar
aumento de despesa pública. Esta somente pode ser autorizada por lei em sentido estrito,
competência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Ainda que o TCE aponte as Leis 9.493/10 e 9.866/12 como fundamento para o
pagamento da Verba Indenizatória, sob o pretexto de equiparação com os deputados
estaduais, o STF há décadas pacificou entendimento da necessidade de lei específica para
aumento de remuneração de servidores, sendo que nem mesmo o Judiciário na sua função
judicante pode exercer essa função legislativa, conforme Súmula 339/STF e Súmula
Vinculante 37, fundamentos da recente decisão abaixo:
Também posiciona-se esta Suprema Corte no sentido da necessidade de previsão
legal específica para concessão de equiparação de vencimentos entre servidores,
vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios ao fundamento de isonomia,
conforme enunciado da Súmula 339/STF (...). 10. Dessa forma, ainda que a
decisão reclamada aponte como fundamento para a concessão de licençaPág.5/22
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prêmio de magistrado o contido na Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União) e a Resolução 133/2011 do Conselho Nacional de
Justiça, que invoca a simetria entre as carreiras do Ministério Público e a
Magistratura, reputo violada a Súmula Vinculante 37. E isso porquanto, ao
conceder extensão de vantagem com fundamento na simetria entre as carreiras
da Magistratura e do Ministério Público, essa calcada na isonomia, acabou a
decisão reclamada por modificar a forma de remuneração dos magistrados sem
prévia autorização legal, o que encontra óbice no entendimento sumulado deste
Supremo Tribunal Federal. (...) 12. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo
único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão
reclamada no Processo (...) e determinar que outra seja proferida com
observância da Súmula Vinculante 37. [Rcl 26.923, rel. min. Rosa Weber, dec.
monocrática, j. 24-9-2018, DJE 210 de 2-10-2018.]

Portanto, resta evidente que o Colegiado do Tribunal de Contas é órgão
incompetente para outorgar os pagamentos impugnados.

b) Nulidade por vício na Forma do ato
O ato que autorizou o pagamento da verba impugnada padece de completa
inobservância de formalidade essencial a ato que autorize despesa pública, qual seja, a
publicidade.
Mesmo antes da Decisão Administrativa nº 09/2015 o TCE já pagava a verba
indenizatória no mesmo valor estabelecido para os deputados, de modo que a nulidade
deve recair sobre cada pagamento, mas a sociedade não tem o direito de saber
A publicação no Diário Oficial de Contas datado de 08/07/2015 da Decisão
Administrativa nº 9/2015, e somente encontra-se publicação no site do TCE link
“Legislação: Decisões Administrativas” da seguinte forma: “Aprova a Ata de Reunião do
Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos”, sem
publicar o conteúdo da referida Ata.
Solicitada cópia da Decisão ao TCE com fundamento na Lei de Acesso à
Informação recebemos apenas essa mesma informação do site: “Decisão Administrativa
nº 9/2015 - Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015,
pertinente a diversos assuntos”.
Assim, em nenhum momento foi publicada norma que autorize a despesa com
Verba Indenizatória aos conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP de
contas, nem mesmo o ato com vício de competência mencionado no subitem “a” acima
foi publicado.
c) Nulidade por vício de desvio de finalidade.
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A Resolução Normativa nº 21/2017 – Tribunal Pleno, que dispõe sobre a
concessão e prestação de contas de diárias e passagens, dispõe que o membro e/ou
servidor que recebe verba indenizatória não fará jus à diária intermunicipal, o quadro
abaixo é o anexo à resolução e permite visualizar melhor:

Isso porque de acordo com o TCE a finalidade da verba indenizatória é custear
atividades relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle
Externo “entre outras, as despesas referentes a diárias de viagens, passagens, veículos,
combustíveis e suprimentos de fundos”, no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado
e dos demais municípios. Por isso, não fazem jus a diárias intermunicipal.

Comentado [6]: Fundamento?

Considerando a verba indenizatória dos membros do MP de contas, equivalente a
100% do subsídio, R$ 35.378,00 dividido por 30 dias é igual a R$ 1.179,26 por dia, e
dividido por dias úteis é igual a R$ 1.608,09 por dia, mesmo considerando que os
favorecidos viajassem todos os dias ainda assim seria um valor desproporcional à
finalidade alegada, porque a diária pra dentro do país era de R$ 780,00.
Então, quais seriam essas atividades exercidas dentro do estado que demandam
tanta indenização aos membros do MP?
Infelizmente o cidadão não tem o direito de saber, porque o TCE regulamentou a
verba indenizatória dispensando a prestação de contas, com a justificativa do caráter
indenizatório que admite a presunção de que os recursos foram usados na finalidade a que
se destinavam.
Pág.7/22
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Essa presunção realmente é possível para indenização de pequenos valores, por
exemplo, auxílio alimentação, onde presume-se que o servidor favorecido alimentou-se,
mas se o auxílio alimentação for de 10 mil por mês, por exemplo, não é possível presumir
que o servidor utilizou todo o recurso para alimentar-se, que seria a finalidade do auxílio.
Nada obstante, os AUTORES buscaram os relatórios de atividades dos
procuradores de contas, para verificar quais seriam estas atividades tão dispendiosas, mas
o site está desatualizado há 6 anos, desde 2013:2

Então, restou como única alternativa fazer uma estimativa da despesa do TCE com
viagens de membros em anos anteriores pesquisamos no site relatórios anuais de diárias
dos anos de 2013, 2014 e até julho de 2015, data da DA nº 09/2015 e verificamos que
nenhum membro do TCE (conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP) fez
viagem dentro do estado em 2013, 2014 e até julho de 2015, com uma única exceção,
retratada abaixo, duas viagens do então Conselheiro Presidente:

Diárias pagas em 27/06/2013 valor R$ 780,00 para Antônio Joaquim Moraes
Rodrigues Neto viagem a Barra do Bugres-MT para participação no projeto
Consciência Cidadã.
Diárias pagas em 18/07/2014 R$ 960,00 para Antônio Joaquim Moraes
Rodrigues Neto viagem a Rondonópolis-MT para Participação Evento Gestão
Eficaz – Ouvidoria.

2

Disponível em https://mpc.mt.gov.br/relatorios/
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Esse dado demonstra que os membros do TCE NÃO realizam frequentes
viagens dentro do estado que justifiquem o recebimento de vultuosa quantia fixa.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado
menos de R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais
anuais para custear atividade de controle externo com viagens para o interior do
estado para conselheiros e membros do MP?
Então não há qualquer razoabilidade na presunção de que os recursos foram
utilizados na finalidade pública.
Portanto, os RÉUS aceitaram receber uma indenização cientes que a finalidade
não seria custear atividades de controle externo, e aceitaram porque de antemão sabiam
que não precisariam prestar contas para justificar as despesas, de modo que o valor seria
simplesmente um acréscimo de remuneração, com a vantagem de não haver desconto do
imposto de renda e previdência.
d) Do vício por inexistência dos motivos.
Não existe estudo que fundamente a alteração na de forma pagamento de
indexação de viagens dentro do estado deixando de pagar diárias com prestação de contas
para pagar verba indenizatória e que possa justificar a presunção de utilização na
finalidade prevista na Decisão 09/2015.

II VEDAÇÃO À SIMETRIA CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO
REGIME HÍBRIDO. (VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE).

DE

A Estrutura de remuneração dos conselheiros é por subsídio, fixado em parcela
única, nos termos da Portaria nº 042, de 01 de julho de 2006, da Presidência do TCE/MT,
Lei Complementar nº 242/2006 e conforme disposto no § 3º, do art. 50 da Constituição
Estadual.
De início, nota-se que a Constituição Federal dispõe, assim, sobre a simetria entre
Conselheiros dos TCs com a Magistratura, e membros do MP junto a essas Cortes, com
aqueles que atuam perante o Poder Judiciário:
Art.
73
(...)
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, aplicando-se lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as
normas constantes do art. 40 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20,
de 1998).
(...)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de
investidura.
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Ora, segundo o STF, na AO 1773, regras semelhantes aplicam-se, igualmente, às
carreiras do Ministério Público e dos membros dos Tribunais de Contas, para quem o
texto constitucional e a recente jurisprudência pátria reconhecem a existência de simetria
com a magistratura, predicado fundamental para a correta análise da vexata quaestio
nestes autos. Nesse sentido:
a afirmação constitucional da simetria entre as carreiras representa, de um
lado, a necessidade de espelhamento do regime jurídico (...) em relação às
determinações existentes para os membros do Judiciário. De outro, porém, a
simetria representa, também, a necessidade de que se assegure aos magistrados
um regime de garantias e benefícios funcionais não inferior (...).

Não é outra a ratio da afirmação constante de exímio parecer produzido, quando
ainda advogado, pelo Ministro Roberto Barroso nos autos do Pedido de Providências nº
0002043-22.2009.2.00.0000, que então tramitava junto ao Conselho Nacional de Justiça:
Juízes são agentes de um poder estatal e protagonistas da prestação
jurisdicional. (...) Como consequência, contraria a lógica do sistema que os
magistrados tenham posição de inferioridade em relação às carreiras jurídicas
públicas, inclusive e notadamente no que diz respeito à retribuição financeira
por parte do Poder Público.

Assim, ao eliminar o pagamento do auxílio moradia, o STF estendeu a mesma
decisão a todas as Carreiras Jurídicas que recebiam o benefício, inclusive, aos TCs:
Nesses termos, (...) que seja conferido tratamento isonômico a todos os atingidos,
visando a impedir o pagamento da parcela referente ao auxílio moradia a todos
os agentes, sem exceções, que recebem a parcela em decorrência do art. 65, II,
da Lei Complementar 35/1979 (i.e., todos os membros do Poder Judiciário), ou
como resultado da simetria entre as carreiras jurídicas (i.e., todos os membros
do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas ou de
carreiras que estejam pagando o referido auxílio com fundamento na liminar
deferida nestes autos).

O que se impõe é, assim, a efetivação do princípio da isonomia na forma mais
completa possível do direito ao citado benefício em relação a todos os beneficiários.
Outrossim, não estender a decisão proferida por esta Corte em nível nacional, sem
exceções, geraria um insustentável cenário de incongruência jurídica, de sorte que
eventual tratamento diverso implicaria violação frontal à garantia constitucional da
isonomia.
Assim sendo, o TCE MT não pode ter remuneração diversa dos Magistrados,
integrantes do Poder Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT
podem distanciar-se dos membros do MP estadual.
No entanto, não é isso o que ocorre em MT, onde o Tribunal de Contas e o
Ministério Público de Contas estaduais assumem que se beneficiam, ora de vantagens do
TJMT e do MPE MT, ora com o acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo.
Trata-se das Leis nº 9493/10 e nº 9866/12, que criaram verba indenizatória da atividade
parlamentar aos ocupantes de cargos de deputado estadual, e não se dirigem aos cargos
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de conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas do TCE, cujas
funções são tipicamente exercidas na sede em Cuiabá, não se confundindo com a
atividade de representação de eleitores que residem no interior do estado.
Curioso observar que o TJMT considerou constitucional a Lei em tela (ADI
96397/2015), mas em nenhum momento referindo-se à sua aplicação a outros cargos
senão os de deputado estadual.

III – DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DA VIOLAÇÃO À
TRANSPARÊNCIA, MORALIDADE, FINALIDADE E À RAZOABILIDADE.

Vem do próprio TJ de MT, quando tratou de analisar a extensão de vantagens
semelhantes aos vereadores de Cuiabá, o entendimento pela inconstitucionalidade de tais
práticas (ADI nº. 1000145-66.2017.8.11.0000).
Discutiu-se, no precedente citado, a constitucionalidade de Lei Municipal, que
pretendia pagar verba indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá no
valor de R$15 mil. Em seu voto, a Desembargadora relatora enfatizou o valor bastante
expressivo da verba indenizatória; a ausência de prestação de contas, o que dificulta a
fiscalização do uso da verba pública, contrariamente ao que determina o artigo 70 da
CF3, e a violação aos princípios constitucionais da moralidade, finalidade, razoabilidade,
publicidade e transparência.4 Alguns trechos são relevantes:
Para caracterizar a natureza indenizatória da verba, é necessário deixar
evidente quais as despesas a serem realizadas pelos beneficiários do recurso
recebido. Todavia, a lei objurgada dispensa a obrigatoriedade de apresentação
de documento fiscal comprobatório das despesas, o que, por si só, afronta todos
os princípios acima relacionados.
Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal (...), instituidora da verba indenizatória
seja silente em relação à obrigatoriedade de prestação de contas ou, ainda, que
restrinja essa formalidade à apresentação de relatório de atividades, não há
como desincumbir a pessoa do ônus de apresentar documentos hábeis
comprobatórios das referidas despesas, que é a forma adequada e transparente
de se prestar contas de verba custeada com recurso público.
Isso significa que, na espécie, se a verba for depositada automática e diretamente
na conta do membro da Câmara Municipal, não havendo equivalência entre o
3

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
4
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/2019/05%20%20Maio/10%20-%20Voto%20verba%20indenizatória.pdf
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elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas
extraordinárias, e, ainda, não havendo prestação de contas no sentido de ficar
demonstrado se, de fato, houve os gastos inerentes às atividades das funções (...)
não há se falar em ressarcimento, ficando claro que a Lei (...) exprime ganho
incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a
natureza de renda, o que não se pode admitir.

IV – VERBA REMUNERATÓRIA, TRAVESTIDA
INDENIZATÓRIO. BURLA AO TETO REMUNERATÓRIO

DE

CARÁTER

É notório, portanto, que o pagamento da aludida verba indenizatória aos membros
do TCE e MP junto ao TCE MT caracteriza renda/remuneração, disfarçada de
indenização, ferindo, frontalmente, os princípios constitucionais da moralidade,
publicidade e finalidade. Uma vez mais, deve-se valer do voto magistral referido:
Ao contrário do alegado pela Câmara de Vereadores, todos os pontos acima
sopesados indicam que o recurso previsto na lei invectivada, na realidade, não
visa ressarcir despesas, e sim incorporar renda ao patrimônio dos membros do
Poder Legislativo Municipal, conferindo-lhe o caráter de remuneração
disfarçada de verba indenizatória, na medida em que a lei prevê pagamento
mensal, o que incluiriam as férias do agente político e o recesso parlamentar.
Além disso, a verba indenizatória se revelou imoral por permitir o
enriquecimento ilícito dos agentes políticos, além de contrariar, repito, o
princípio da finalidade, pois claramente a lei foi utilizada como suporte para a
prática de ato desconforme, desvirtuando os fins da natureza indenizatória. 5

Merece destaque, ainda, o parecer n. 2.671/2014 do MPF, na Ação Cível
Originária 1.701/MT com pedido de tutela antecipada, ajuizada, junto ao STF, pelo
Estado do Mato Grosso contra a União:
Para que determinada verba tenha natureza indenizatória, é mister que seja
recebida pelo servidor por razões de compensação por gastos de deslocamento,
alimentação e estadia, ou, v.g., em razão de condições particularmente onerosas
de moradia, para aquelas carreiras que preveem por lei aquele auxílio. E não
como retribuição por serviços típicos de sua função pública. Não é juridicamente
viável afirmar que esses valores são pagos exclusivamente para a restituição
financeira do servidor por gastos inerentes, porque não há qualquer
correspondência administrativo contábil daqueles valores com deslocamentos
efetivamente realizados pelos servidores. Vale dizer, o servidor que se deslocasse
a serviço da sua sede duas, três ou cinco vezes ao mês receberá tanto quanto
aquele que tivesse permanecido o mês inteiro na sua unidade de lotação. A
natureza dessa verba – objeto de investigação e condição para a solução do
presente litígio – é, portanto, remuneratória, paga em razão não da atividade
excepcional realizada, mas em face da classificação do servidor em cargo
5

https://www.issoenoticia.com.br/post/verba-indenizatoria-de-vereadores-de-cuiaba-einconstitucional-decide-tjmt
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incluído no Grupo de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, Delegados de
Polícia e Auditores do Tribunal de Contas do Estado. (destacou-se).

Além do fato de ser contestada na presente Ação Popular a ilegalidade da
concessão da tal verba indenizatória por falta de amparo em lei, já que as Leis 9493/10 e
9866/12 nas quais o Tribunal de Contas do Estado afirma embasar-se, para autoconceder
a verba Indenizatória aqui contestada, não se dirigem a ele, deve-se ter em mente que a
verba instituída aos membros dos órgãos do Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso
se destina “a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais”.
Ora, não há como considerar que uma verba paga mensalmente a todos os
Conselheiros, Titulares e Substitutos e aos membros do MPC/TCE, em valor fixo, esteja
indenizando despesas relacionadas ao seu desempenho institucional, sem que haja
comprovação da finalidade dessa despesa, através da apresentação de documentos hábeis.
Aliás, assim consta previsto no parágrafo Único do art. 70 da Constituição Federal
ao dispor, com clareza que, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária, deve prestar contas.
Contudo, numa frontal violação a aquele dispositivo constitucional, essa
obrigação tinha sido dispensada por aquele Colegiado de Contas, através da Resolução
de Consulta n. 29/2011 TCE (documento 10), originada daquele órgão fiscalizador, a
qual dispõe que “a prestação de contas da verba indenizatória deve ser apresentada de
acordo com os critérios estabelecidos em lei, podendo, inclusive, a respectiva lei
regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de despesas”. (destacouse).
Vale lembrar que, além do pagamento da verba indenizatória em valor substancial
e mensal, o Tribunal de Contas do Estado também realiza despesas com aquisições de
passagens e concessões de diárias aos Conselheiros e Procurador de Contas, em
montantes elevadíssimos, como citamos à título ilustrativo: mês de maio/2016 (R$
52.552,50), mês de Março/2017 (R$ 40.404,00), Maio/2017 (R$ 53.377,00), Junho/2017
(R$ 63.726,00), Agosto/2017 (R$ 33.930,00), Maio/2018 (R$ 44.408,00), Fevereiro/2019
(R$ 36.920,00).
E o que é mais grave, tratando-se de uma Instituição com competência
constitucional de fiscalizar as entidades da administração direta e indireta do Estado e dos
municípios de Mato Grosso, todos os atos dela originário deveriam ser modelos das boas
práticas da administração pública e, seguramente, conceder verba indenizatória, sem lei
e sem prestação de contas, em valores tão elevados (R$ 23.873,16 /mês ou R$ 35.378,00,
para Procuradores), não representa nenhum exemplo a ser seguido.

Pág.13/22

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 27/08/2019 18:53:49
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAGKTRTJXS

Num. 22952646 - Pág. 13

V – DO DEVER DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS. DO PAGAMENTO
DE IMPOSTO DE RENDA. DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS
BENEFICIÁRIOS DO DANO MORAL COLETIVO

A essas alturas já não parece haver dúvidas de que o ato do TCE MT, que se
“autoconcedeu” o pagamento de verba indenizatória em questão, na verdade, é, sob
qualquer ângulo que se veja, violador da moralidade, da legalidade e da simetria
constitucional, não havendo justificativa razoável, proporcional e plausível, e que guarde
correlação com a CF pátria.
Note-se que não há que se falar em ignorância dos membros que recebem a
referida vantagem, devendo ser responsabilizados pelo recebimento ao arrepio da lei, em
detrimento do sofrido povo de Mato Grosso.
Segundo o STF,
Não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um
sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes, RE 587.371 RG,
Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014.
(...) a percepção de verbas manifestamente inconstitucionais equivale a recebêlas de má fé, uma vez que esta é ínsita à própria inconstitucionalidade (AO 506
AC, Ministro Gilmar Mendes).

Além disso, o ressarcimento, para ser integral, deve reparar, não apenas, o dano
material, mas o dano moral, presente na hipótese, porque é patente a imoralidade
administrativa, com que se conduziram os réus.
E se de verba indenizatória não se trata, é devido a devolução dos valores que
ultrapassam o teto remuneratório, e recolhimento do Imposto de Renda sobre as valores
abaixo do teto, sob pena de lesão ao fisco, que a rigor é lesão aos cofres do Estado de
Mato Grosso, a quem pertence o Imposto de Renda descontado da folha de pessoal.
O cidadão tem direito fundamental a um governo honesto, reconhecido pelo STF
no INQ 3983, por exemplo, do qual participem agentes públicos remunerados de acordo
com as leis, exercendo suas missões em prol do interesse coletivo - o inverso, portanto,
do que ocorreu no presente.
Segundo o Ministro Celso de Melo, o cidadão tem o direito de exigir que o Estado
seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes
incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados éticojurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. Referido direito
traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania (Supremo Tribunal Federal. MS 27141
MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Data do julgamento: 22 fev. 2008. IN: DJe 27 fev.
2008).
Pág.14/22

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 27/08/2019 18:53:49
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAGKTRTJXS

Num. 22952646 - Pág. 14

Assim, então, é exatamente essa sociedade lesada e ultrajada de MT (cujos índices
alarmantes são parcialmente referidos no preâmbulo desta inicial) que precisa ser
ressarcida moral e coletivamente, na esteira do que defende em sua dissertação de
Mestrado, Beatriz L. C, Nimer (Ação Popular como instrumento de defesa da moralidade
administrativa. Disponível no google. Teses e dissertações da USP), ampliando-se, em
uma interpretação sistemática, a gama dos pedidos em uma Ação Popular, a fim de não a
restringir à anulação do ato lesivo e ressarcimento ao erário. Nesse sentido, também, o
artigo 11 da LAP, alude a perdas e danos, expressão utilizada para abarcar, não apenas,
indenizações por danos materiais, mas, também, por danos morais:
(...) admitir-se que a ação popular deve ser utilizada apenas para o ressarcimento
pecuniário do erário seria o mesmo que reduzi-la à mera qualidade das ações de
cobrança, subtraindo-lhe a relevância de seu status constitucional diferenciado e
tornando inócua a sua função de defesa da moralidade administrativa. Por isso,
parece razoável a indenização por motivo moral, em virtude da violação desse
especifico princípio (moralidade administrativa).
Tão relevante e sólida doutrina anima os autores populares a pedirem e confiarem
a esse r. juízo a fixação da condenação, além, em danos morais coletivos, devidos pelos
réus, destinando esses valores a ações de cidadania e promoção do combate à corrupção
no Estado de MT, pois foi do ventre destas iniciativas que nasceu, a duras penas, esta
Ação Popular, patrocinada por membros de uma entidade, que sobrevive precariamente,
à custa de recursos materiais ínfimos e do labor incansável de seus voluntários.
Quanto maior for a estrutura do controle social, maior e mais eficiente será a
fiscalização que empreenderá, impedindo-se e desestimulando-se práticas lesivas como a
presente, desafiadoras do Direito, da Moral e da Justiça.

VI – DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. FALTA DE
PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
Constituem, ademais, condutas ilícitas, que ensejam a responsabilização, não só a
recusa em fornecer a informação requerida, mas o seu fornecimento de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa, assim como o ato de ocultar, total ou parcialmente, informação
que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do
exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública (artigo 30, incisos I e II da
Lei de Acesso à Informação).
Veja-se que, nas duas oportunidades em que foi instado, o TCE MT não juntou a
sua decisão, com a motivação adotada, para fins de percepção da vantagem indevida.
A par de na primeira hipótese, enunciar a existência de Decisão Administrativa
9/2015, na segunda envia apenas cópia publicada no Diário Oficial de Contas, que, a toda
evidência, representa ignóbil burla à publicidade e à transparência. Da sua leitura, nada
se extrai, apenas pretendendo cumprir princípio formal de dar publicidade, mas não traz
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nenhuma pista a que se refere, ao contrário. A citada “Decisão Administrativa” apenas
aprova uma Ata, que não vem transcrita, “pertinente a diversos assuntos”.
Impossível a sociedade exercer o controle republicano, nessas condições, apesar
de dever ser pública a Administração.

VII – LESIVIDADE

Demonstrada a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a
inexistência de motivos e o desvio de finalidade, cabe, por fim, abordar a lesividade do
pagamento da questionada verba, como último requisito imposto pela Lei de Ação
Popular. Como será demonstrado, a lesividade consiste na absoluta inexistência de
benefício para a coletividade.
Surpreendentemente, como já se abordou, pela DA nº 9/2015 os conselheiros e
membros do MP passaram a receber a verba indenizatória criada para o cargo de
deputado estadual, que inclui “as despesas referentes a diárias de viagens, passagens e
suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos demais
municípios mato-grossenses”, como se viajassem com a mesma frequência que os
deputados ou os auditores para as cidades do interior.

Comentado [7]: MP ou MPC?

Nisso se configura a lesividade da verba impugnada: não obstante a prestação de
serviços públicos absolutamente distintos, por decisão eivada de todo o tipo de
irregularidades, estendeu-se a verba indenizatória a servidores públicos que dela não
necessitam, causando prejuízo ao erário.
E não há que se fundamentar a inexistência de lesividade com a simplória
argumentação de que a VI dispensa prestação de contas, pois não se trata de mero
descumprimento de obrigação acessória, mas de dano que advém da própria natureza da
verba, causando lesão aos cofres públicos.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado
menos de R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais
anuais para custear atividade de controle externo dentro do estado para membros
do TCE? Essa diferença demonstra a lesividade do ato ora impugnado.
Por outro lado, supondo que os réus deixem de receber a Verba Indenizatória qual
seria o prejuízo para o controle externo? As atividades típicas dos réus são de gabinete na
sede do TCE, eles deixariam de ir trabalhar se não fossem indenizados? Com o recheado
subsídio que recebem, os RÉUS não podem alegar que sem a verba indenizatória não é
possível custear o transporte municipal, tal qual o funcionário que recebe salário mínimo
e se o patrão não pagar o auxílio transporte corre o risco de não ir trabalhar por não ter
dinheiro para o ônibus.
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Se com o pagamento ou não da verba indenizatória os RÉUS vão continuar
exercendo suas atividades de controle externo na sede do TCE, e vão continuar recebendo
diárias em caso de viagens para o resto do Brasil e do mundo, não há qualquer
contrapartida para a administração pública em troca do pagamento questionado.
Portanto, se o pagamento não se destina a custear atividades de controle externo
dentro do estado, ele não enseja nenhuma contrapartida para a administração pública,
restando comprovada a lesividade no pagamento de indenização.
Ainda que assim não se entenda, no caso concreto a lesividade do ato deriva,
indiscutivelmente, da própria imoralidade do ato. É auto evidente que um ato, ao mesmo
tempo eivado de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de
motivos e desvio de finalidade é lesivo ao patrimônio público.
Nesse sentido, o STJ entende possível a existência de atos cujo dano é presumido
ou cuja prova é presumida. Nesse sentido, como exemplo:
(...) LICITAÇÕES. PROCEDIMENTO DE CONVITE DIRECIONADO, SEM
PUBLICIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ART. 334, INCS. I E IV,
DO CPC. FATO NOTÓRIO SEGUNDO REGRAS DE EXPERIÊNCIA
ORDINÁRIAS E SOBRE O QUAL MILITA PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 2. O
prejuízo ao erário, na espécie (irregularidade em procedimento licitatório), que
geraria a lesividade apta a ensejar a ação popular é in re ipsa, na medida em
que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a
melhor proposta (no caso, em razão da ausência de publicidade, houve
direcionamento da licitação na modalidade convite a três empresas
específicas).3. Além disto, conforme o art. 334, incs. I e IV, independem de prova
os fatos notórios e aqueles em razão dos quais militam presunções legais ou de
veracidade. 4. Evidente que, segundo as regras de experiência ordinárias (ainda
mais levando em conta tratar-se, na espécie, de administradores públicos), o
direcionamento de licitações, sem a devida publicidade,levará à contratação de
propostas eventualmente superfaturadas (salvo nos casos em que não existem
outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos e/ou serviços). 5. Não
fosse isto bastante, toda a sistemática legal colocada na Lei n. 8.666/93 baseiase na presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da
melhor proposta em ambiente de igualdade de condições.6. Desta forma, milita
em favor da necessidade de publicidade precedente à contratação mediante
convite (que se alcança mediante,por exemplo, a fixação da cópia do instrumento
convocatório em locais públicos) a presunção de que, na sua ausência, a
proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos
dispendiosa, daí porque o prejuízo ao erário é notório. 7. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.6

De forma análoga ao entendimento da jurisprudência, esposado no precedente
acima, é notório que o recebimento pelos RÉUS da verba indenizatória sem qualquer
contrapartida por parte deles em benefício da Administração Pública é ato lesivo que
causa dano ao erário.

6

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1190189/SP. Relator Ministro Mauro
Campbell Marques. Brasília, DF, julgado em 10 de agosto de 2012.
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As verbas indenizatórias, como o nome já diz, são para indenizar despesas
relacionadas ao serviço público. O entendimento do TCE de que não é necessário prestar
contas da verba indenizatória, nem mesmo um relatório de atividades, porque a finalidade
pública da utilização da verba é presumida criou a possibilidade de aumentar
indefinidamente o valor da verba indenizatória, uma vez que não será necessário
conseguir notas fiscais para justificar os gastos.
Então a lesividade não se restringe ao prejuízo mensurável dentro do próprio TCE,
esse entendimento destruiu completamente o teto remuneratório com vantagem para o
servidor, que não paga imposto de renda nem previdência, e vantagem para a gestão
porque as verbas indenizatórias não são consideradas gastos com pessoal, então não
incide o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A partir daí proliferaram leis concedendo verba indenizatória a vereadores e
secretários municipais, a diversas categorias de servidores, e atualmente os secretários de
estado estão pleiteando também a referida verba, de modo que mantendo-se este
entendimento a lesividade potencial é incalculável.
Por último, a verba impugnada, no mínimo, causa dano moral patrimônio
imaterial dos cidadãos matogrossenses, isto é, à expectativa legítima de terem
representantes íntegros, probos e que conduzam seu trabalho com a honra que cargo
exige. Nesse sentido traz-se à colação o entendimento de Hely Lopes Meirelles, citado
por Ana Oenning, para quem a lesividade na Ação Popular:
consiste em desfalcar o erário ou prejudicar a Administração pública, assim
como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade. Dessa maneira, além da lesão referente a dano
pecuniário, a lesividade abrange tanto o patrimônio material, como moral,
espiritual, estético, etc.7

Nesse sentido, vale ressaltar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso ganhou o
Brasil após ser veiculado em noticiários de todo o país pelos vergonhosos pagamentos de
verba indenizatória.
Portanto, satisfeito também o requisito da lesividade, seja pela demonstração de
pagamento vultuoso sem contrapartida dos RÉUS, seja pela prova presumida de dano nos
atos ímprobos contra a administração pública ou seja pelo dano moral causado pelos
pagamentos imorais.

7

OENNING, Anna Karolina da Silva. Atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e a
desfiguração do dano in re ipsa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2018. 120 f. TCC
(Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193450>. Acesso em:
25 maio 2019, p. 78.
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VIII – CONCLUSÃO

Não existe no nosso ordenamento jurídico previsão legal para que um agente
público estabeleça seu próprio salário. Mesmo aos legisladores é vedada essa prática, pois
somente podem fixar a remuneração para a próxima legislatura, sendo incerto se serão ou
não reeleitos para receber a vantagem.
No caso em tela, os RÉUS conselheiro DOMINGOS NETO, conselheira interina
JAQUELINE JACOBSEN e o conselheiro substituto LUIZ HENRIQUE LIMA e outros
3 conselheiros atualmente afastados, deliberaram, por unanimidade aprovar a Decisão
Administrativa 9/2015 e assim concederam a si mesmos um aumento que praticamente
dobrou sua remuneração. Por sua vez os demais réus que não estiveram na reunião foram
omissos ao deixar de adotar providências para impedir a continuidade da prática, o que
constitui dever do se esperava do Ministério Público de Contas, guardião das leis e da
Constituição.
O Observatório Social de Mato Grosso protocolizou em 19/06/2019 uma
Notificação Extrajudicial ao TCE solicitando Suspensão do pagamento da VERBA
INDENIZATÓRIA e instauração de Tomada de Contas Especial para apuração do
prejuízo e da responsabilidade pessoal pelo mesmo, com prazo de 30 dias para resposta.
Transcorrido mais de 60 dias, não houve manifestação em resposta à notificação,
que foi recebida como denúncia e respondida pela Ouvidoria como pedido de acesso à
informação.
Entretanto, a resposta à notificação ficou evidenciada com a publicação no site do
TCE da remuneração de julho 2019 que inclui o pagamento da verba indenizatória (doc
).
Assim não resta outra alternativa aos autores senão recorrer ao Judiciário, porque
a despeito de tudo o que se expôs, o TCE local mantém a conveniente exegese, fruto
apenas do seu próprio voluntarismo, que achou por bem aplicar a si mesmo entendimento
que promove elevação em seus salários, sem lei que autorize e em manifesta ofensa à CF.
Trata-se de assombrosa ousadia e desrespeitosa prática, que desconsidera, em
ultima ratio, o Direto, a Justiça e o sofrido povo mato-grossense. Ganhando parcela não
recebida por magistrados e membros do MP estadual, mas pelos Membros do Poder
Legislativo, o que os Conselheiros e Procuradores fazem é suplantar seus próprios
paradigmas constitucionais, aplicando teoria própria, que quer o melhor dos mundos;
apenas os bônus, pertencentes aos demais Poderes, sem se submeterem ao ônus dessas
carreiras.
Decepcionante, ainda, para sermos econômicos nos adjetivos, que Conselheiros
Substitutos concursados e, pior ainda, membros do MP de CONTAS tenham aceitado
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tomar parte em ato tão indefensável e vil, sob qualquer ótica que se queira enfrentá-lo.
Deles se esperaria outra postura: não só a negativa de recebimento como fez um dos
conselheiros interinos, como, ainda, a luta intransigente para a derrubada de ato tão
imoral, ilegal e lesivo ao Estado para o qual trabalham e deveriam defender, acima de
seus interesses pessoais.
A Verba Indenizatória paga de maneira sistêmica em valores mensais e fixos a
todos os membros deliberativos do TCE/MT e do MPC/MT, independentemente de
viajarem a serviço dentro do estado, representa indubitavelmente, remuneração, numa
flagrante tentativa (até agora, com êxito) de driblar os limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o fisco tributário da União e o teto constitucional
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI da CRFB)
pois, somando o subsídio dos conselheiros (titulares e substitutos) do TCE/MT e
membros do MPC/MT com a verba indenizatória e a gratificação de função, os valores
mensais recebidos por cada um perfazem valores superiores a R$ 60.000,00.
Considerando toda a série histórica dos 04 anos de recebimento indevido, desde a
edição da Decisão Administrativa contestada (em 2015), cujos valores são variáveis e não
foram informados pelo TCE MT, estimamos em R$ 4 milhões, porém pode ser o dobro
deste valor caso o pagamento tenha sido feito retroativamente ao início da vigência das
Leis 9.493/10 e 9.866/12.
Felizmente, estamos em um Estado Democrático de Direito, de modo que todos
devem obediência às leis.
Para Lawrence Lessig, pesquisador do Centro J. Safra para Ética de Harvard,
existe uma corrupção institucionalizada, que pode ser definida como a economia de
influências que mina a confiança nas instituições públicas ou a qualidade do serviço
prestado por essas instituições.8
Tal conceito nos ajuda a entender o que Silval Barbosa chamou de corrupção
institucionalizada quando aumentava o duodécimo do poder legislativo e TCE em troca
de aprovação de suas contas. Embora o pagamento do duodécimo seja procedimento
normal e devido no sistema democrático brasileiro, Silval o utilizou como ativo de sua
"economia corrupta", a fim de cooptar o apoio de agentes públicos com a aparência de
legalidade, como ele mesmo confessou.
Com certeza o acréscimo de recursos do duodécimo não se destinou à melhoria
do combate à corrupção, porque todas as contas do Silval tiveram parecer favorável.
Então, talvez a Verba Indenizatória tenha sido criada para que fosse gasto este recurso
extra.
Segundo a Lei de Ação Popular, nº 4.717/65, art. 2º, “são nulos atos lesivos com
vícios de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade”, etc,

Comentado [8]: Agora lendo em seu contexto,
continuo achando que é desnecessário. Esse trecho
acrescenta pouca força ao argumento da petição.

8

LESSIG, Lawrence. Institutional Corruption. In: Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics at Harvard Opening
Lecture, 8 de outubro de 2009. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0-lEDiUFXUk.
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aos quais a vexata quaestio, posta à apreciação desse respeitável juízo, enquadra-se
perfeitamente!
De fato, a falta de publicidade e transparência da decisão concessiva do indevido
benefício; a ilegalidade do objeto por violação à lei e à CF; a materialidade inexistente e
juridicamente inadequada ao resultado objetivo; e o fim, diverso do previsto e esperado
na regra de competência, enquadram-se na conceituação dos casos de nulidade, a serem
remediados via Ação Popular.

Comentado [9]: Volta a falar sobre aspectos
preliminares (adequação da via eleita)

4. TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR
Vem do STF a lição de que a percepção de proventos ou remuneração em
desconformidade enseja grave lesão à ordem pública, mandando cessar tais práticas
(SS3763).
Por outro lado, não se está diante de direito adquirido, a justificar a irredutibilidade
de vencimentos:
“Não é qualquer vantagem, não é qualquer adicional que poderá beneficiar-se
desse princípio da irredutibilidade de vencimentos que alcança não só os
magistrados como os servidores públicos de modo geral segundo a nova
Constituição de 88” (STF, Mandado de Segurança 24875).
Referida jurisprudência respalda, assim, o pedido de suspensão dos efeitos da
Decisão Administrativa 9/15 do Pleno do TCE MT, que, de tão inconsistente, sequer foi
publicada em sua íntegra, utilizando-se do artificio ardiloso da remissão indireta e vaga.
No caso em apreço, a ilegalidade do pagamento decorrente de ato nulo de pleno
direito apresenta-se evidente, razão pela qual necessário se faz a concessão liminar
determinando a imediata suspensão do pagamento dessa ilícita verba,
Posto isso, os autores pedem medida de urgência, mandando cessar (nos termos
do art. 300 do CPC e parágrafo 4º o art. 5º da LAP), imediata e liminarmente, o pagamento
da referida verba indenizatória, percebida pelos réus.
Estão presentes a fumaça do bom Direito e do grave perigo da demora, este
consubstanciado em face da penúria das contas públicas locais, tendo o TCE
MT emitido alerta a vários municípios e suspendido o reajuste geral pago pelo governo
do Estado a seus servidores, razão pela qual deve-se buscar a concessão de medida
suficiente a inibir o prejuízo patente, revelado por abusivo recebimento de vantagem
indevida, paga aos conselheiros membros e substitutos do TCE MT e membros do MP
junto ao referido Tribunal, e, desse modo, suspendendo-se os efeitos da Decisão
Administrativa 9, de 07/07/15, do Tribunal Pleno do TCE MT.
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Como se vê, a medida não trará qualquer prejuízo aos réus, pois, apenas para
argumentar, caso seja improcedente esta ação, receberão os valores suspensos com
correção. Ademais, a decisão requerida não impedirá, caso necessário, o adiantamento
e/ou pagamento de diárias, transporte etc, quanto efetivamente os réus viajarem a trabalho
para o interior do estado.
Ao contrário, a não concessão imediata redundará em graves e irremediáveis
prejuízos aos cofres públicos de MT, cuja crise financeira e fiscal penaliza o povo e
ameaça a fruição de serviços públicos essenciais.

5. PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
Pedir informe a data da publicação em diário oficial da Decisão
Administrativa nº 9/2015
1) A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos
pagamentos de verba indenizatória com base na Decisão Administrativa nº
9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12.
2) A citação dos réus (para, querendo, contestarem esta ação) no próprio
endereço do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, visto que o
domicílio do agente público é o seu local de trabalho (art 76, CC);
3) A citação do Estado de MT, nos termos do art 6º, parágrafo 3º da LAP,
abstendo-se de contestar o pedido e integrando o polo ativo da demanda;
4) A manifestação do r. MP Estadual;
5) A isenção das custas e ônus processuais, aos autores, nos termos do que
prescreve o artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal;
6) A procedência da ação, confirmando-se a liminar, para que se anule a Decisão
Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado
pelo recebimento indevido das aludidas parcelas, inclusive eventuais
pagamentos retroativos, bem assim condenando em custas, honorários e dano
moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo.
Protestam os autores pela produção de todas as provas em Direito admitidas,
inclusive, requerendo a esse juízo, nos termos do artigo 7º, I, b da LAP, que determine ao
2º réu, Presidente do TCE MT, que:
a) apresente cópia integral de todos os processos que versem sobre pagamento de
verba indenizatória prevista nas Leis 9.493/10 e 9.866/12, bem como apresente
comprovantes de pagamentos realizados a qualquer título, a cada auditor
substituto de conselheiro, conselheiro e membros do ministério público de contas,
nos últimos 5 anos;
b) apresente cópia integral de todo e qualquer processo que discutiu e redundou
na edição da multicitada Decisão Administrativa 9/15-Tribunal Pleno, ora
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questionada, inclusive cópia da Ata da reunião do colegiado aprovada pela
Decisão Administrativa 09/2015;
c) apresente cópia integral do processo e publicação de ato que fundamentou a
alteração de 67,32% para 100% do subsídio a Verba Indenizatória para
Procuradores do MP junto ao TCE MT a partir de dezembro de 2017;
d) informe todos os valores pagos com fundamento na Decisão Administrativa
9/15, inclusive retroativos à data de início da vigência das leis 9.493/10 e
9.866/12.

Considerando o prejuízo estimado em R$ 3.750.000( três milhões setecentos e
cinquentas reais) por ano desde julho de 2015, dá-se à causa o valor de R$ 15 milhões
de reais.
Cuiabá, Mato Grosso, 27 de agosto de 2019.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045

ELDA MARIZA VALIM FIM
OAB/MT 13.580
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Procuração
Neure Rejane Alves da Silva, brasileira, solteira, portadora do RG: 961.999-2 –
SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 630.365.171-20, Título Eleitoral 0181 9938 1805, residente à
Av. das Palmeiras – 36, Jd. Imperial, Cuiabá - MT , por este instrumento particular de

procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores Dr. Anderson Amaral
Rosa, brasileiro, casado, portador CPF n. 892.419.321-04, advogado OAB/MT 26045,
escritório profissional, Rua Barão de Melgaço, n.3045, Centro Cuiabá MT; E Elda
Mariza Valim Fim, brasileira, casada, auditora aposentada, advogada OAB-MT 13.580,
inscrita no CPF sob o nº 383.769.201-97, Título Eleitoral 0050 0346 1864 residente à
Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro Quilombo, CEP
78045.175, Cuiabá – MT. email eldamvfim@gmail.com a quem devem ser dirigida
as notificações, a quem confere amplos poderes para o foro em geral à defesa de seus
direitos e interesses, com as cláusula ad judicia e et extra, em qualquer
Esfera,administrativa, Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de
direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até
final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda,
poderes especiais para transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação, desistir, agindo em conjunto ou separadamente, podendo, ainda,
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo
por bom, firme e valioso, e em especial para ajuizar AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE
LIMINAR, em face de atos ilícitos praticados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso

Cuiabá dia 23 de agosto de 2019

________________________________
Neure Rejane Alves da Silva
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CONSELHEIROS - SUBSIDIOS E VALORES INDENIZAVEIS
JULHO/2019
1. Estrutura de remuneração dos Senhores Conselheiros por subsídio, fixado em
parcela única, nos termos da Portaria nº 042, de 01 de julho de 2006, da
Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Lei
Complementar nº 242, publicada no Diário Oficial de 17 de janeiro de 2006 e
em virtude do disposto no § 3º, do art. 50 da Constituição Estadual:
Conselheiro
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
Valter Albano da Silva
José Carlos Novelli
Waldir Júlio Teis
Gonçalo Domingos de Campos Neto
Sérgio Ricardo de Almeida

Subsídio – R$
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22

2. Gratificação de Direção para Presidente, Vice-presidente, Corregedor-geral,
Ouvidor-geral e Presidentes de Câmaras, conforme art. 212 da Lei nº
4.964/1985 - Código de Organização Judiciária – COJE – R$ 3.831,10.

3. Custeio de Obras Técnicas e melhoria do conhecimento, conforme artigo 227
da Lei nº 4.964/1985 – Código de Organização Judiciária – COJE, tem direito,
semestralmente, a 01 (um) subsídio mensal a título de aquisição de obras
técnicas.
4. Auxílio-alimentação, conforme Lei nº 10.719/2018 – R$ 1.150,00.

JULHO/2019
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5. Verba de Natureza Indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo,
instituída conforme as Leis n° 9.493, de 29.12.10 e 9.866, de 27.12.12,
destinada a compensar despesas inerentes às atividades dos membros,
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle
Externo, paga aos Conselheiros em pleno exercício de suas atividades, no
valor de R$ 23.873,17, correspondente a 67,32% do subsídio de cada
membro. São incluídas no valor da referida verba, entre outras, as despesas
referentes a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e
suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos
demais municípios mato-grossenses, conforme Decisão Administrativa nº 9,
de 07.07.15 do Tribunal Pleno.

JULHO/2019
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CONSELHEIROS SUBSTITUTOS - SUBSIDIOS E VALORES INDENIZAVEIS
JULHO/2019
1. Subsídio

dos

Senhores

Conselheiros

Substitutos,

conforme

Lei

Complementar nº 449/2011:
Conselheiro Substituto
Luiz Henrique Moraes de Lima
Isaias Lopes da Cunha
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
João Batista de Camargo Júnior
Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Moises Maciel
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

Subsídio – R$
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
33.689,11

2. O Conselheiro Substituto, quando em substituição à Conselheiro, terá as
mesmas garantias e impedimentos do titular, de acordo com o disposto no
§ 3°, do Artigo 49 da Constituição Estadual de Mato Grosso.
3.

Gratificação de Direção para Presidente, Vice-presidente, Corregedor-geral,
Ouvidor-geral e Presidentes de Câmaras, conforme art. 212 da Lei
nº 4.964/1985 - Código de Organização Judiciária – COJE – R$ 3.831,10.

4. Custeio de Obras Técnicas e melhoria do conhecimento, conforme artigo 227
da Lei nº 4.964/1985 – Código de Organização Judiciária – COJE, tem direito,
semestralmente, a 01 (um) subsídio mensal a título de aquisição de obras
técnicas.
5. Auxílio-alimentação, conforme Lei nº 10.719/2018 – R$ 1.150,00.

JULHO/2019
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6. Verba de Natureza Indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo,
instituída conforme as Leis n° 9.493, de 29.12.10 e 9.866, de 27.12.12,
destinada a compensar despesas inerentes às atividades dos membros Conselheiros, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de
Controle Externo no valor de R$ 23.873,17, correspondente a 67,32% do
subsídio para os Conselheiros e no valor de R$ 22.393,15, correspondente a
66,47% do subsídio para os Conselheiros Substitutos. São incluídas no valor
da referida verba, entre outras, as despesas referentes a diárias de viagens,
passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da
sede do TCE, da capital do Estado e dos demais municípios matogrossenses, conforme Decisão Administrativa nº 9, de 07.07.15 do Tribunal
Pleno.

Conselheiro Substituto
Luiz Henrique Moraes de Lima
Isaias Lopes da Cunha
João Batista de Camargo Júnior
Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Moises Maciel
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

JULHO/2019
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PROCURADORES DE CONTAS - VALORES INDENIZAVEIS
JULHO/2019
1. Verba de Natureza Indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo,
instituída conforme as Leis n° 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12,
destinada a compensar despesas inerentes às atividades dos membros,
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle
Externo no valor de R$ 35.378,00, correspondente a um subsídio de cada
membro. São incluídas no valor da referida verba, entre outras, as despesas
referentes a diárias de viagens, passagens e suprimentos de fundos, no
âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos demais municípios
mato-grossenses, conforme Decisão Administrativa nº 9, de 07.07.15 do
Tribunal Pleno.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE
CUIABÁ
AUTOS Nº 1037390-17.2019.8.11.0041
AUTOR(A): ELDA MARIZA VALIM FIM, CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR, NEURE
REJANE ALVES DA SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS
W

Vistos. Trata-se de Ação Popular proposta por Elda Mariza Valim Fim e
Outros em face do Estado de Mato Grosso e Outros, todos qualificados nos
autos.Ab initio, NOTIFIQUE-SE o ente requerido, por meio de seu representante
legal, para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifeste-se sobre a
liminar pleiteada pelo autor, em aplicação analógica ao disposto no art. 2º da Lei
n.º 8.437/92, por força do Microsistema do Processo Coletivo. Com a manifestação
ou o decurso do prazo, remetam-se os autos conclusos para análise da tutela de
urgência pretendida. Às providências.Cuiabá, 30 de Agosto de 2019. BRUNO
D’OLIVEIRA MARQUES
Juiz de Direito
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Manifestação do Estado sobre a liminar em pdf, com documentos.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

PROCESSO N. 1037390-17.2019.811.0041

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio dos Procuradores do Estado
subscritores, com fundamento no art. 2º da Lei 8.437/92, vem apresentar MANIFESTAÇÃO
demonstrativa do INDEFERIMENTO DA LIMINAR, nos termos que seguem.

1. BREVE SÍNTESE FÁTICA
Ação popular objetivando, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos
pagamentos de verba indenizatória a membros do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério
Público de Contas, que tenham por base a Decisão Administrativa n. 9/2015 ou as Leis Estaduais
9.493/10 e 9.866/12.
Eis os fundamentos, em suma, trazidos pelos requerentes:
i) Não haveria comando legal permitindo o pagamento das verbas indenizatórias a
Conselheiros e Procuradores do TCE, mas apenas atos administrativos;
ii) Ausência de transparência e de prestação de contas adequada por parte do Tribunal
de Contas;
iii) Desvio de finalidade da verba e cumulação de pagamentos destinados a finalidades
abarcadas em teoria pela indenização – pagamento de diárias, passagens, mesmo existindo a referida
indenização para tal destinação.

Página 1 de 5

Assinado eletronicamente por: CARLOS ANTONIO PERLIN - 14/09/2019 19:50:00
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYLNBSLFV

Num. 23939924 - Pág. 1

ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

2.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO TCE-MT E MPC-MT. EXTINÇÃO DO

PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBA INDENIZATÓRIA
RESPALDADA EM LEI. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DE
URGÊNCIA NECESSÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR
Esclarecendo na íntegra a impropriedade de todos os argumentos veiculados na ação
popular, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas remeteram a esta Procuradoria do
Estado informações técnicas que abrangem todos os aspectos versados, que demonstram, inclusive, a
necessidade de extinção do processo ab initio, por inadequação da via eleita.
A fim de evitar tautologia, anexa-se a esta manifestação aquelas produzidas por ambas
as instituições sobreditas, as quais, dotadas de alto nível técnico-jurídico, evidenciam claramente:
i)

A ação popular, na realidade, impugna, em abstrato, o pagamento de verba

indenizatória instituída pelas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, o que é inviável nesta via
processual, pois equivale a usurpar a competência do Tribunal de Justiça para aferição do tema em
controle abstrato de constitucionalidade, conforme assente entendimento do STF, verbis: “E para tal fim
não serve a ação popular, a qual se limita à análise específica da legalidade do ato, não servindo para
a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade de qualquer tipo de legislação” (Rcl 8.605-AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio). É o entendimento, também, deste Tribunal de Justiça, que preconiza que:
“Esse fato, por si só, afasta a possibilidade do cabimento da ação popular por equivaler à declaração
de inconstitucionalidade de lei em tese, em flagrante usurpação de competência do Pretório Excelso
para efetuar o controle em abstrato da constitucionalidade das leis”, razão pela qual ordenou: “Ação
popular extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, ficando prejudicado o exame da prescrição”. (REEX: 102143/2013, Rel. Desa. Maria
Erotides Kneip Baranjak, Publicação: 09/12/2014).
ii)

A fiscalização abstrata de constitucionalidade da Lei Estadual nº 9.493/10,

alterada pela Lei Estadual 10.296/15), já foi exercida pelo Tribunal de Justiça na ADI 96397/2015,
decidindo-se pela plena higidez da norma, que não pode ser novamente questionada nessa via
equivocada e com a pretensão de contornar, por via oblíqua, o entendimento do próprio Pleno da Corte
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Estadual.
iii) A inviabilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação, em
atenção ao art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, já que o pedido liminar [suspensão das verbas indenizatórias]
verdadeiramente se confunde com o próprio mérito da demanda, mesmo porque, como já assentou o
TJMG: “não é recomendável deferir pedido liminar que esgote integralmente o objeto do Mandado de
Segurança, mormente por ser consolidado o entendimento de que são irrepetíveis os vencimentos
daqueles que os recebem de boa-fé, o que configura risco de dano inverso ao Poder Público”. (AI
10000170019947001, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, publicação: 27/06/2017).
iv) A inexistência de plausibilidade do direito [fumus boni iuris], porquanto a
integração do Tribunal de Contas ao Poder Legislativo – por força de disposição constitucional –
torna aplicável a seus membros as disposições previstas nas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e
10.296/15, entre as quais o pagamento da verba indenizatória pela atividade de controle externo, de tal
forma que tal percepção não se deu com a Decisão Administrativa nº 9/2015, mas sim
anteriormente, com base na Lei Estadual 8.402/05.
v)

A inexistência de plausibilidade do direito reforçada ainda pelo fato da Lei

Estadual 9.493/10 prever o pagamento da parcela indenizatória “aos membros dos órgãos do Poder
Legislativo e com a função de “cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais” (art. 1º), entre os quais, obviamente, se inserem os membros do Tribunal de Contas,
sejam eles Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, na forma do art. 1º, §1º,
do Regimento Interno do TCE-MT.
vi) A Decisão Administrativa nº 09/2015 somente foi editada para regulamentação do
pagamento da parcela indenizatória, ante tal determinação prevista na Lei Estadual 9.493/10 e, após,
na Lei Estadual 10.296/15 [que majorou a verba do Poder Legislativo para o valor de R$ 65.000,00],
limitando o valor daquela a 67,32% e 66,47% [para Conselheiro e Conselheiro substituto] do subsídio
de seus membros.
vii) Então, na prática, a Decisão Administrativa nº 09/2015 não cria ou aumenta
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despesas, que já possuíam lastro em lei positivada, mas as reduz, limitando a valores bem inferiores
a R$ 65.000,00, o que evidencia prática comum no próprio Poder Judiciário, quando regulamenta
verbas instituídas por lei, como no caso do auxílio-alimentação aos magistrados do TJMT.
viii) A inexistência de plausibilidade do direito também em relação aos membros do
Ministério Público de Contas, que aderiram ao regime exclusivo da indenização pelas atividades de
controle externo, sem acumulação com outras verbas de caráter indenizatório, de acordo com a Lei
Estadual 10.296/15. Não há regime híbrido ou aumento de despesas, afinal, não se cumulam as
verbas destinadas ao controle externo e ao Ministério Público Estadual, diversamente do alegado
pelos requerentes.
ix) A falta do requisito do fumus boni iuris, portanto, advém da percepção de verba
indenizatória pelos membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas com pleno
amparo legal e constitucional, tendo a decisão administrativa apenas regulamentado, para menor, o
quantum subjacente.
x)

A par disso, a completa ausência de urgência [periculum in mora], na medida

em que as normas questionadas – o que nem poderia ser feito nesta via processual – estão em vigor
há diversos anos, circunstância esta que, por si só, já impede a concessão da liminar, conforme
entendimento reiterado em todas as instâncias do Poder Judiciário.
3.

CONCLUSÃO. PEDIDOS

Ante o exposto – e ratificando-se na íntegra as manifestações exaradas pelo Tribunal
de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Contas – o Estado de Mato Grosso pede:
i)

Preliminarmente ao exame da liminar, a extinção ab initio da ação popular sem

exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de interesse
processual [inadequação da via eleita], dada a inviabilidade de questionamento, em tese, de lei na via
da ação popular;
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ii)

Acaso superada a preliminar, o indeferimento da liminar vindicada, dada a

inexistência tanto da plausibilidade do direito [o pagamento da verba indenizatória tem amparo legal e
constitucional], quanto da urgência [as normas estão em vigor há vários anos];
iii) Por fim, a juntada dos documentos em anexo.
Nesses termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2019.

CARLOS ANTONIO PERLIN
Subprocurador de Ações Estratégicas

WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO
Procurador do Estado

Página 5 de 5

Assinado eletronicamente por: CARLOS ANTONIO PERLIN - 14/09/2019 19:50:00
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYLNBSLFV

Num. 23939924 - Pág. 5

Cuiabá, 13 de setembro de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO
Procurador do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral do Estado
Cuiabá/MT

Assunto: Resposta ao Ofício 342/2019/PGE-MT/SUBPATRIMÔNIO – Informações para
subsidiar a defesa a ser apresentada na Ação Popular nº 1037390-17.2019.8.11.0041

Senhor Procurador,
Em resposta ao ofício encaminhado a este Tribunal de Contas,
protocolado sob o nº 260207/2019, no qual constam cópias da inicial e do despacho, para
manifestação quanto à liminar pleiteada no processo nº 1037390-17.2019.8.11.0041, em
trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, serão
apresentadas abaixo razões de fato e de direito, as quais evidenciam

que a ação

proposta deve ser extinta, sem resolução de mérito, e que a tutela de urgência requerida
não deve ser acolhida, por diversos fatores.
Vale consignar que a explanação que será feita refuta todos os
argumentos apresentados na ação popular.
1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VERBA AMPARADA POR DISPOSITIVO LEGAL –
PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A finalidade precípua da presente ação é questionar a legalidade do
pagamento da verba indenizatória que, conforme se verá adiante, foi fixada pela Lei nº
8.402 de 2005 (alterada pelas Leis nºs 8.911/2008 e 9.186/2009) e posteriormente
substituída pela Lei nº 9.493/2010 (alterada por leis posteriores, dentre elas pela Lei nº
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10.296/2015). Logo, a ação popular não é a via mais adequada para atingir esse objetivo,
mas sim a ação direta de inconstitucionalidade, atacando diretamente a Lei que
fundamentou o ato administrativo que procedeu aos pagamentos.

Nesse

sentido,

o

Supremo

Tribunal

Federal

consolidou

entendimento de que as ações populares não se prestam para declaração de
inconstitucionalidade, sendo vedada a sua utilização nos casos em que a alegação
de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa, vejamos:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim
ementado: “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ.
LEIS MUNICIPAL Nº 2082004. CUMULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
COMO SERVIDOR PÚBLICO COM PARCELA DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO.
INADEQUAÇÃO
DA
AÇÃO
POPULAR
PARA
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPROPRIEDADEDA VIA ELEITA. EXTINÇÃODA AÇÃO.IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. Conquanto exista o apontamento de ilegalidade do ato
por violação a Constituição Federal (especificamente, do art. 38,II), ao fim e ao
cabo o pedido do recorrido (ainda que referente ao ressarcimento dos valores
indevidamente recebidos pelos agentes políticos antes referidos) só poderá ser
acolhido com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal
nº 20/2004, que não pode simplesmente ser desconsiderada para fins de
análise da legalidade do ato. E para tal fim não serve a ação popular, a qual se
limita à análise específica da legalidade do ato, não servindo para a declaração
de ilegalidade/inconstitucionalidade de qualquer tipo de legislação. Precedentes
do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO, POR MAIORIA." (fls. 199). Neste
RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação
do art. 38, II, da mesma Carta. Afirma a possibilidade do controle difuso de
constitucionalidade na ação popular. A pretensão recursal merece acolhida.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de admitir o controle difuso de
constitucionalidade, implementado por qualquer Juízo nos processos em geral,
inclusive coletivo, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se
confunda com o pedido principal da causa. Nesse sentido: “CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE – IMPLEMENTO E ESPÉCIES. Descabe confundir
o controle concentrado de constitucionalidade com o difuso, podendo este
último ser implementado por qualquer Juízo nos processos em geral, inclusive
coletivo, como é a ação civil pública – precedentes: Recursos Extraordinários nº
424.993/DF, relator ministro Joaquim Barbosa, e 511.961/SP, relator ministro
Gilmar Mendes, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça
eletrônico de 19 de outubro de 2007 e 13 de novembro de 2009.” (Rcl 8.605AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de
constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de
inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa.
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Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” ( RE 595.213-AgR/, Rel. Min.
Roberto Barroso). Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do
RISTF) para determinar que seja observada a jurisprudência desta Corte,
conforme a fundamentação acima. (RE 956322, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 19/08/2019, publicado em DJe-183 DIVULG
21/08/2019 PUBLIC 22/08/2019)

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso
e de Tocantins, também corroboram esse entendimento:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO POPULAR - OBJETIVO
DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
ESTADUAIS - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO - INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL
ESCOLHIDO
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
- APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SEGUIDAS DA DESISTÊNCIA
DO APELO - HOMOLOGAÇÃO - CONTROLE EM ABSTRATO DA
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - USURPAÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA
RATIFICADA. "[.] 4. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO
POPULAR - OBJETIVO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE
DE NORMAS ESTADUAIS - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO
PROCESSUAL ESCOLHIDO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SEGUIDAS DA DESISTÊNCIA
DO APELO - HOMOLOGAÇÃO - CONTROLE EM ABSTRATO DA
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - USURPAÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA
RATIFICADA."[.] 4. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO
POPULAR - OBJETIVO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE
DE NORMAS ESTADUAIS - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO
PROCESSUAL ESCOLHIDO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SEGUIDAS DA DESISTÊNCIA
DO APELO - HOMOLOGAÇÃO - CONTROLE EM ABSTRATO DA
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - USURPAÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA
RATIFICADA. "[.] 4. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO
POPULAR - OBJETIVO DE DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE
DE NORMAS ESTADUAIS - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO
PROCESSUAL ESCOLHIDO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SEGUIDAS DA DESISTÊNCIA
DO APELO - HOMOLOGAÇÃO - CONTROLE EM ABSTRATO DA
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - USURPAÇÃO - PRECEDENTES - SENTENÇA
RATIFICADA."[...] 4. Na hipótese, o objetivo da ação popular não se relaciona
a atos específicos, mas contra todo o sistema de repasse previsto nas
normas pertinentes ao FIES, sem a especificação de um ato concreto lesivo
ao patrimônio público, requisito exigido e necessário para se autorizar a sua
impugnação por meio deste tipo de ação. Esse fato, por si só, afasta a
possibilidade do cabimento da ação popular por equivaler à declaração de
inconstitucionalidade de lei em tese, em flagrante usurpação de competência
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do Pretório Excelso para efetuar o controle em abstrato da constitucionalidade
das leis. 5. Ação popular extinta, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o
exame da prescrição (ofensa aos artigos 21 c/c 22 da Lei nº 4.717/65 e 295,
inciso IV, do CPC). 6. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ REsp: 1081968 SC 2008/0176597-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data
de Julgamento: 06/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 15/10/2009). (TJ-MT - REEX: 00228872320108110041 102143/2013,
Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento:
02/12/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2014)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LEI COMPLEMENTAR QUE
FIXOU SUBSÍDIO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO
TOCANTINS. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
PEDIDO
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. USURPAÇAO DE COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A ação popular não é o meio adequado
para a obtenção de declaração de inconstitucionalidade de lei
complementar estadual. Assim, correta a sentença que julgou extinta a
ação popular, que buscava a declaração de inconstitucionalidade de lei
complementar estadual, que fixou o subsídio do Defensor Público do Estado
do Tocantins de Classe Especial em quantia correspondente a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir de 1º de julho de 2011,
observando os limites previstos no inciso XI do art. 37 da Constituição
Federal, diminuindo-se, respectivamente, 5% para a classe imediatamente
inferior, posto ser de competência do Supremo Tribunal Federal a realização
do controle em abstrato da constitucionalidade das leis tendo como parâmetro
a Constituição Federal.(TJ-TO - REEX: 50084128520128270000, Relator:
MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

A par dos julgados transcritos, denota-se facilmente que o pedido
contido na exordial – anular os pagamentos de verba indenizatória com base na Decisão
Administrativa nº 9/2015, que fixou parâmetro de aplicação da Lei aos membros do TCE,
ou nas Leis nº 9.493/2010 e 9.866/2012 – em verdade, é pedido de inconstitucionalidade
de dispositivo de lei estadual.
Ora, o pagamento dos valores deu-se por força da Lei nº 8.402 de
2005 (alterada pelas Leis nºs 8.911/2008 e 9.186/2009), que foi posteriormente
substituída pela Lei nº 9.493/2010 (alterada por leis posteriores, dentre elas as Leis nºs
9866/2012 e 10.296/2015), as quais encontram-se em plena vigência e eficácia.
Evidente, portanto, o perfeito amolde da doutrina e jurisprudência
pátria ao caso em comento, restando perfeitamente caracterizado o pedido de

Assinado eletronicamente por: CARLOS ANTONIO PERLIN - 14/09/2019 19:50:00
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAQJTHLLFJ

Num. 23939925 - Pág. 4

inconstitucionalidade por via processual inadequada, qual seja, a ação popular.
Nestes termos, ante a inadequação da via eleita, entende-se como
possível o requerimento para que a presente ação popular seja EXTINTA, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
2. DO IMPERATIVO INDEFERIMENTO DA LIMINAR REQUERIDA
2.1. DO NÃO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE NO TODO OU EM
PARTE O OBJETO DO PROCESSO. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992.
Por meio da presente ação, os autores postulam, em caráter liminar,
a imediata suspensão dos pagamentos de verba indenizatória com base nas Leis
9.493/2010 e 9.866/2012 e na Decisão Administrativa nº 9/2015.
Sucede que o aludido pedido de tutela de urgência encontra óbice
expresso na Lei 8.437/1992, especificamente no § 3º do art. 1º, que dispõe nos seguintes
termos:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no
procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em
ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer
parte, o objeto da ação.

Observe-se que a lei proíbe a concessão de liminar que esgote, no
todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, isto é, da mesma forma pretendida pelos
autores, que visa suspender o pagamento da verba aos membros do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, no caso sob exame, é evidente que a liminar pleiteada
pelos autores se confunde com o mérito da ação, qual seja, a suspensão do pagamento
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da verba e, por consequência, possui caráter satisfativo. Ademais, a não concessão da
liminar neste momento não importa no perecimento do direito, permanecendo-o na
totalidade para o julgamento futuro de mérito.
Nesse sentido, cita-se a extensa jurisprudência pátria, a qual é
pacífica em reconhecer a impossibilidade de concessão de liminar nas situações em que
haja antecipação do objeto da ação, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. SERVIDOR
PÚBLICO DEMITIDO. MANUTENÇÃO NO CARGO. PRESERVAÇÃO DOS
VENCIMENTOS. PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. - O parágrafo 3º, do artigo 1º,
da Lei nº 8.437/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do
Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida
feição satisfativa. - A moderna jurisprudência, com os olhos na efetividade e
na instrumentalidade do processo, tem admitido, em caráter excepcional,
medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os
pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora e sempre que a
provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato
que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional, como a
de suspensão do pagamento dos vencimentos de ex-servidor público
demitido. - Recurso especial não conhecido.(STJ - REsp: 180948 PR
1998/0049357-3, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento:
14/12/2000, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.02.2001 p. 256)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO
LIMINAR - MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA INTEGRALMENTE O
OBJETO DO MANDAMUS - IMPOSSIBILIDADE. - Consoante o disposto no
art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, em ações promovidas em face do Poder
Público, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou
em qualquer parte, o objeto da ação, ressalvadas as hipóteses de
extrema urgência que reclamam premente concretização da medida sob
pena de prejuízo irreparável à parte. - À míngua de elementos que
evidenciem que a parte está exposta a situação de desamparo, não é
recomendável deferir pedido liminar que esgote integralmente o objeto
do Mandado de Segurança, mormente por ser consolidado o
entendimento de que são irrepetíveis os vencimentos daqueles que os
recebem de boa-fé, o que configura risco de dano inverso ao Poder
Público.(TJ-MG - AI: 10000170019947001 MG, Relator: Adriano de Mesquita
Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/05/0017, Câmaras Cíveis /
3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017)

EMBARGOS DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIMENTO COMO AGRAVO INTERNO - FUNGIBILIDADE - MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR FACE A
FAZENDA PÚBLICA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS
12.016/09, 8.437/92 E 9.494/97 - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.I.
Depreendendo-se o manifesto propósito infringente, manifestado em

Assinado eletronicamente por: CARLOS ANTONIO PERLIN - 14/09/2019 19:50:00
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAQJTHLLFJ

Num. 23939925 - Pág. 6

embargos declaratórios, já que se visa a reforma em absoluto do decisório
embargado, valendo-se de argumentos dantes rechaçados, aplico o princípio
da fungibilidade recursal, recebendo os aclaradores como agravo interno,
seguindo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e também
deste Tribunal. II. A interpretação sistemática do conjunto normativo
formando pelas Leis 12.016/09, 8.437/92 e 9.494/97, leva à ilação
proibitiva da pretensão liminar do Agravante. Vedada a concessão
liminar em mandado de segurança, veda-se também a sua concessão
nas ações ordinárias, baseadas no artigo 273 do CPC, como se dá no
caso dos autos.III. Destaca-se também o que diz o § 3º, do Art. 1º da Lei
8.437/92, que veda a concessão de "medida liminar que esgote, no todo
ou em qualquer parte, o objeto da ação .", o que se daria no caso de
concessão da liminar pretendida pelo Autor-Agravante, antecipando-se
integralmente todo o valor objeto da ação de cobrança em curso,
situação, que ao meu ver, está a revelar também presente o requisito
negativo do perigo de irreversibilidade da medida, dada o significativo
montante pretendido. IV. Recurso a que se nega provimento.(TJ-ES - ED:
09017876020118080000, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de
Julgamento: 09/04/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
17/04/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NO
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. NÃO CONCESSÃO.
1. Contra a fazenda pública não será cabível medida liminar que esgote,
no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
2. De acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal de Justiça,
quando o pedido liminar contra a fazenda pública confundir-se com o
mérito da ação originária, a natureza satisfativa da medida torna inviável a
concessão da tutela provisória, tanto na ação de conhecimento como na
ação de rito especial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(TJ-GO-AI:
04337412520188090000, Relator: Orloff Neves Rocha, Data de Julgamento:
23/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR QUE
ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA
NO §3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437/92. BLOQUEIO ON LINE DE
VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE.Não será cabível medida liminar
que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Inteligência
do §3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92. O bloqueio sobre o numerário existente
em conta bancária municipal, ofende o disposto no art. 100 da Constituição
Federal, o qual veda o bloqueio/sequestro de verba pública, cujo pagamento
deve ser feito pela via do precatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-BA-AI: 00232497220178050000, Relator:
Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação:
27/06/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA
- PEDIDO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO
LEGAL - ARTIGO 1º DA LEI Nº 8437/1992 - NATUREZA SATISFATIVA.
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA, PRIMA FACIE, DO FUMUS BONI JURIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Lei
nº 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares
contra atos do Poder Público, estabelece, em seu art. 1º, § 3º, que não
será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o
objeto da ação. 2 - Recurso improvido.(TJ-PA - AI: 201330088655 PA,
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Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento:
30/01/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2014)

Perante a jurisprudência apresentada resta pacífico que a liminar
nos moldes pleiteados é vedada pela Lei 8.437/1992. De qualquer modo, destaca-se que
os requisitos da medida cautelar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da
demora não se encontram presentes.
2.2. DA AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA
Como é cediço, um dos requisitos para concessão da tutela de
urgência é a fumaça do bom direito, ou fumus boni iuris, o qual pode ser brevemente
definido como a relevância do fundamento do pedido, ou seja, deve haver plausibilidade
do direito pleiteado pelo autor.
Para demonstrar a ausência de plausibilidade do direito, tornase necessário adentrar, indiretamente, no mérito da ação popular proposta.
Pois bem, em que pese a irresignação dos autores da referida ação,
o Tribunal de Contas encontra-se, na ordem constitucional, em posição sui generis, pois
ora se utiliza de disposições próprias do Poder Judiciário, a citar a equiparação entre os
membros deste e daquele1, bem como à prerrogativa de organização de seus serviços 2, e
ora é compreendido como órgão auxiliar do Poder Legislativo na atividade de
controle externo3.
Nessa linha de raciocínio, registra-se que da simples localização
topográfica da instituição na Constituição Federal, é possível constatar que o Tribunal de
1 Art. 73 Omissis
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Grifou-se)
2 Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio
de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art.
96. (Grifou-se)
3 Constituição Federal, art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (Grifou-se)
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Contas está inserido no Poder Legislativo, pois suas competências estão listadas no
“Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção IX – Da Fiscalização Contábil, Financeira e
Orçamentária”. Esta é a mesma localização do órgão na Constituição Estadual, a qual
estabelece em seu art. 47:
Art. 47 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: (Grifouse)

Note-se que esta integração é resultante da atividade de controle
externo exercida pelos órgãos, mas não pressupõe subordinação ou vínculo hierárquico.
Em verdade, consoante entendimento assentando na Corte Suprema, não existe
subordinação entre os Tribunais de Contas e os Poderes Legislativos. A propósito:
A POSIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ÓRGÃOS
INVESTIDOS DE AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO INSTITUCIONAL AO PODER LEGISLATIVO ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE TRADUZEM DIRETA
EMANAÇÃO DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - Os Tribunais
de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira,
não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao
Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de
mero assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais de
Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder
Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da própria
Constituição da República. Doutrina. Precedentes. (ADI 4190 MC-REF,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010,
DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-02 PP00313 RTJ VOL-00213-01 PP-00436 RT v. 100, n. 911, 2011, p. 379-404)

Com efeito, apesar de não haver subordinação entre os órgãos, não
subsistem dúvidas sobre o elo existente entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas,
produto do compartilhamento da competência constitucional do controle externo, de
titularidade daquele, que a exerce com o auxílio deste, razão porque se alcança com
facilidade a conclusão de que a Corte de Contas, apesar de gozar de autonomia
administrativa e financeira, integra o Legislativo. Nesse sentido, relevante é a lição de
Marçal Justen Filho, acerca do controle externo:
O controle externo consiste na submissão da atividade administrativa à
fiscalização exercitada por órgãos externos à estrutura do Poder que os
praticou. Em termos gerais, pode-se aludir ao controle externo por parte
do Poder Legislativo (o que abrange o Tribunal de Contas), do Ministério
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Público e do Poder Judiciário.4 (Grifou-se)

No mesmo sentido, assevera José dos Santos Carvalho Filho:
O Tribunal de Contas é o órgão integrante do Congresso Nacional que tem
a função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo da
Administração Pública, como emana do art. 71 da atual Constituição. 5
(Grifou-se)

Ademais, corroborando com a natureza do vínculo dos órgãos, vale
salientar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que inclui o
Tribunal de Contas no cômputo dos limites para gastos com pessoal do Poder Legislativo,
in verbis:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os
seguintes percentuais:
(...)
II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do
Estado; (Grifou-se)

No mesmo sentido, assevera Luis Henrique Lima6:
Ressalta-se, no entanto, que, para efeito da classificação funcional
orçamentária, a subfunção controle externo encontra-se associada à função
legislativa. De igual modo, nas leis orçamentárias, as dotações relativas ao
TCU constam do orçamento do Poder Legislativo e, para o cálculo dos limites
de despesas de pessoal previstos na LRF, as Cortes de Contas são incluídas
no âmbito dos Poderes Legislativos.

A par do cenário apresentado é que o Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso entende que a verba indenizatória fixada com base na Lei nº 8.402 de
2005 (alterada pelas Leis nºs 8.911/2008 e 9.186/2009) e posteriormente substituída pela
Lei nº 9.493/2010 (alterada por leis posteriores, dentre elas pela Lei nº 10.296/2015),
também se aplica aos seus membros, uma vez que integram o Poder Legislativo, nos
termos já expostos, auxiliando a Assembleia Legislativa no exercício do controle externo
sobre a Administração Pública.

4 In: Curso de direito administrativo [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1066
5 In: Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1022
6 In: Controle externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2018. p. 93.
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Este entendimento, aliás, não é recente, mas foi construído na linha
das alterações legislativas sobre o tema no âmbito do Legislativo. Para elucidar essa
questão, torna-se imprescindível realizar abaixo uma breve contextualização histórica.
Inicialmente, destaca-se a disciplina da Lei nº 8.112/2004, a qual
instituía a verba indenizatória nos seguintes termos (doc.01):
Art. 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício
parlamentar, no âmbito do Poder Legislativo Estadual, destinada ao
ressarcimento de despesas efetuadas pelo Deputado Estadual no
desempenho da atividade parlamentar.
Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos
Parlamentares, mediante solicitação de ressarcimento de despesa dirigida à
1ª Secretaria, através de modelo padrão remetido pela Secretaria Geral,
instruída com a necessária documentação fiscal comprobatória da despesa.
(Grifou-se)

Em razão da previsão expressa e exclusiva da aplicação da verba
indenizatória apenas aos parlamentares estaduais e em função da atividade parlamentar,
até a edição desta lei, os membros do Tribunal de Contas não recebiam a aludida verba
indenizatória. (doc. 02)
Todavia, com o advento da Emenda Constitucional 47/2005, que
inseriu na CF/88 a possibilidade de pagamento de verbas indenizatórias sem incidir no
cômputo para efeitos de limites remuneratórios, e, a partir da publicação da Lei Estadual
nº 8.402 de 2005 (alterada pelas Leis nºs 8.911/2008 e 9.186/2009), que promoveu
inovação no regime jurídico da verba indenizatória, firmou-se novo entendimento de modo
a estender os seus efeitos aos membros do TCE/MT. A valer, o referido diploma alterou a
Lei nº 8.112/2004, então vigente, para instituir a indenização nos termos adiante (doc.
03):
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo
Estadual, destinada à cobertura de despesas relacionadas às atividades de
seus membros. (Grifou-se)
§ 1º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos membros do
Poder Legislativo, através dos órgãos de Gestão, Orçamento e Finanças,
competindo a esta o controle da documentação comprobatória da despesa.
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Como se nota, o novo dispositivo legal deixou de prever a verba
indenizatória apenas aos Deputados Estaduais, no desempenho de atividade parlamentar,
e a destinou aos membros do Poder Legislativo para as suas atividades, prevendo o
pagamento mensal através dos órgãos de Gestão, Orçamento e Finanças. Portanto,
sendo devida a verba aos membros do Poder Legislativo, e esta Corte integrando o
referido poder, assentou-se o entendimento de que o seu pagamento deveria ser
estendido aos Conselheiros e demais membros do órgão.
Considerando o arrazoado acima e com base nas informações
prestadas pelos Secretário Executivo de Gestão de Pessoas e Secretário Executivo de
Orçamento, Finanças e Contabilidade, (doc. 02), é próprio depreender que os membros
do Tribunal de Contas passaram a perceber verba indenizatória antes da Decisão
Administrativa nº 9/2015, com base na Lei Estadual nº 8.402/2005. Essa pontuação é
importante porque os autores da ação trazem argumentos confusos e contraditórios, na
medida em que, para defender a ilegalidade da VI, acentuam que a referida verba já era
paga antes de 2015, , supostamente sem qualquer amparo normativo. Por outro lado,
para demonstrar que ela não é vantajosa e não foi utilizada para a finalidade pública,
realizam um cálculo inconsistente partindo da premissa de que os Conselheiros antes de
2015 recebiam apenas diárias o que correspondeu a um valor total

ínfimo, pois

praticamente na sua errônea concepção nenhum membro fez viagem dentro do estado
em 2012, 2014 e até julho de 2015. Também é relevante para desconstruir a alegação de
que os membros do Tribunal de Contas criaram a Decisão Administrativa para se auto
beneficiarem.

Nessa senda, impende ressaltar que a Lei Estadual 9.493/2010 (doc.
04), que revogou entre outras as Leis 8.112/2004 e 8.402/2005, não só manteve como
ampliou a alteração redacional promovida pela Lei nº 8.402/2005.
Para respaldar a afirmação acima, assinala-se que o referido
diploma estabelece o pagamento da parcela indenizatória “aos MEMBROS DOS
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ÓRGÃOS do Poder Legislativo e com a função de “cobrir despesas relacionadas ao
desempenho de suas funções institucionais” (art. 1º), entre as quais, por evidente, se
insere o multicitado controle externo, abrangendo os membros do Tribunal de Contas.
Nota-se com facilidade que a Lei 9.493/2010 não faz qualquer
alusão de aplicação exclusiva da citada verba aos parlamentares estaduais, conforme
tentam fragilmente os autores da ação popular incutir no nobre julgador. Pelo contrário, a
norma é clara ao mencionar membros dos órgãos (no plural), o que demonstra a sua
aplicabilidade aos Deputados Estaduais (membros do Poder Legislativo) e aos
Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas (membros do
TCE/MT).
Nesse contexto, a fim de que não subsistam dúvidas quem são
considerados membros do TCE/MT, cumpre transcrever o § 1º, do art. 1º do Regimento
Interno do TCE/MT (Res. nº 14/2007):

Art. 1º. O Tribunal de Contas do Estado, órgão constitucional de controle
externo, integrado, por 07 (sete) Conselheiros, com sede na Capital do Estado
e jurisdição em todo o território do Estado de Mato Grosso, tem sua
competência definida nas Constituições Federal e Estadual e na Lei
Complementar nº 269/2007, possuindo a seguinte estrutura organizacional
básica:
(...)
§ 1º. São considerados membros do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso os seus Conselheiros, Conselheiros Substitutos e
Procuradores de Contas. (Grifou-se)

Aliás, a lei vigente, qual seja, a Lei nº 9.493/2010, com alterações
posteriores, dentre elas a Lei 10.296/2015 (doc. 05), que estabelece a verba impugnada
pelos

autores

na

ação

popular,

prescreve

expressamente

a

necessidade

de

regulamentação interna do seu pagamento, pelos órgãos do Poder Legislativo (artigos
2º e 3º), o que foi devidamente observado no âmbito do TCE/MT, pela deliberação
também objeto da insurreição das partes autoras.
Não é demais destacar que a Decisão Administrativa nº 09/2015
(doc. 06), fruto de deliberação do Colegiado de Membros, foi publicada com força
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normativa, nos termos regimentais, apta a regulamentar o pagamento da indenização aos
membros do TCE/MT. Veja-se:
RITCE/MT – Resolução nº 14/2007:
Art. 108-C. São competências do Colegiado de Membros:
I. opinar sobre matérias de natureza administrativa, sempre que o Presidente
entender conveniente e oportuna à manifestação do respectivo Colegiado.
(...)
§ 1º. A fim de atribuir conteúdo normativo às atas, o Presidente deverá
submetê-las à apreciação do Tribunal Pleno por meio de Decisão
Administrativa. (Grifou-se)

Também vale ressaltar que a referida Decisão Administrativa,
publicada em julho de 2015, mais uma vez de forma diversa dos argumentos
apresentados pelas partes autoras, buscou, na verdade, a modificação dos valores da
verba já paga aos membros do TCE/MT, posto que, em março de 2015, o diploma foi
alterado pela Lei nº 10.296/2015, passando a ter a seguinte redação (doc. 05):
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder
Legislativo, no valor de até R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais),
destinada a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais, com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2015.
(Grifou-se)

Em contrapartida, com o advento da Decisão Administrativa nº
9/2015 do Tribunal Pleno, atualmente a Verba de Natureza Indenizatória é paga aos
membros do Tribunal de Contas, Conselheiros e Conselheiros Substitutos, limitada ao
valor correspondente a 67,32% e 66,47%, respectivamente, do subsídio de cada um de
seus membros. Esses dados podem ser extraídos do Portal Transparência do TCE/MT e
das

informações prestadas pelos Secretário Executivo de Gestão de Pessoas e

Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade (doc. 02).
Dessa maneira, verifica-se que sequer prosperam as alegações dos
autores quanto a um possível aumento de despesas por ato administrativo, na medida em
que a majoração da verba decorreu de lei, sendo que a atuação do Colegiado de
Membros visou fixar um valor diferente que não ultrapassa o percentual fixado em lei ( “..
no valor até R$ 65.000,00...”), mas considera o montante necessário para indenizar os
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gastos provenientes das atividades dos membros do TCE/MT relacionadas ao
desempenho de suas funções institucionais.
Nessa vereda, assinala-se que a regulamentação de verbas por
órgãos internos, ou mesmo colegiados, desde que instituídas por lei, é comum e
amplamente utilizada, inclusive pelo Poder Judiciário. A título de exemplo, cumpre
trazer à baila os arts. 8º e 9º da Lei Estadual nº 9.999/2013, alterada pela recente Lei
Estadual nº 10.849/2019, a qual cria o auxílio-alimentação aos magistrados do TJ/MT:
Art. 8º O auxílio-alimentação dos magistrados será concedido na folha de
pagamento do mês anterior ao de competência, em valor a ser fixado por
meio de ato normativo do Conselho de Magistratura do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Art. 9º O auxílio-alimentação dos servidores será concedido na folha de
pagamento do mês anterior ao de competência, em valor a ser fixado por meio
de ato normativo do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. (Grifou-se)

Pelos precedentes argumentos, infere-se que não há qualquer
ilegalidade na Decisão Administrativa 9/2015 que aprovou a Ata de Reunião do Colegiado,
a qual está sendo encaminhada de forma completa para a devida juntada aos autos
judiciais (doc. 07). Inclusive, é interessante fixar que a Ata foi assinada também pelo
Conselheiro Substituto citado pelas partes autoras como o único que teria aberto mão do
recebimento dos valores. A sua concordância ao teor da Ata se justifica porque não há
qualquer ilegalidade, tendo recebido a verba indenizatória até agosto de 2017, quando,
por motivo de foro íntimo, requereu a sua renúncia (processo nº 27.9773/2017 e doc. 02).
Por tudo o que foi exposto, percebe-se que a Verba Indenizatória
percebida pelos Conselheiros e Conselheiros substitutos tem sim amparo legal e a
Decisão Administrativa, em sintonia com Princípios basilares da Constituição Federal
(impessoalidade, moralidade, economicidade e eficiência) apenas buscou conter
despesas, pois a sua intenção foi impedir que a VI fosse majorada para o valor máximo
discriminado pela Lei 10.296/2015, qual seja de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais). É importante notar que a norma não impõe que o valor seja de R$ 65.000,000, mas
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apenas impede que ultrapasse o referido montante.
Ademais, conforme admitido pelos próprios autores da ação popular,
a Lei nº 9493/2010, com alterações posteriores, dentre elas a Lei nº 10.296/2015, que
regulamenta a VI dos membros do Poder Legislativo, o que inclui os membros do Tribunal
de Contas, foi julgada constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
( ADI 96397/2015).
No tocante à equiparação entre os membros dos Tribunais de
Contas e da magistratura, vale ressaltar o seu fundamento, constante de previsão nas
Constituições Federal e Estadual. Confira-se:
Art. 73 Omissis
(...)
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e
pensão, as normas constantes do art. 40.
§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e
impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da
judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.
Art. 49 O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem
sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território
estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 46, desta
Constituição.
(...)
§ 3º O auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas
garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais
atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial.
Art. 50 Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias,
prerrogativas, vedações, impedimentos, remuneração e vantagens dos
Desembargadores e somente poderão aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.
(Grifou-se)

Dos dispositivos constitucionais supracitados é extraída a aludida
equiparação, porém, é de se notar que esta se limita às garantias, prerrogativas,
vedações, impedimentos, remuneração e vantagens, isto é, os membros do TCE/MT
gozam das garantias previstas no art. 95 7 da Constituição da República, bem assim
7 Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo,
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devem observar as vedações do seu parágrafo único 8, e outras disposições especiais do
Estatuto da Magistratura9, além de receber o subsídio aplicável aos Desembargadores e
Juízes de Entrância Especial, tal como as vantagens eventualmente concedidas em lei.
Não é, todavia, o caso da verba indenizatória, a qual não tem caráter remuneratório,
nem de vantagem, mas visa indenizar despesas inerentes à atividade de controle
externo.
Dessarte, não há que se falar em regime híbrido, se a Constituição
estabelece a observância de isonomia remuneratória entre os Conselheiros e
Desembargadores, e nesta não se insere, por evidente, indenizações pelo exercício do
cargo.
De qualquer maneira, na hipótese de se entender pela aplicação,
aos membros do Tribunal de Contas, das mesmas parcelas indenizatórias previstas aos
magistrados, tal equiparação não se traduziria, necessariamente, em uma medida mais
econômica, tendo em vista que os Desembargadores e juízes de piso também recebem
indenizações em montante similar ao recebido pelos membros do TCE/MT.
É de se notar que o pagamento de verba indenizatória aos membros
deste Tribunal está pautada por lei, e não difere do que se paga aos membros da
magistratura, entre outras carreiras de outros órgãos e poderes, que a exigem em razão
da natureza do cargo.
nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial
transitada em julgado;
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;
III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I.
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
8 Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
III - dedicar-se à atividade político-partidária.
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do
cargo por aposentadoria ou exoneração.
9 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios: (...)
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Tais explanações atestam que, mesmo na remota hipótese de se
concluir que a Lei 9.493/2010 não pode ser aplicada aos membros do TCE/MT, não há
nenhum dano ou ilegitimidade em tal pagamento, pois o valor percebido é similar ao dos
membros do Poder Judiciário. Além do que, conforme enfatizado, o recebimento de Verba
Indenizatória pelos membros do TCE não retrata um fato isolado, uma vez que é de
conhecimento público que tal verba é paga à diversas carreiras, de diversos órgãos e
poderes, do âmbito municipal ao federal, em razão da natureza do cargo.
Por essas razões, também, não se vislumbra o requisito do
periculum in mora para concessão da liminar, na medida em que a verba indenizatória
vem sendo paga há um tempo considerável com base na lei do Poder Legislativo, e
disponibilizadas no Portal Transparência da instituição, acessível a qualquer pessoa, de
forma atualizada e clara, inclusive com os fundamentos de cada pagamento.
Além disso, a controvérsia subsiste apenas se os membros do
TCE/MT se enquadrariam no regime do citado diploma, ou no dos magistrados, sendo,
todavia, incontestável que, em qualquer hipótese, os Conselheiros, titulares e substitutos,
pela posição e natureza do cargo que ocupam, fazem jus ao recebimento de parcelas
indenizatórias.
Além do mais, a situação financeira e fiscal das contas do Estado de
Mato Grosso não pode ser utilizada para justificar a adoção de medida extraordinária que
suspenda a aplicação de direitos garantidos por lei. Trata-se de uma justificativa genérica
e que não possui conexão direta com os fatos discutidos na presente ação.
Por derradeiro, caso persistam dúvidas, e, visando a celeridade no
atendimento,

fica

esta

Consultoria

Jurídica

Geral

à

disposição

para

maiores

esclarecimentos.
Sendo o que se apresenta para o momento, manifestamos nossa
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estima e consideração.
Atenciosamente,

PATRICIA M. PAES DE BARROS
Consultora Jurídica Geral do TCE/MT
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8.112, DE 23 DE ABRIL DE 2004 - D.O. 04.05.04.
Autor: Mesa Diretora

* Institui a verba de natureza indenizatória pelo
exercício parlamentar e dá outras providências. (Verba
indenizatória do Poder Legislativo) (*Revogada pela Lei
n° 9.493 – D.O. 29.12.10).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício parlamentar, no âmbito do Poder
Legislativo Estadual, destinada ao ressarcimento de despesas efetuadas pelo Deputado Estadual no desempenho da atividade
parlamentar.
Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos Parlamentares,
mediante solicitação de ressarcimento de despesa dirigida à 1ª Secretaria, através de modelo padrão remetido pela Secretaria
Geral, instruída com a necessária documentação fiscal comprobatória da despesa.
Art. 2º Aos Parlamentares Estaduais não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de
transporte e passagens, por fazerem parte, dentre outras a serem regulamentadas, da verba de natureza indenizatória de que
trata o Art. 1º.
Art. 3º A aplicação desta lei será regulamentada através de resolução do Poder Legislativo Estadual.
Art. 4º Ficam criados, junto a Consultoria Técnico-Jurídica da Mesa Diretora, 04 (quatro) cargos de
Consultor de Comissão Permanente - Símbolo DSL-I, e 04 (quatro) cargos de Assistente de Comissão Permanente - Símbolo
ASI-IV.
Art. 5º O Art. 9º da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 9º Os subsídios dos servidores comissionados do Poder Legislativo, dos símbolos DSLI, II, III, IV, são R$6.000,00, R$4.460,00, R$4.200,00 e R$3.450,00, respectivamente; do símbolo COR,
R$4.050,00; do símbolo GER, R$3.230,00; dos símbolos ASE-I, II e III, são R$3.230,00, R$2.500,00 e R$1.800,00,
respectivamente; dos símbolos ASI-I, II, III e IV, são R$1.850,00, R$1.500,00, R$1.190,00 e R$809,99,
respectivamente; dos símbolos AAL-I, II, III e IV, são R$3.140,00, R$3.020,00, R$2.960,00 e R$ 1.873,00,
respectivamente.”
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor a partir de 31 de março de 2004, revogadas as disposições em
contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 23 de abril de 2004.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
* Republicada por ter saído incorreta.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8.402, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 - D.O. 22.12.05.
Autor: Mesa Diretora

* Altera a Lei nº 8.112, de 23 de abril de 2004. (Verba
indenizatória do Poder Legislativo) (*Revogada pela Lei
n° 9.493 – D.O. 29.12.10).

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe
o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Estadual, destinada à
cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus membros.
Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos membros do Poder
Legislativo, através dos órgãos de Gestão, Orçamento e Finanças, competindo a este o controle da documentação
comprobatória da despesa.
Art. 2º A aplicação desta lei será regulamentada através de resolução.
Art. 3º Fica revogado o art. 2º da Lei nº 8.112, de 23 de abril de 2004.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2005.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de dezembro de 2005.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8.911, DE 26 DE JUNHO DE 2008 - D.O. 24.07.08.
Autor: Mesa Diretora

* Adita dispositivo à Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de
2005. (Verba indenizatória do Poder Legislativo)
(*Revogada pela Lei n° 9.493 – D.O. 29.12.10).

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica renomeado para § 1º o atual Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de
dezembro de 2005, sendo aditado o § 2º, com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Legislativo da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por
cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo
anterior".
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2008.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 9.186, DE 27 DE JULHO DE 2009 - D.O. 27.07.09.
Autor: Mesa Diretora

* Altera dispositivo da Lei nº 8.402, de 22 de
dezembro de 2005, alterada pela Lei nº
8.911, de 24 de julho de 2008. (Verba
indenizatória
do
Poder
Legislativo)
(*Revogada pela Lei n° 9.493 – D.O.
29.12.10).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º O § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, aditado pela Lei nº
8.911, de 26 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico
da Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o
Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo
das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no
caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior".
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de
julho de 2009.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de julho de 2009.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o Diário Oficial.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 9.493, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 - D.O. 29.12.10.
Autor: Mesa Diretora
Institui a verba de natureza indenizatória aos
membros dos órgãos do Poder Legislativo pelo
desempenho de funções institucionais e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em visto o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o
limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinadas a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais.
§ 1º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos membros dos órgãos do Poder
Legislativo, de forma compensatória às despesas inerentes a suas atividades, através de suas unidades de administração
financeira.
§ 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico Mesa Diretora, o
Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Consultor Legislativo do Núcleo Ambiental e
Desenvolvimento Econômico, o Ouvidor Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício
efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) da verba prevista no caput.
§ 3º O pagamento desta verba indenizatória não é cumulativo.
Art. 2º O valor da verba indenizatória a ser pago será definido em função de critérios, objetivos e
metas fixadas pelos órgãos do Poder Legislativo.
Art. 3º A aplicação desta lei será regulamentada por meio de resolução.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.
Art. 5º Ficam revogadas as Leis nºs 8.112, de 23 de abril de 2004, 8.402, de 22 de dezembro de
2005, 8.911, de 26 de junho de 2008 e 9.186, de 27 de julho de 2009.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2011.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2010.

as) SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

Este texto não substitui o Diário Oficial.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 10.296, DE 06 DE JULHO DE 2015 - D.O. 07.07.15
Autor: Mesa Diretora
Altera dispositivos da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de
2010, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no
desempenho da atribuição conferida pelo Art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte lei:
Art. 1º Altera o Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis nºs 9.626, de
10 de outubro de 2011, e 9.866, de 27 de dezembro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, no
valor de até R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), destinada a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de
suas funções institucionais, com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2015.
(...)”
Art. 2º Altera o § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis nºs
9.626, de 10 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Estende aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da
Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores
Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo
exercício das atividades, a verba indenizatória no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com efeitos financeiros
retroativos a 1º de maio de 2015.
(...)”
Art. 3º Acrescenta § 4º ao art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 4º Fica vedado o pagamento, aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, de verbas
referente a:
I - auxílio moradia;
II - auxílio transporte, inclusive aeroviário;
III - verba de gabinete.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 06 de julho de 2015.

Deputado GUILHERME MALUF
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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Interessado
Assunto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho
de 2015, pertinente a diversos assuntos
Relator Nato
Conselheiro Presidente WALDIR JÚLIO TEIS
Sessão de Julgamento 7-7-2015 – Tribunal Pleno
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 9/2015 – TP
Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de
2015, pertinente a diversos assuntos.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 30, IX, e 83, da Resolução nº 14/2007
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);
DECIDE por unanimidade, aprovar a Ata de Reunião do Colegiado,
realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos.
Participaram da deliberação os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,
JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO e SÉRGIO RICARDO, a Conselheira Interina
JAQUELINE JACOBSEN e o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA, que estava
substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.
Publique-se.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
em Cuiabá, 7 de julho de 2015.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS – Relator Nato
Presidente
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador Geral de Contas
U:\3 - PASTA 2015\14 - DECISÃO ADMINISTRATIVA\009-2015.odt
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Divulgação quarta-feira, 8 de julho de 2015

Ao interessado, ao seu procurador e/ou a terceiro autorizado por escrito,
nos moldes regimentais, o relatório supramencionado estará disponível neste Tribunal para que,
desejando, possa obter cópias mediante pagamento ou gravação do conteúdo em meio magnético
por ele fornecido no Setor de Coordenadoria de Expediente.

Publicação quinta-feira, 9 de julho de 2015

Conferido/Visto:
EDSON JOSÉ DA SILVA
Secretário Geral do Tribunal Pleno

PUBLIQUE-SE.
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUNAL PLENO
CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JÚLIO TEIS
PROCURADOR GERAL DO MP – TCE/MT GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
RELAÇÃO N.º 50/2015

DECISÃO SINGULAR
JULGAMENTO SINGULAR Nº 848/MM/2015
PROCESSO N°:
INTERESSADO:
GESTOR:
ASSUNTO:

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno no dia 07 de Julho de 2015

9.829-9/2015
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA
MAURO ROSA DA SILVA
REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA

No uso da atribuição regimental conferida pelo inciso XI do artigo 89, c/c
com o § 6º do art. 90, ambos da Resolução nº 14/2007 TCE/MT, DECIDO tornar sem efeito a
publicação do Julgamento Singular nº 770/MM/2015 divulgado no dia 22-6-2015, sendo
considerada como data da publicação o dia 23-6-2015, edição nº 649, nas páginas 7 a 9, do Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, nos autos do processo nº 9.829-9/2015 do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia.

___________________________________
DECISÃO ADMINISTRATIVA
___________________________________
Interessado
Assunto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho
de 2015, pertinente a diversos assuntos
Relator Nato
Conselheiro Presidente WALDIR JÚLIO TEIS
Sessão de Julgamento 7-7-2015 – Tribunal Pleno
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 9/2015 – TP

Publique-se.

Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de
2015, pertinente a diversos assuntos.

Após retornem os autos a este gabinete.

SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 30, IX, e 83, da Resolução nº 14/2007
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);
DECIDE por unanimidade, aprovar a Ata de Reunião do Colegiado,
realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos.

RELAÇÃO DE DECISÕES PLENÁRIAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUNAL PLENO
CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JÚLIO TEIS
PROCURADOR GERAL DO MP – TCE/MT GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
RELAÇÃO N.º 20/2015
SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO – PLENÁRIO VIRTUAL
NO PERÍODO DE 8 A 12 DE JUNHO DE 2015

Participaram da deliberação os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,
JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO e SÉRGIO RICARDO, a Conselheira Interina
JAQUELINE JACOBSEN e o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA que estava
substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.
Publique-se.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em
Cuiabá, 7 de julho de 2015.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)
___________________________________

___________________________________
ACÓRDÃO
___________________________________
Processo nº
Interessado
Assunto
Relator
Sessão de Julgamento

27.896-3/2013
ZELINDO CONCATTO
Aposentadoria Compulsória
Conselheiro SÉRGIO RICARDO
8 a 12-6-2015 - Tribunal Pleno (Plenário Virtual)

Conferido/Visto:
EDSON JOSÉ DA SILVA
Secretário Geral do Tribunal Pleno
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

ACÓRDÃO Nº 2.616/2015 - TP (Plenário Virtual)

TERMO DE ALERTA

Ementa: ATO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REGISTRAR.
LEGALIDADE DO ATO E DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO, CONFORME
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
TERMO DE ALERTA Nº 0194 / 2º BIMESTRE / JOSÉ CARLOS NOVELLI / PROCESSO Nº
9601/2015

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 27.896-3/2013.
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, por
unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 2.621/2015 do
Procurador do Ministério Público de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, com base no artigo 43,
II, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso), c/c o artigo 29, XXV, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso), em REGISTRAR a Portaria nº 183/2013, da Prefeitura de Gaúcha do
Norte, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 15-82013, referente à aposentadoria compulsória, do Sr. ZELINDO CONCATTO, com proventos
proporcionais, efetivo, no cargo de Guarda, lotado na Secretaria Municipal de Administração de
Gaúcha do Norte, conforme fundamentação constante da referida portaria, considerando LEGAL o
cálculo do benefício apresentado no documento externo nº 27.896-3/2013, fl. 70. Após as
anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,
JOSÉ CARLOS NOVELLI, VALTER ALBANO e DOMINGOS NETO, e a Conselheira Interina
JAQUELINE JACOBSEN.
Publique-se.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2015.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)
___________________________________

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso

FISCALIZADO:
GESTOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO
GILVAM APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
Em atenção ao disposto nos arts. 59, §1º, da Lei Complementar nº
101/2000 e 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), c/c art. 12 da
Resolução Normativa TCE-MT nº 02/2003, com base nas informações encaminhadas pelo
fiscalizado ao sistema APLIC, o TCE-MT, nos termos do art. 160, inciso I, do Regimento Interno,
ALERTA o chefe do Poder Executivo do Município/Poder Legislativo Municipal de PORTO
ESPERIDIAO, que, foi/foram constatado/constatados o/os seguinte/seguintes ponto/pontos para
emissão de alerta:
1. Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Meio Divulgação Local
Bimestre Data
Prazo Legal
Situação
Não Informado
Não Informado 2º
Não
31/05/2015
Não
informou
a
Informado
publicação do RREO
Conforme o quadro acima, o município não informou a publicação do
RREO através do sistema APLIC referente ao 2º bimestre. Portanto, descumpriu o que determina o
artigo 165, § 3º da CF, bem como o artigo 52 da LRF.

–

Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915
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Ofício nº 61/MPC-MT/2019

Cuiabá, 13 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO
Procurador do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral do Estado
Cuiabá-MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 343/2019/PGE-MT/SUBPATRIMÔNIO

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o,

em

atenção

ao

Ofício

nº

343/2019/PGE-

MT/SUBPATRIMÔNIO, viemos por meio deste encaminhar informações, bem como demonstrar
fatos e direitos, com o fim de subsidiar a defesa a ser apresentada na Ação Popular nº 103739017.2019.8.11.0041 que tramita na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá em face do
Estado de Mato Grosso, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas que ao final subscrevem.
As razões e os pedidos a seguir explicitados se prestam a desconstituir os
argumentos sustentados pelos autores da ação popular.
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1. Do julgamento liminar da ação
Consoante se depreende do art. 332 do Código de Processo Civil, o legislador processual
previu a possibilidade jurídica de julgamento liminar da ação, sem oitiva da parte contrária, nos
casos em que houver decisão pacificada acerca do objeto.
O inciso IV do artigo citado retoma a ideia trazida ao ordenamento em relação aos
entendimentos sumulados de tribunal sobre direito local. Veja-se:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
(…)
IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

No mesmo sentido, os arts. 927 e 928 do diploma processual assim expressam:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados;
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos
a decisão proferida em:
I – incidente de resolução de demandas repetitivas;
II – recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual.

Vislumbra-se, portanto, a intenção firme do legislador em promover a valorização dos
precedentes, objetivando alcançar previsibilidade e uniformidade entre julgamentos do Poder
Judiciário.
Em outras palavras, as disposições da norma processual civil almejam impedir a
rediscussão de matérias já apreciadas, primando pela segurança das relações jurídicas e harmonia
das decisões.

2
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Este é o caso dos autos, pois, embora não tenha sido editado verbete de súmula, verificase que a ação popular, ao atacar diretamente a Lei Estadual nº 9.493/2010 (alterada pela Lei nº
10.296/2015), visa rever decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso expedida nos autos da ADI
96397/2015, a qual julgou improcedente o pedido e declarou a constitucionalidade da legislação,
nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 –
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL
INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA –
VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE
DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO
AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO
MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato
de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das
normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual
como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento
da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando pautados
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EFEITO CONCRETO DA NORMA
E, À UNANIMIDADE REJEITOU A DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NO MÉRITO, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL DES.
CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA.
(ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em
09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Como se vê do julgado transcrito, trata-se de controle abstrato de constitucionalidade de lei,
cujos efeitos das decisões em ações dessa natureza são retroativos e erga omnes, justamente para
atribuir maior efetividade ao entendimento proferido, obtendo a estabilidade da discussão a respeito
do tema e alcançando a almejada segurança jurídica.
Portanto, em respeito à norma processual e à repercussão geral dada àquela decisão, não
se vislumbra razoável questionar matéria substancialmente analisada, uma vez que a declaração
da constitucionalidade da norma em Tribunal de Justiça acaba por encerrar a controvérsia arguida
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neste processo.
Desta feita, quando conjugados os artigos 332, IV, e 927, V, do Código de Processo Civil,
resta claro que as razões da presente ação não se mantém, posto que contrariam entendimento
consolidado sobre matéria e lei já apreciada em sede de ação direita de inconstitucionalidade
julgada improcedente.
Posto isso, requer-se que se julgue liminarmente improcedente o pedido, nos termos
dos artigos 239, 332, inciso IV, 487, inciso I, 488 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, pelo
fato de haver acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com trânsito em julgado e efeito erga
omnes, sobre o tema posto.
2. Da inadequação da via eleita e da ausência dos requisitos necessários à concessão da
medida de urgência
A concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória exige o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil ou a inteligência do art. 5º , § 4º , da
Lei da Ação Popular. Tratando-se de ação popular, o deferimento do pedido de liminar depende da
demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do receio de advir dano irreparável
ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora).
Os fatos narrados e a documentação acostada aos presentes autos revelam que os autores
almejam atacar a Decisão Administrativa nº 9/2015 e por arrastamento a Lei nº 9.493/2010, os
quais instituíram a verba indenizatória no âmbito do Tribunal e Ministério Público de Contas do
Estado de Mato Grosso.
Entretanto, diversamente do alegado pelos demandantes, o que se depreende é a
regularidade dos pagamentos realizados pela Corte de Contas e Ministério Público de Contas, não
havendo verossimilhança das alegações e tampouco perigo da demora capazes de ensejar na
medida de urgência pleiteada, conforme fatos e argumentos que se passa a expor.
É importante destacar que a prática constante de política de valorização dos servidores é
medida essencial para a conscientização destes da importância do trabalho exercido e para a
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motivação na busca e apresentação de resultados cada vez melhores, gerando maior
comprometimento e envolvimento dos servidores com o serviço prestado à sociedade.
As verbas de natureza indenizatória, nesse sentido, foram estabelecidas, não só na Corte
de Contas, mas em todo Estado de Mato Grosso, no intuito também de dar valor aos seus
servidores em razão da relevância social dos cargos que ocupam, tornando-os mais atraentes aos
olhos daqueles que pretendem atuar no setor público, o que aumenta a concorrência, e, por
consequência, as chances de seleção dos melhores profissionais e a probabilidade de
permanência destes no serviço público.
A Constituição Federal brasileira não foi omissa e incluiu em seus artigos relacionados à
administração pública e ao servidor o pagamento de indenizações quando previstas em lei (art. 37).
Da mesma maneira a Constituição Estadual de Mato Grosso previu esse mecanismo, hoje utilizado
pelos órgãos e poderes do Estado (art. 145).
No âmbito do Poder Legislativo Estadual, a verba de natureza indenizatória foi inicialmente
instituída pela Lei nº 8.112/2004, a qual trazia expressamente que o valor seria destinado
unicamente aos Deputados Estaduais, por meio de ressarcimento, em virtude das despesas
efetuadas no exercício da atividade parlamentar.
Após, a Lei nº 8.402/2005 fez uma importante alteração na legislação anterior, modificando
o seu art. 1º para excluir o pagamento de verbas indenizatórias exclusivamente aos Deputados
Estaduais por atividade parlamentar, estabelecendo, assim, que a indenização seria “destinada à
cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus membros.”
Entretanto, essa legislação anterior foi revogada pela Lei Estadual nº 9.493/2010, quando
majorou-se o valor da verba indenizatória até o limite de R$ 15.000,00 e passou a dispor que esta
aplicava-se “aos membros dos órgãos do Poder Legislativo (…), destinadas a cobrir despesas
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais” e “de forma compensatória às
despesas inerentes a suas atividades, através de suas unidades de administração financeira” (§
1º).
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Além dos membros dos órgãos do Poder Legislativo, esta lei também estabeleceu o
pagamento de verba indenizatória aos demais servidores do legislativo, tais como, Secretários do
Poder Legislativo, Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, Consultores Legislativo da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento
Econômico, ao Ouvidor-Geral, ao Auditor-Geral, ao Procurador-Geral e aos Superintendentes.
Na sequência, essa lei foi alterada pela Lei nº 9.626/2011, que, mais uma vez, majorou o
limite da verba indenizatória de membros para R$ 20.000,00 e acrescentou a indenização dos
servidores aos Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo e de Informática e de
Segurança.
Posteriormente, sobreveio a Lei nº 9.866/2012, alterando novamente o limite da verba
indenizatória principal para até R$ 35.000,00.
E, por derradeiro, foi editada a Lei nº 10.296/2015, que estabeleceu a verba indenizatória
dos membros no patamar de até R$ 65.000,00, e estendeu a verba indenizatória dos servidores ao
Controlador Interno, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete. Este diploma legal
acrescentou, ainda, o § 4º, no seu art. 3º, vedando aos membros dos órgãos do Legislativo o
pagamento de auxílio moradia, auxílio transporte, inclusive, aeroviário, e verba de gabinete.
Nesse ponto, é imperioso reiterar que a legislação em apreço, pertinente às verbas
indenizatórias, teve sua constitucionalidade questionada em ação no Tribunal de Justiça/MT, a qual
foi julgada improcedente, nos autos da ADI 96397/2015, que analisou a Lei Estadual nº
10.296/2015. Essa legislação, como mencionado, majorou o valor da indenização para o importe
limite de R$ 65.000,00:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 –
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL
INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA –
VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE
DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO
AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO
MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS -
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato
de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das
normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual
como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento
da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando
pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EFEITO CONCRETO DA NORMA
E, À UNANIMIDADE REJEITOU A DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NO MÉRITO, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL DES.
CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA.
(ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em
09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (grifou-se)

Nesse contexto, deve-se destacar que a doutrina e a jurisprudência pátria não permitem
que Ação Popular seja manejada contra lei em tese, uma vez que não se presta a realizar
controle de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se a lição de MEIRELLES, WALD e
MENDES, acerca do objeto da ação popular:
O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.
(...)
Dentre os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público pode estar até mesmo a lei
de efeitos concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas
de sua atuação - como a que desapropria bens, a que concede isenções, a que
desmembra ou cria Municípios, a que fixa limites territoriais, e outras dessa espécie.
Tais leis só o são em sentido formal, visto que materialmente se equiparam aos
atos administrativos, e, por isso mesmo, são atacáveis por ação popular ou por
mandado de segurança, conforme o direito ou o interesse por elas lesado; mas é
incabível a ação popular contra lei em tese.’ (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD,
Arnoldo; MENDES; Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 34. ed. São Paulo: Malheiros. 2012. p. 183)

O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento sobre o assunto:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. LEI
EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER GENÉRICO DA
NORMA.1. Conforme a jurisprudência, descabe o ajuizamento de ação
popular contra lei em tese, caráter que se extrai de dois elementos: abstração
e generalidade. 2. No caso, entretanto, verifica-se a evidente ausência de
generalidade da lei municipal objeto da ação popular, que destinou o bem à
empresa específica. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
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(STJ - REsp: 1325859 SP 2011/0241974-0, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 23/04/2018)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recentemente, julgou nesse mesmo sentido:
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR QUE OBJETIVA O
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE OS
VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR CONTRA LEI EM TESE - EFEITO
TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA DEMANDA DE ORIGEM. 1. É incabível o
ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe a
extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a
aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento.
(TJ-MG - AI: 10000180846156001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD
Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

Nessa mesma toada, manifestou há pouco o Tribunal de Justiça do Ceará:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO
POPULAR POR CARÊNCIA. CABIMENTO: ART. 19 DA LEI Nº 4.717/1965.
PROPOSITURA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA A LEI COMPLEMENTAR
DO MUNICÍPIO DE ARACATI QUE INSTITUIU O CÓDIGO TRIBUTÁRIO LOCAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO E, POR
ARRASTO, DA PRÓPRIA LEI COMPLEMENTAR. - A ação popular tem como
finalidade a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio
ambiente, do patrimônio histórico e cultural e do patrimônio de entidade de que o
Estado participe, contra atos ilegais e lesivos aos mencionados bens jurídicos
tutelados - In casu, os autores postulam a declaração de ilegalidade do processo
legislativo que levou à aprovação do projeto de lei complementar que instituiu no
Município de Aracati o Código Tributário local e à sua posterior sanção e vigência O Código Tributário Municipal constitui-se em lei de caráter genérico e abstrato,
não se demonstrando a prática de ato lesivo ao patrimônio Municipal ou que viole
a moralidade administrativa - Impossibilidade do manejo da ação popular contra
lei em tese, de acordo com os ensinamentos da doutrina e os julgamentos do
tribunais nacionais - Carência de ação verificada ante a ausência do interesse
processual, posto que, faltante a adequação da ação popular sob o viés do binômio
necessidade versus utilidade da via processual eleita. RECURSO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem
discrepância, em conhecer do reexame necessário, todavia, para negar-lhe
provimento, confirmando a sentença, nos termos do voto do eminente
Desembargador relator.
(TJ-CE - Remessa Necessária: 00159276320178060035 CE 001592763.2017.8.06.0035, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de
Julgamento: 22/07/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
23/07/2019)
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Como se vê, é pacífica a impossibilidade de atacar lei em tese por meio de ação popular.
Poder-se-ia declarar a inconstitucionalidade de maneira incidental de um dispositivo legal,
entrementes, no caso em análise não se pode cogitar isso, a uma porque a parte autora não fez o
pedido, a duas porque, como demonstrado, esse tema já foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (ação direta) com efeito erga omnes.
Aliás, uma ação popular manejada contra lei em tese, cuja constitucionalidade já foi
apreciada, como é o caso dos autos, sequer merece conhecimento, haja vista a sabida
vedação demonstrada.
Ademais, a exordial demanda também contra os efeitos da Lei nº 9.493/2010, sob o
argumento de que a legislação ampara “apenas titulares de cargos de deputado estadual, cuja
atividade envolve o diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do interior”, de modo
que a Decisão Administrativa TCE/MT nº 9/2015 teria sido o meio para que Conselheiros e
Procuradores de Contas se “autoconcedessem” a verba de natureza indenizatória.
Tais razões não se sustentam.
Isso porque, conforme demonstrou-se anteriormente, desde 2005 a verba indenizatória é
prevista a todos os membros dos órgãos do Poder Legislativo e não mais exclusivamente por
atividade parlamentar de Deputados Estaduais.
Com a edição da legislação de 2010, que vigora atualmente, foi reiterada a sua destinação
aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, onde se incluem os Conselheiros e
Procuradores do MPC que atuam perante a Cortes de Contas, em razão da atividade de controle
externo exercida em auxílio à Assembleia Legislativa, em total observância à Carta Magna, que
inseriu estes Tribunais no capítulo destinado especificamente ao Poder Legislativo. Veja:
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
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Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (…) (grifou-se)
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as
despesas primárias:
(...)
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da
União, no âmbito do Poder Legislativo; (grifou-se)

Da mesma maneira foi replicado na Constituição Estadual:
CAPÍTULO II
DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL
Seção VII
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
Art. 47 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
(…)
§ 4º O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e
anualmente, relatório de suas atividades. (grifou-se)

Como se vê, a Constituição Estadual deixa clara a vinculação do Tribunal de Contas à
Assembleia Legislativa, evidenciada principalmente na obrigação de o TCE de encaminhar
relatórios das atividades realizadas. É em decorrência desta vinculação constitucional, também,
que os Conselheiros dos TCs devem ser previamente aprovados por aquele órgão, enquanto os
Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas são admitidos por meio de concurso público.
Frise-se que não se pretende defender que o Tribunal de Contas é órgão da Assembleia
Legislativa, ou que Conselheiros e Procuradores de Contas são membros da Casa de Leis, mas
sim que estes são órgão e membros do Poder Legislativo, onde se incluem a AL e o TCE, pela
atividade de controle externo exercida conjuntamente.
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Tal situação fica ainda mais evidente sob o olhar dos aspectos orçamentário, financeiro e
de despesas com pessoal, uma vez que os Tribunais de Contas são expressamente relacionados
como órgãos do Poder Legislativo. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000):
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.
(…)
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a 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;
(…)
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:

(...)
II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do
Estado;
(...)
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:
(…)
II - no Poder Legislativo:
(…)
b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

Logo, lei que prevê verba indenizatória aos membros dos órgãos do legislativo, pelo
exercício do controle externo, necessariamente abrange Deputados, Conselheiros e Procuradores
do MPC que atuam no Tribunal de Contas, em total observância aos ditames constitucionais e às
normas de responsabilidade fiscal acima transcritas.
Nessa toada, o que se verifica é que os membros do Tribunal de Contas, ora incluídos no
polo passivo, são indenizados pelo exercício do controle externo há cerca de 10 anos, sendo uma
prática administrativa com previsão legal e devidamente explicitada no Portal Transparência do
Tribunal e do respectivo Ministério Público de Contas.
Tampouco há que falar em ato obscuro/sigiloso, uma vez que as verbas indenizatórias
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percebidas sempre foram devidamente declaradas aos órgãos competentes, como a Receita
Federal, tanto pelas declarações de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física, quanto pela
instituição Ministério Público de Contas (patronal), no caso dos Procuradores, por meio do DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
No que concerne ao valor estipulado, deve-se esclarecer que está em conformidade com o
entendimento do Tribunal de Justiça/MT, externado na apreciação do Recurso de Agravo interposto
pelo Parquet estadual, nos autos de Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.811.0041 proposta em face
da Câmara Municipal de Cuiabá, com o objetivo de ver concedida a liminar para suspensão dos
pagamentos da verba indenizatória aos vereados em valor superior ao subsídio do Prefeito.
Naquela ocasião, a Terceira Câmara Cível explicitou que os valores devem ser limitados ao
subsídio do parlamentar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VEREADOR - VERBA INDENIZATÓRIA – TETO
CONSTITUCIONAL – EC Nº 41/2003 E EC Nº 47/2005 – EXCESSIVO AUMENTO
DA VERBA INDENIZATÓRIA – AUMENTO INDIRETO DE SALÁRIO - TUTELA
COLETIVA - POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PARCIAL E DE OFÍCIO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE ADMINSITRATIVARECURSO PARCIALMETNEPROVIDO.
1. Nos termos da Decisão Singular nº 4104/2013, as verbas indenizatórias pagas a
agentes públicos, desde que observados os demais requisitos constantes da
Resolução de Consulta nº 29/2011 e dos Acórdãos 2.206/2007 (DOE 05.09.2007)
e 1.323/2007 (DOE 13.06.2007), não têm natureza remuneratória, logo não se
submetem a nenhum dos limites relativos a despesas com pessoal, inclusive aquele
previsto no §1º do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso XI do artigo 37 da
CF/88.
2. Se os agravados não estão observando a razoabilidade na majoração da verba
indenizatória, que ultrapassa, em muito o valor do subsídio, indo de encontro ao
princípio da moralidade administrativa, a configurar aumento indireto de salário dos
vereadores, atentam contra a moralidade administrativa. Se é certo que o Poder
Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa pela
discricionariedade judicial para justificar a anulação de atos administrativos, porque
tal proceder corresponderia ao perigoso permissivo da seara subjetiva para
julgamento de atos objetivos (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, RAC nº 922668966.2008.8.26.000, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 13.08.2012), não se pode olvidar,
também, que a Administração Pública está jungida aos princípios constitucionais
da legalidade,impessoalidade,moralidade, publicidade e eficiência. Procedência
em parte do recurso, para que os Agravados cumpram a obrigação de fazer
consistente em, imediatamente, adequarem o valor da atual Verba Indenizatória,
ao limite máximo, de idêntica proporção, em relação ao subsídio do cargo de
Vereador à época em que referida verba foi instituída. (…) (RAI 60080/2013.
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Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Barajank. Julgado em 01/10/2013) (grifou-se)

E, também, do Supremo Tribunal Federal que recentemente, ao julgar o Recurso
Extraordinário do Legislativo de Cuiabá, ratificou esse entendimento no sentido de que não pode
haver desproporcionalidade entre a verba indenizatória e o subsídio do parlamentar:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
VEREADOR — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA—REJEITADA
— ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA — CONFUSÃO COM O
MÉRITO — ANÁLISE CONJUNTA — VERBA INDENIZATÓRIA — LEI DE
INSTITUIÇÃO POSTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/2003 E
47/2005 — EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO TETO CONSTITUCIONAL —
DEMANDA DE INTERESSE COLETIVO — AUMENTO EXCESSIVO E SEM
MOTIVO RELEVANTE — DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA
VERBA COM O SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR — POSSIBILIDADE DE
LIMITAÇÃO — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
RAZOABILIDADE — DECISÃO PROFERIDA NO RAI — NATUREZA PROVISÓRIA
— IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA — PRESTAÇÃO DE
CONTAS — OBRIGATORIEDADE — DIREITO DE FISCALIZAÇÃO PELA
SOCIEDADE — RECURSOS DESPROVIDOS.
(…)
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO MEIO PROCESSUAL ELEITO —
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO — AFASTAMENTO — VERBA INDENIZATORIA —
EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO TETO REMUNERATORIO — AUMENTO
EXTREMAMENTE EXCESSIVO — DESPROPORÇÃO COM O VALOR DO
SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR— PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
RAZOAMLIDADE VIOLADOS — LIMITAÇÃO DO MONTANTE — RATIFICAÇÃO.
(RE 1210483 / MT. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 18/06/2019) (grifou-se)

Dessa forma, em decorrência da adesão ao regime exclusivo da indenização pelas
atividades de controle externo, o Ministério Público de Contas definiu o seu valor de verba
indenizatória em 100% do subsídio, sem, contudo, acumular com outras verbas de caráter
indenizatório, em conformidade com a Lei nº 10.296/2015 e em detrimento do regime híbrido
(controle externo + MPE, no caso dos Procuradores).
Logo, fica claro que a alteração para o regime exclusivo não gerou aumento de despesas.
Ademais, o valor padrão de verba indenizatória já se assemelhava ao do subsídio, o que houve foi
apenas a definição/opção pelo regime exclusivo do controle externo, mantendo-se o mesmo
importe da indenização.
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Isto é, buscou-se unificar e simplificar os recebimentos da indenizações, deixando de
receber diárias para deslocamentos dentro do Estado, verbas de gabinete, auxílio moradia, auxílio
alimentação e suprimento de fundos e outros, conforme consta no demonstrativo anexo à inicial
desta ação e publicado no Portal Transparência do TCE e MPC/MT, em observância aos princípios
da publicidade, da transparência e da eficiência.
Essa questão, inclusive, foi tratada quando da apreciação da já citada Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta em face da Lei nº 10.296/2015, ocasião em o Tribunal Pleno do
TJ/MT acolheu o Voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, nos seguintes termos:
Ora, é insofismável que a verba ora concedida veio substituir pagamentos que
outrora, visava custear gastos para o exercício independente e integral do mandato
e, assim sendo, não alterou sua natureza e destinação.
Concluir que somado ao subsídio resultaria em super-salários, é partir de
uma premissa equivocada, pois, primeiramente, esta parcela indenizatória
possui limite máximo, o que não significa dizer ser exatamente este limite;
segundo, que não são revertidas à pessoa do parlamentar como
contraprestação do serviço prestado, mas, repito, destinada a restituir
despesas necessárias, tanto que não poderão ser pagos os auxílios que
tinham como escopo justamente essa finalidade.
Deve-se, também, considerar as peculiaridades do Estado de Mato Grosso, como
número de população, extensão territorial, dentre outros fatores que geram,
necessariamente, despesas quando se impõe o cumprimento da lei, no que tange
às funções típicas e atípicas do parlamentar, como, a fiscalização e verificação da
necessidade de cada região do Estado.” (ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL,
TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (grifouse)

Oportuno dizer que a medida foi adotada por iniciativa própria da instituição ministerial de
contas visando ajustar-se aos entendimentos jurisprudenciais atualizados e aos princípios
constitucionais. Frisa-se que não houve criação, nem aumento de despesas com verba
indenizatória a ensejar pagamentos irregulares ou sem previsão legal. De fato, a legislação
aplicável aos membros dos órgãos do legislativo, declarada constitucional pelo Pleno do e. Tribunal
de Justiça de Mato Grosso, definiu que a indenização pelo exercício de controle externo alcança o
valor de até R$ 65.0000,00 mensais. Esse valor, por óbvio, é bem superior ao montante indenizado
aos Procuradores do MPC que atuam perante o Tribunal de Contas.
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Além disso, importante mencionar que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado/MT,
também aplicável aos membros do MPC/MT, autoriza a acumulação de verbas indenizatórias com
outras vantagens previstas em lei. Veja:
Lei Complementar nº 416/2010
Das Vantagens e Indenizações
Art. 142 Considera-se de caráter indenizatório quaisquer verbas assim definidas
pela legislação em vigor, observado ainda o que dispõe a Constituição Federal, a
Constituição Estadual, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados,
em outras leis estaduais e federais e atos normativos do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Art. 143 Os membros do Ministério Público farão jus às seguintes vantagens e
indenizações:
I - décimo terceiro salário;
II - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança;
III - diárias, cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral de Justiça, publicado
anualmente, até o dia 31 de dezembro, para vigência no ano seguinte, respeitado
o limite máximo do valor da diária paga ao Procurador-Geral da República;
IV - gratificação pelo exercício da função em órgãos auxiliares ou da administração
superior do Ministério Público, cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral
de Justiça, submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, respeitado o limite
de 10% dez por cento do valor correspondente ao seu subsídio;
V - gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, fixada em ato do
Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça,
respeitado o limite de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao subsídio
inicial da carreira;
VI - gratificação pelo exercício de função em Promotoria de Justiça reconhecida em
ato do Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, como de difícil provimento, respeitado o limite de 10% (dez por cento) do
valor correspondente ao subsídio inicial da carreira;
VII - auxílio-doença, no valor correspondente a um subsídio, quando ocorrer licença
para tratamento de saúde por mais de um ano ou invalidez declarada no curso da
licença;
VIII - auxílio-moradia, somente nas comarcas que não houver residência oficial,
respeitado o limite previsto em lei;
IX - conversão de licença prêmio em espécie, quando houver disponibilidade
orçamentária;
X – auxílio-funeral;
XI - outras vantagens previstas em lei.

Logo, ainda que a Lei Orgânica do MP estadual possibilite em tese a acumulação com outras
verbas previstas em lei, não merece prosperar a afirmação dos autores de que os Procuradores do
Ministério Público de Contas “se beneficiam, ora de vantagens do TJMT e do MPE MT, ora com o
acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo.”
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Como se viu, inclusive comprovado nos espelhos do portal transparência juntados pelos
autores, é indenizado aos Procuradores montante igual ao valor do respectivo subsídio.
Ainda que assim o fosse, é cediço que o § 4º do art. 51 da Constituição Estadual, ao
dispor que os Procuradores do MPC gozam dos mesmos direitos, garantias, prerrogativas e
vedações dos membros do MPE, inclusive de natureza remuneratória, em nenhum momento
abrangeu verba indenizatória: com efeito, não é razoável interpretar (extensivamente) que
remuneração, no dispositivo constitucional, acolhesse, também, o sentido indenizatório.
Tampouco cabe essa interpretação ao art. 130 da Constituição Federal, o qual não faz
menção à remuneração ou indenização ao dispor que “aos membros do Ministério Público junto
aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e
forma de investidura.”
Por derradeiro, cumpre esclarecer que, até dezembro de 2018, o subsídio dos Procuradores
correspondia ao valor de R$ 30.471,11, sendo majorado a partir de janeiro de 2019 após o aumento
do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o valor de indenização passou
para R$ 35.378,00, conforme se depreende dos demonstrativos publicados no Portal Transparência
do TCE/MT ora em anexo.
Por tudo que foi exposto, resta claro que a verba indenizatória percebida no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, enquanto órgão do Poder Legislativo, é amparada
pela Lei Estadual nº 9.493/2010, alterada pela Lei nº 10.296/2015, cuja constitucionalidade já foi
declarada pelo e. TJMT, nos autos da ADI 96397/2015.
Sendo assim, caso não se entenda pelo julgamento liminar pela improcedência do pedido,
requer-se subsidiariamente, nos termos do art. 326 CPC, o indeferimento da petição inicial (art.
485, I, CPC), em razão da impossibilidade de ajuizamento de ação popular contra lei em tese,
motivo pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita.
Ademais, diante de todas as razões aqui expostas, é evidente a ausência de requisito
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essencial à concessão da medida liminar requerida, qual seja a aparência do direito.
Inclusive, porque, fatos semelhantes já foram objeto de análise perante o Ministério Público
Estadual, em 19 de agosto de 2019, ocasião em que o Núcleo de Ações de Competência Originária
– NACO, apresentou promoção de arquivamento à Notícia de Fato (SIMP nº 003674-005/2018
– anexo) formalizada na ouvidoria do Parquet estadual, por entender inexistir justa causa para a
propositura de ação civil pública, corroborando existir legalidade do ato e presunção de legitimidade
do mesmo, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Tampouco está presente o perigo de demora, uma vez que, conforme explicitado, os
Procuradores do Ministério Público de Contas recebem verbas indenizatórias, na forma da lei, há
cerca de dez anos, cujos valores estão devidamente disponibilizados no Portal Transparência do
TCE/MT, não havendo que se falar em “autoconcessão” de benefício, inovação, aumento de
despesa ou obscuridade a ensejar na medida liminar de urgência.
Portanto, não há dúvidas de que a presente ação popular carece dos pressupostos
necessários para a concessão da tutela de urgência, os quais, conforme estipula o art. 300 do
Código de Processo Civil, deveriam ter sido demonstrados pela parte autora.
3. Dos pedidos
Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS propõe os seguintes
requerimentos:
a) que se julgue liminarmente improcedente o pedido, nos termos dos artigos 239, 332,
inciso IV, 487, inciso I, 488 e 927, inciso V do Código de Processo Civil (CPC), pelo fato de haver
acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com trânsito em julgado e efeito erga omnes, sobre
o tema posto;
b) caso não seja o entendimento de Vossa Excelência – o que se cogita apenas como
reforço argumentativo e como pedido subsidiário (art. 326 CPC) –, que se indefira a petição inicial
(art. 485, I CPC) pela impossibilidade de ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo
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pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita; e
c) se Vossa Excelência resolver não aplicar os pedidos subsidiários feitos nas alíneas “a” e
“b”, o que se admite apenas por epítrope, que se analise a concessão da tutela antecipatória
apenas no julgamento de mérito, nos termos do § 5º do artigo 1.013 do CPC, tendo em vista que
não restaram demonstrados, neste momento, os requisitos necessários à medida urgência.
Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração,
permanecendo à disposição de Vossa Excelência para sanar eventuais dúvidas.
Ministério Publico de Contas, Cuiabá, 13 de setembro de 2019.

1
2
3
4

(assinatura digital1)
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

(assinatura digital2)
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Procurador-geral de Contas Adjunto
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TRIBUNAL DE CONTAS
MATO GROSSO
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data :

06/02/19

Hora :

16:41:13

Pagina :

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

1

REMUNERAÇÃO DE PROCURADORES DE CONTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2018
Cargo Vitalício

Re muneração

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR

Servidor

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO

PROCURADOR DE CONTAS

Símbolo

Valor

Abono Perm.

Previd. Oficial

I.R.R.F.

Redutor Const.

Líquido

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

6.955,28

0,00

21.687,56

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

7.441,58

0,00

22.969,60

Gratificação Dire ção
Subsíd io

1.523,55

Gratificação Dire ção

3.291,89

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

6.484,17

0,00

20.635,12

WILLIA M DE ALMEIDA BRITO JUNIOR

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

6.484,17

0,00

20.635,12

SIGP - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS - RValoresLotacionograma

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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TRIBUNAL DE CONTAS
MATO GROSSO
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data :

06/02/19

Hora :

16:44:09

Pagina :

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

1

REMUNERAÇÃO DE PROCURADORES DE CONTAS REFERENTE A JANEIRO/2019
Cargo Vitalício

Re muneração

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR

Servidor

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO

PROCURADOR DE CONTAS

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
WILLIA M DE ALMEIDA BRITO JUNIOR

Símbolo

Valor

Abono Perm.

Previd. Oficial

I.R.R.F.

Redutor Const.

Líquido

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

8.813,98

0,00

26.587,76

Subsíd io

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

7.737,27

0,00

23.749,15

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

7.685,13

0,00

23.801,29

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

8.209,74

0,00

25.184,34

Gratificação Dire ção

3.915,32

Gratificação Dire ção

SIGP - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS - RValoresLotacionograma
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE
CUIABÁ
AUTOS Nº 1037390-17.2019.8.11.0041
AUTOR(A): ELDA MARIZA VALIM FIM, CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR, NEURE
REJANE ALVES DA SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO,
GUILHERME ANTONIO MALUF, LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA, ISAIAS LOPES DA
CUNHA, JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, JOAO BATISTA DE CAMARGO
JUNIOR, MOISES MACIEL, RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ALISSON CARVALHO DE
ALENCAR, GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO, GUSTAVO COELHO DESCHAMPS,
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR
W

Vistos. Trata-se de Ação Popular, ajuizada por Elda Mariza Valim
Fim e Outros em face do Estado de Mato Grosso e Outros, por meio da qual se
almeja, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão do ato que autorizou
o pagamento da verba indenizatória, qual seja, a Decisão Administrativa nº 9/15
TCE/MT, sob o argumento de que não é cabível, aos Conselheiros do Tribunal de
Contas, a aplicação das Leis n.º 9.493/10 e 9.866/12.Por meio do decisum de Id. nº
23117032, foi determinada a notificação do Estado de Mato Grosso para se
manifestar sobre a liminar pleiteada, o que restou atendido no movimento de Id. nº
23939924.É o breve relatório.DECIDO.Como é cediço, nos termos do art. 1º, §3º,
da Lei 4.717/65, o polo ativo da Ação Popular pode ser composto por qualquer
cidadão brasileiro, que deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
título de eleitor ou outro documento correspondente para comprovação de sua
cidadania.Contudo, o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal dispõe que
"qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular”.Portanto, a
legitimidade ativa in casu está vinculada ao conceito de cidadão, sendo relevantes
os ensinamento de Luís Pinto Ferreira:“A legitimação ativa recai, por conseguinte,
em qualquer cidadão. O conceito de cidadão é um conceito restrito, devendo
discriminar-se, assim as duas condições, a condição de cidadão e a condição de
nacional. São, destarte, duas coisas diferentes, a saber, a nacionalidade e a
cidadania. A nacionalidade vincula a pessoa à nação; a cidadania é o vínculo que
associa o indivíduo ao Estado, atribuindo-lhe o direito de sufrágio ou o gozo
dos direitos políticos. O nacional é o brasileiro, que pode ser o brasileiro
naturalizado, conforme a nacionalidade seja de origem ou derivada. O cidadão é o
brasileiro que tem a fruição legal dos direitos políticos” [1].Da mesma forma,
Pedro da Silva Dinamarco entende ser necessária a prova da cidadania ativa para o
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ajuizamento da ação popular:“Ademais, se a cidadania é acima de tudo um atributo
político e se a ação popular é instrumento essencialmente político (ao contrário das
outras ações coletivas), além de um direito cívico, nada mais natural exigir do
autor popular que ele esteja em pleno gozo de seus direito políticos” [2].Aliás,
Pedro da Silva Dinamarco conclui expressamente que não têm legitimidade para
ajuizar a ação popular, além daquela pessoa que não obteve título de eleitor,
aquela que teve seus direitos políticos casados ou que não votou nas três últimas
eleições consecutivas.No mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria, a exemplo
dos julgados a seguir: “AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE ATIVA.
RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LEI
MUNICIPAL. VEDAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE GASOLINA.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL
POR VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO. Apresentando o autor certidão do TSE na qual consta sua
situação como regular junto à Justiça Eleitoral, não há que se falar em sua
ilegitimidade ativa para propor a presente demanda. Sendo o Juiz o destinatário
da prova, cabe a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art.
segundo preconiza o art. 370 do CPC, sem que isso represente ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art.
5º, LV, da CF/1988. Os atos administrativos têm os seus requisitos de validade
previstas em Lei e nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade” (TJMG; APCV
1.0687.08.068818-1/001; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 01/02/2018; DJEMG
27/02/2018). “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO POPULAR. ACESSIBILIDADE
LOGRADOUROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE ELEITOR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 267, VI, CPC. 1. Não
comprovada a condição de eleitor e o gozo dos direitos políticos, mediante a
cópia do título eleitoral e do comprovante da última votação, ou
por certidão expedida pela justiça eleitoral, carece a autora de uma das
condições da ação, estando maculado o processo que se desenvolveu de forma
irregular, desaguando na sua extinção, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC.
2. Processo extinto sem apreciação do mérito.” (TJRO; APL 000623545.2010.8.22.0001; Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues; Julg. 30/04/2013; DJERO
07/05/2013; Pág. 179).Portanto, não basta a apresentação do título de eleitor,
sendo indispensável a comprovação de que o autor encontra-se na plenitude do
gozo dos seus direitos políticos e dispõe de regular exercício do voto.No caso dos
autos, verifico que constam no polo ativo da presente Ação Popular: Elda Mariza
Valim Fim; Cesar Martins Conceição Júnior; Neure Rejane Alves da Silva e
Roberto Vaz da Costa.Entretanto, em detida análise aos documentos acostados à
exordial, constato que restou demonstrada a legitimidade ativa tão somente da
autora Neure Rejane Alves da Silva, da qual consta certidão de quitação eleitoral
emitida aos 14.08.2019 (Id. nº 22952672).Os demais autores não apresentaram a
referida certidão, nem trouxeram aos autos os comprovantes de votação nas três
últimas eleições, de forma que entendo não demonstrada a sua legitimidade ativa
para propositura da presente ação popular.Pois bem.Anoto que, não é de
desconhecimento deste Juízo que, em casos assim, o Superior Tribunal de Justiça
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já pontuou que, “tratando-se a legitimidade ativa de condição da ação e não
representação processual, afasta-se a aplicação dos arts. 13 e 284 do CPC, não
sendo possível permitir que a parte traga aos autos cópia do título eleitoral ou
documento que a ele corresponda” (EDcl no REsp 538.240/MG, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 30/04/2007, p.
300).Com efeito, não há vício que enseje a oportunização de emenda à petição
inicial, nos termos do atual art. 321 do Código de Processo Civil (antigo art. 284 do
CPC/73), nem de incapacidade processual ou defeito na representação da parte,
pelo que também não se aplica o disposto no art. 73 do mesmo Diploma (antigo art.
13 do CPC/73).Não obstante, a aplicação de tal entendimento resultaria em
extinção parcial do feito quanto aos autores que não demonstraram efetivamente a
sua legitimidade para a propositura da presente popular.E, diante da premissa de
que o processo é um instrumento e não um fim em si mesmo, reputo prematura e,
sobretudo, antieconômica a extinção do efeito, ainda que parcial.Com efeito, nos
termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil [correspondente ao anterior
art. 249, §1º, do CPC/73], o desatendimento à forma processual não acarreta
necessariamente a invalidação do ato quando não prejudicar a parte.Não é por
outra razão que o Diploma Processual incumbe ao juiz “determinar o suprimento
de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”
(art. 139, inciso IX), bem como, antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
“conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício” (art. 317).Da
mesma forma, o art. 352 do Código de Processo Civil dispõe que, “verificando a
existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua
correção em prazo nunca superior a trinta dias”.Aliás, tais normas, aliadas
sobretudo ao art. 4º do citado Diploma Processual, segundo o qual as partes têm
direito de obter em prazo razoável “a solução integral do mérito”, consagram o que
a doutrina designa como Princípio da Primazia do Mérito.Segundo Alexandre
Freitas Câmara, tal princípio corresponde à ideia de que a decretação de uma
nulidade, o não conhecimento de um recurso ou a extinção de um processo sem
resolução do mérito só serão legítimos em casos excepcionais, quando o vício não
puder ser sanado ou quando, intimada para tanto, a parte permanecer inerte. Vejase:“Assim, deve-se privilegiar, sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o
processo sem resolução do mérito (assim como decretar a nulidade de um
ato processual ou não conhecer de um recurso) é algo que só pode ser
admitido quando se estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por
ser por natureza insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que o mesmo
fosse sanado e isso não tenha acontecido. Deve haver, então, sempre que
possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se
desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa.” (Original
sem negrito) [3]Por expressar caso análago, no qual restou determinada a emenda
em Ação Popular diante, dentre outro motivo, da ausência de certidão de quitação
eleitoral, cito a ementa que segue:“REEXAME NECESSÁRIO. Ação
Popular contra Ana Paula Poleto Ribas de Andrade, Prefeita de Cajamar, e outros.
Inicial que aponta irregularidades na nomeação de servidora para cargo em
comissão. Autor popular intimado a emendar a inicial e que não atendeu aos
pressupostos processuais. Ausência de clareza da petição inicial e
de certidão de quitação eleitoral que inviabilizam o estabelecimento válido da
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relação processual. Deveres das partes estabelecidos no art. 77 do CPC/2015.
Indeferimento da petição inicial e extinção da ação sem resolução de mérito que
deve ser mantida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.” (TJSP; RN
1000461-29.2017.8.26.0108; Ac. 12171106; Cajamar; Oitava Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Antônio Celso Faria; DJESP 07/02/2019; Pág. 2854).Ante o
exposto, tendo em mente que deve sempre ser priorizada a resolução do mérito da
causa, DETERMINO seja intimada a parte autora para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente emenda à petição inicial, promovendo a regular
comprovação da legitimidade ativa dos requerentes Elda Mariza Valim Fim, Cesar
Martins Conceição Júnior e Roberto Vaz da Costa, sob pena de extinção parcial
do feito com relação aos mesmos.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de Outubro de
2019. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
Juiz de Direito
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segue em pdf.
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MM. Juiz da Vara Especializada de Ação Popular e Ação Civil Pública Dr. Bruno
D’Oliveira Marques

Processo: Ação Popular 1037390-17.2019.8.11.0041

ELDA MARIZA VALIM FIM, CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR, NEURE
REJANE ALVES DA SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA, devidamente qualificados
no processo em epígrafe, vem mui respeitosamente em vosso presença, requer
Juntada de documentos, em resposta ao r. despacho aonde os autores foram
intimados a apresentar certidão de comprovação a regularidade de situação eleitoral
dos autores, sendo fato que apenas uma autora possuía referida comprovação nos
autos.
Atendendo à determinação de V.Exa, segue anexo as certidões eleitorais
demonstrando que Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior e Roberto
Vaz da Costa, estão em situação regular quanto às obrigações eleitorais (documentos
1, 2 e 3).

Cuiabá dia 29 de outubro de 2019
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Anderson Amaral Rosa
OAB/MT 26.045

Elda Mariza Valim Fim
OAB/MT 13.580
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está quite com a
Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): ELDA MARIZA VALIM
Inscrição: 0050 0346 1864

Zona: 001

Município: 90670 - CUIABA

Seção: 0793
UF: MT

Data de nascimento: 18/12/1965

Domicílio desde: 04/06/1993

Filiação: - GEMINA FELIPE DOS REIS
- DANIEL VALIM DOS REIS

Certidão emitida às 10:53 em 21/08/2019
Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos
relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção,
em Portugal, pelo estatuto da igualdade.
Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por
meio do código:

/6KC.YJ/B.X4XZ.BTZQ
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE
CUIABÁ
AUTOS Nº 1037390-17.2019.8.11.0041
AUTOR(A): ELDA MARIZA VALIM FIM, CESAR MARTINS CONCEIÇÃO JUNIOR, NEURE
REJANE ALVES DA SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS
W

Vistos. Trata-se de Ação Popular proposta por Elda Mariza Valim
Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva e
Roberto Vaz da Costa em face de: 1) Estado de Mato Grosso; 2)
Gonçalo Domingos de Campos Neto; 3) Guilherme Antônio Maluf; 4)
Luiz Henrique Moraes de Lima; 5) Isaías Lopes da Cunha; 6)
Jaqueline Maria Jacobsen Marques; 7) João Batista de Camargo
Júnior; 8) Moisés Maciel; 9) Ronaldo Ribeiro de Oliveira; 10) Alisson
Carvalho de Alencar; 11) Getúlio Velasco Moreira Filho; 12) Gustavo
Coelho Deschamps e 13) William de Almeida Brito Júnior, todos
qualificados nos autos.Narra a parte autora que, ao buscar informações a
respeito do valor total recebido por cada Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, esse Tribunal “indicou R$
39.293,32, ‘mais’ a verba de natureza indenizatória, relativa às atividades
de Controle Externo, no valor de R$ 23.873,16, correspondente a 67,32%
do subsídio de cada membro”.Informa que, com relação aos
Procuradores do Ministério Público de Contas, a contestada parcela
corresponde “a um subsídio inteiro, o que significa, atualmente, R$
35.378,00”.Sustenta que o pagamento da referida verba indenizatória é
ilegal porque “carece de base legal, sendo que a legislação invocada
ampara apenas titulares de cargos de deputado estadual”.Argumenta
que a Decisão Administrativa nº 09/2015 “padece de completa
inobservância de formalidade essencial a ato que autorize despesa
pública, qual seja, a publicidade”, bem como que as Leis nº 9.493/10 e
9.886/12 “criaram verba indenizatória da atividade parlamentar aos
ocupantes de cargos de deputado estadual e não se dirigem aos cargos
de conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de
contas do TCE”.A parte autora assevera, ainda, que “o TCE MT não
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pode ter remuneração diversa dos Magistrados, integrantes do Poder
Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT podem
distanciar-se dos membros do MP estadual”.Prosseguindo na exordial, a
parte autora aduz que “a ausência de prestação de contas dificulta a
fiscalização do uso da verba pública, contrariamente ao que determina o
artigo 70 da CF”, assim como que a aludida verba indenizatória paga aos
membros do TCE/MT “caracteriza renda/remuneração, disfarçada de
indenização, ferindo, frontalmente, os princípios constitucionais da
moralidade, publicidade e finalidade”.Pontua que há dever de ressarcir os
cofres públicos, mediante “a devolução dos valores que ultrapassam o
teto remuneratório, e recolhimento do Imposto de Renda sobre os
valores abaixo do teto, sob pena de lesão ao fisco, que a rigor é lesão
aos cofres do Estado de Mato Grosso”.Sustenta ser necessária a fixação
de condenação em danos morais coletivos, com a destinação dos
valores a ações de cidadania e promoção do combate à corrupção no
Estado de Mato Grosso.Argumenta que a lesividade está demonstrada
pelo fato de que, “em 2013, 2014 e até meados de 2015”, o TCE/MT
gastava “menos de R$ 1000,00 reais por ano”, porém, “de repente”
passou “a gastar R$ 4 milhões de reais anuais para custear atividade de
controle externo dentro do estado”, mesmo não havendo “qualquer
contrapartida para a administração pública em troca do pagamento
questionado”.Por essas razões, a parte autora requer, em sede de tutela
de antecipada, “a imediata suspensão dos pagamentos de verba
indenizatória com base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis
9.493/10 e 9.866/12”.No mérito, pugna pela confirmação da liminar, “para
que se anule a Decisão Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se
os réus a ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido das aludidas
parcelas”, bem como a condenação dos requeridos “em custas,
honorários e dano moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo”.Por meio
do decisum de Id. nº 23117032, restou determinada a notificação do
Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a liminar pleiteada.Em
manifestação acostada no movimento de Id. nº 23939924, o ente
requerido pugnou pela extinção da presente ação popular por ausência
de interesse processual [inadequação da via eleita] e, superada a
referida preliminar, pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência,
sustentando “inexistência tanto da plausibilidade do direito [o pagamento
da verba indenizatória tem amparo legal e constitucional], quanto da
urgência [as normas estão em vigor há vários anos]”.Por meio da decisão
de Id. nº 24122421, este Juízo determinou a intimação da parte autora
para apresentar emenda à petição inicial, com o fito de promover a
regular comprovação da legitimidade ativa dos requerentes Elda Mariza
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Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior e Roberto Vaz da Costa,
o que restou atendido com a juntada da petição de Id. nº 25558202 e
documentos que a acompanham.Em síntese, eis o relatório.
DECIDO.1) Adequação da Via Eleita:Com é sabido, a Ação
Popular é o meio constitucional de que dispõe o cidadão, que esteja no
gozo de seus direitos políticos, para anular ato lesivo ao patrimônio
público, ou de entidade de que o Poder Público faça parte, ou à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, conforme preceitua o art. 5º, LXXIII, da Constituição
Federal.Ressalta-se que são pressupostos essenciais da ação popular a
ilegalidade do ato e a lesão do patrimônio público, cabendo ao autor
demonstrar a efetiva ocorrência de ambos.Segundo o disposto no art. 2º
da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65), são nulos os atos lesivos ao
patrimônio das entidades mencionadas no seu art. 1º nos casos de
incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos
motivos, desvio de finalidade.No caso dos autos, muito embora o ente
requerido tenha se manifestado pela inadequação da via eleita,
argumentando na “inviabilidade de questionamento, em tese, de lei na
via da ação popular” (sic, Id. nº 23939924 - Pág. 4), tenho que o objeto
da presente demanda não é a análise de inconstitucionalidade das Leis
Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15.Destarte, o que sustenta a
parte autora dessa popular é que as referidas leis “criaram verba
indenizatória da atividade parlamentar aos ocupantes de cargos de
deputado estadual e não se dirigem aos cargos de conselheiros, auditor
substituto de conselheiros e procurador de contas do TCE” (sic, Id. nº
22951887 - Pág. 8).A atenta leitura da exordial permite extrair que o ato
apontado como ilegal é a Decisão Administrativa nº 09/2015 do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que
aprovou a Ata de Reunião do Colegiado de Membros realizada no dia 02
(dois) de julho de 2015.A referida ata de reunião, por sua vez, contém
deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba
indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº
9.493, de 29.12.2010.Ocorre que, segundo os fundamentos
apresentados na petição inicial, o pagamento da referida verbas aos
membros do TCE/MT, seja fundado na Decisão Administrativa nº
09/2015, seja embasado nas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e
10.296/15, seria ato ilegal e lesivo, razão pela qual atacável pela via da
Ação Popular.Por outro lado, no tocante aos danos morais coletivos,
anoto que o pedido de condenação não encontra amparo em nenhuma
das hipóteses de manejo da ação popular, sendo a via inadequada para
tal pleito.Com efeito, o dano moral coletivo, ainda que eventualmente

Assinado eletronicamente por: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES - 22/11/2019 18:54:15
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAVCCVTWDT

Num. 25654654 - Pág. 3

passível de verificação nos fatos relatados nos autos, deve ser buscado
por meio da ação apropriada, a exemplo da ação civil pública, nos termos
do art. 1º da Lei nº 7.347/85.Dessa maneira, demonstrada a utilização do
instrumento processual inadequado para a pretensão almejada, no
tocante especificamente a este pedido, a parte autora carece de
interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o indeferimento
da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção parcial do feito
sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC).Nesse norte, cabe
destacar os julgados a seguir, in verbis:“RECURSO EX OFFICIO
EM AÇÃO POPULAR. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL.
CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. Para a propositura de ação popular,
deve a parte impugnar ato administrativo que incorra em lesão ao
patrimônio público. No caso, o pedido do particular se refere a
obrigações de fazer e indenização por danos morais e materiais, de
modo que a via eleita é inadequada. Ação que deve ser extinta, sem a
resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
APL 0003597-74.2012.8.26.0157; Ac. 11443190; Cubatão; Primeira
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg.
10/05/2018; DJESP 25/05/2018; Pág. 2426).“MEIO AMBIENTE.
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Segundo
dispõe o inciso LXXIII do art. 5º da Constituição Federal, qualquer
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato
lesivo ao meio ambiente. Ampliação das hipóteses de cabimento
previstas na Lei nº 4.717/1965. Objeto da ação popular, contudo, que
busca impedir que os Poderes Públicos editem atos ilegais e
potencialmente lesivos. Hipótese dos autos em que sequer aponta o
autor. Qual ato lesivo objetiva anular. Pretensão do autor quanto á
execução das obrigações de fazer estabelecidas em TAC celebrado
com o Ministério Público Federal (MPF), bem como a reparação
pelos danos morais e materiais causados. Ação popular que não
tem o tom da reparabilidade de que é dotada a ação civil pública.
Inadequação da via eleita. Carência da ação por falta de interesse
processual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” ( TJSP;
Apelação 3017731-53.2013.8.26. 0114; Ac. 11783092; Campinas;
Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luís Fernando
Nishi; DJESP 26/09/2018; Pág. 2377). Ressalto que, por se tratar de
matéria de ordem pública, a falta de interesse processual pode ser
reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto
não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3º do art. 485 do Código
de Processo Civil.Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse
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processual – adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo
que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de
agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente
extinção do processo sem julgamento do mérito.Sobre o interesse de
agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil
Brasileiro”, afirma:“A aferição do interesse de agir se dá pela
verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela
jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e
adequação da via processual (ou “interesse-adequação”).Haverá
interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado
pelo demandante não puder se dar independentemente do processo.
(...)Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para a
produção do resultado postulado. Assim, por exemplo, aquele que não
dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução
forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para
aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução
(arts. 783 e 803, I)[1].”Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir,
no binômio necessidade/adequação da via processual eleita, o
indeferimento da petição inicial no que se refere ao pedido de dano moral
coletivo é medida que se impõe. 2) Tutela de Urgência:2.1) Vedação
do Art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992:Por força do disposto na Lei nº
8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de
medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras
providências, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou
em qualquer parte, o objeto da ação” (art. 1º, § 3º).Da mesma forma, não
é cabível a concessão de tutela de urgência que “tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza”, nos termos do disposto na Lei nº
12.016/09 (art. 7º, § 2º).Aliás, o atual Código de Processo Civil
consagrou expressamente tais vedações, ao dispor no seu art. 1.059
que: à “tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, aplica-se o
disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.Ocorre que tais
vedações não devem ser interpretadas de forma absoluta, sob pena de
risco de dano e ofensa à norma estabelecida no art. 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal.No que tange à alegação de impossibilidade de
concessão de liminar que esgote o objeto da ação, a doutrina e
jurisprudência têm relativizado o preceito normativo (art. 1º, § 3º, da Lei
n. 8.437/92), entendendo que a proibição abrange somente medidas com
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efeitos irreversíveis.Destarte, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui orientação consolidada de que a referida norma diz respeito “às
liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução
produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em
caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007, p. 230).Entretanto, esse não é
o caso dos autos.Isso porque a tutela de urgência aqui pleiteada é para
suspender os “pagamentos de verba indenizatória com base na Decisão
Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12” (Id. nº
22951887 - Pág. 17), sendo que, acaso concedida, poderia, a qualquer
momento, ser revertida, com a sua revogação e consequente retorno do
pagamento eventualmente suspenso.A rigor, a tutela ora pretendida
sequer esgota o objeto da ação, já que, evidentemente, há pedido de
condenação a ressarcimento pelo recebimento indevido das verbas
indenizatórias atacadas. Ademais, a vedação ao deferimento de
antecipação dos efeitos da tutela que esgote o objeto do processo, no
todo ou em parte, não se aplica aos casos em que a postergação da
prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade.Neste aspecto,
sem adentrar ainda ao mérito do pedido liminar, pontuo que a matéria
trazida aos autos demanda imediata prestação jurisdicional, posto que
não se mostra razoável esperar todo o demorado trâmite da ação ora
proposta para, só ao final, se efetivarem os mandamentos legais
apontados como flagrantemente descumpridos pelos
requeridos.Postergar a análise e/ou deferimento do pedido liminar, in
casu, acarretaria risco elevado de ineficácia da prestação jurisdicional, na
medida em que poderia, até o julgamento final de mérito, ensejar aos
cofres públicos danos patrimoniais de grave monta, esses sim de caráter
irreversíveis.Aliás, relevante ressaltar que, in casu, eventual medida
cautelar não ensejaria provimento judicial contra o Estado requerido,
possibilitando, ao contrário, resguardar o manifesto interesse do Poder
Público, posto que somente suspenderia o ato, fazendo cessar
temporariamente os seus efeitos durante o trâmite processual do
presente feito e resguardando, assim, os cofres públicos.Vale destacar,
por fim, que o esgotamento total ou parcial do objeto da ação é
implicação necessária da antecipação de tutela.Sem embargo de todo o
exposto neste tópico, anoto que o Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu:“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LIMINAR. ART. 1., DA
LEI 8.437/1992. 1. O autor popular não litiga contra o Estado, mas, ao
contrário, como seu substituto processual, razão pela qual a vedação de
concessão de liminares, contida no art. 1., da Lei 8.437/1992, com
audiência ou não do Poder Público, não se aplica às ações
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populares. Precedentes desta Corte. 2.Recurso Especial não
conhecido.” (REsp 73.083/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEXTA TURMA, julgado em 09/09/1997, DJ 06/10/1997, p. 50063).Desta
feita, entendo que deve ser afastada a alegação do ente requerido no
sentido da impossibilidade de concessão da medida liminar, por
esgotar o objeto da ação.2.2)
Análise dos Requisitos:Segundo a
sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência
pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida
em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC).No que se refere
especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado
nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, que unificou os
pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza
satisfativa, seja na cautelar. Veja-se:“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.(...)§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”Registre-se que o retrocitado dispositivo se aplica a qualquer
procedimento comum ou especial, a qualquer processo ou qualquer grau
de jurisdição, desde que a regra especial não conte com a previsão
expressa para prover as tutelas de urgência.No caso da Ação Popular,
por expressa disposição contida no art. 5º, § 4º, da respectiva lei (Lei nº
4.717/65), na defesa defesa do patrimônio público, “caberá a suspensão
liminar do ato lesivo impugnado”.Ademais, nos termos dos arts. 7º e 22,
aplicam-se, no que for cabível, o procedimento ordinário e as demais
regras do Código de Processo Civil.Portanto, para a concessão de tutela
antecipada em Ação Popular, mister que estejam presentes os robustos
requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito, a
inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento a ser
concedido e, finalmente, um dos requisitos alternativos, que são receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.É com enfoque nessas
normativas que se aprecia o pedido de tutela antecipada em
questão.Passando ao exame do caso, verifica-se que a parte autora
ingressou com a presente ação popular contra os requeridos com a
finalidade de interrupção imediata “dos pagamentos de verba
indenizatória com base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis
9.493/10 e 9.866/12”, para, no mérito, obter a declaração de nulidade da
referida decisão e a condenação dos “réus a ressarcirem o Estado pelo
recebimento indevido” da referida verba.Portanto, o ato lesivo ora
atacado é a Decisão Administrativa nº 9/2015 – TP, por meio da qual
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restou aprovada a Ata de Reunião de Colegiado realizada no dia 02
(dois) de julho de 2015.Segundo consta nos autos, a reunião relativa à
citada ata teve como pauta, em seu item 04 (quatro), o
seguinte:“Definição do valor da Verba de Natureza Indenizatória do
Controle Externo, a ser paga aos membros do Tribunal de Constas do
Estado, de forma compensatória às despesas inerentes às suas
atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais
de Controle Externo, na forma das Leis nº 9.493, de 29.12.10m e 9.866,
de 27.12.12” (Id. nº 23939932 - Pág. 1).E, como deliberação, constou no
mesmo item da ata da referida reunião que:“Após ampla e profunda
discussão da matéria, o Colegiado de Membros deliberou que a verba
de natureza Indenizatória do Controle Externo, instituída conforme
as Leis nº 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12, para os membros
dos órgãos do Poder Legislativo, de forma compensatória às
despesas inerentes às sua atividades, relacionadas ao desempenho de
suas funções institucionais, será paga aos membros do Tribunal de
Contas, ou seja, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e
Procuradores de Contas, de forma compensatória às despesas
inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas
funções institucionais de controle externo, limitado ao valor
correspondente a 67,32%, 66,47% e 67,52%, respectivamente, do
subsídio de cada um de seus membros, no último dia útil de cada
mês.São incluídas no valor da referida verba de natureza indenizatória,
destinada aos membros do Tribunal de Contas, as despesas
relacionadas a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e
suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado
e dos municípios mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição”
(Original sem destaque, Id. nº 23939932 - Pág. 4).Com se vê, a referida
Decisão Administrativa nº 09/2015 aprovou ata de reunião na qual
houve deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba
indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº
9.493, de 29.12.2010.Entretanto, sustenta a parte autora que a dita
Verba Indenizatória do Controle Externo não deve ser paga aos
membros do TCE/MT, sob o argumento de que “a legislação invocada
ampara apenas titulares de cargos de deputado estadual”, bem como de
que “o TCE MT não pode ter remuneração diversa dos Magistrados,
integrantes do Poder Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao
TCE MT podem distanciar-se dos membros do MP estadual”.Pois bem.
No que se refere ao pedido de tutela de urgência, a detida análise dos
autos permite aferir que a inicial encontra-se instruída com prova apta a
demonstrar a probabilidade do direito invocado.Com efeito, um ato
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administrativo somente será válido quando estiver adequado aos
requisitos estabelecidos pela ordem jurídica.Dipõe o art. 2º da Lei da
Ação Popular:“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.”A corrente doutrinária clássica
acerca dos requisitos do ato administrativo, defendida por Hely Lopes
Meirelles, está baseada justamente no supracitado dispositivo legal,
estabelecendo como requisitos do ato administrativo: a) competência;
b) objeto; c) forma; d) motivo; e) finalidade.Dentre esses, motivo e objeto
são requisitos discricionários porque podem comportar margem de
liberdade; competência, forma e finalidade são requisitos
vinculados.Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37, resguarda
os princípios norteadores da Administração Pública, os quais devem ser
observados em toda e qualquer conduta administrativa, que preza os
princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.Por certo, além
dos requisitos de existência e validade, os atos administrativos devem
observar, ainda, os princípios constitucionais, quais sejam: legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e
proporcionalidade.Se o ato administrativo mantém-se fiel a tais requisitos
e princípios, não há se falar em nulidade do ato, o qual, aliás, ainda goza
da presunção de legitimidade.Não obstante, na hipótese ora sub judice,
entendo que os documentos acostados aos autos apontam, ainda que
sumariamente, para a inobservância dos requisitos da competência e
forma, assim como dos princípios da legalidade e da publicidade.No
que se refere ao Princípio da Publicidade, verifico que, não obstante
tenha sido publicada a Decisão Administrativa nº 09/2015, não houve
publicação do conteúdo da ata de reunião do Colegiado de Membros, a
qual era indispensável para dar conhecimento do conteúdo decidido.No
tocante ao Princípio da Legalidade, a Decisão Administrativa nº
09/2015 foi exarada pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, o qual aprovou ata de reunião do seu Colegiado,
estabelecendo o pagamento aos membros do TCE/MT e do MPC/MT da
verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei
nº 9.493, de 29.12.2010.Intimado a se manifestar, o Estado de Mato
Grosso sustentou que o pagamento da verba indenizatória “não se deu
com a Decisão Administrativa nº 9/2015, mas sim anteriormente, com
base na Lei Estadual 8.402/05” (sic, Id. nº 23939924 - Pág. 3).Ocorre que
a Lei Estadual nº 8.402/2005 [alterada pelas Leis Estaduais números
9.186/2009, 9.493/2010, 9.626/2011, 9.866/2012, 10.296/2015 e
10.806/2019], instituiu verba indenizatória destinada aos membros do
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Poder Legislativo, sem fazer qualquer referência aos membros que
compõe o Tribunal de Contas do Estado (Id. nº 23939929).Assim,
dispunha a referida Lei 8.402/2005:“Art. 1º Fica instituída a verba
indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Estadual, destinada à
cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus
membros.Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga
mensalmente aos membros do Poder Legislativo, através dos órgãos
de Gestão, Orçamento e Finanças, competindo a este o controle da
documentação comprobatória da despesa” (Original sem
destaque).Como se vê, a referida lei estadual dispõe que a verba por si
instituída será paga aos “membros do Poder Legislativo”, não fazendo
qualquer previsão expressa quanto aos membros do Tribunal de Contas
do Estado.Sabe-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
é um órgão autônomo, em que pese auxiliar do Poder Legislativo, com
competência definida no art. 47 da Constituição Estadual, para exercer o
controle externo e fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado.De fato, à semelhança do Tribunal
de Contas da União, o TCE/MT não integra a estrutura do Poder
Legislativo, nem do Executivo ou do Judiciário, posto que se trata de
órgão diretamente ligado à entidade federativa.À propósito, asseverou o
Min. Celso de Mello: “os Tribunais de Contas ostentam posição
eminente na estrutura constitucional brasileira, não se achando
subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder
Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de
mero assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais
de Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do
Poder Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da
própria Constituição da República” (ADI 4.190, j. 10.03.2010).Portanto,
desprovida de fundamento a alegação de que os membros do TCE/MT
teriam direito à verba indenizatória defina na Lei nº 9.493/2010 por se
inserirem na expressão legal “membros dos órgãos do Poder
Legislativo”.Por conseguinte, conclui-se que não há previsão legal para o
pagamento da verba indenizatória prevista na supracitada lei aos
membros do TCE/MT, de forma que a Decisão Administrativa nº
09/2015 fere o Princípio da Legalidade.Anoto que, consoante os
ensinamentos da conspícua doutrinadora Fernanda Marinela, na seara
administrativa, não basta a ausência de vedação à prática do ato, é
imprescindível a previsão legal:“Em se tratando de atividade
administrativa, é necessário mais do que a não contradição à lei; é
preciso que o ato seja permitido pela lei, em razão do princípio da
legalidade, que, para o Poder Público, segue critério de subordinação à
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lei. O administrador só pode fazer o que está autorizado ou
determinado por lei.”[2]Da mesma forma, no que se refere aos
requisitos da competência e forma, tenho que não restaram atendidos
pelo ato administrativo atacado, qual seja, a Decisão Administrativa nº
09/2015, posto que essa promoveu, por meio de forma inadequada, a
criação/alteração de despesa com pessoal.Com efeito, em atenção ao
disposto nos artigos 73, 75 e 96, inciso II, alínea b, da Constituição
Federal, compete privativamente ao Tribunal de Contas propor ao Poder
Legislativo a fixação do subsidio de seus membros, bem como das
verbas indenizartórias inerentes ao exercício do cargo.In casu, a verba
indenizatória não foi instituída por lei em sentido formal, mas por ato
administrativo interno da Corte de Contas Estadual.Acrescenta-se, ainda,
ser da Assembleia Legislativa a competência para deliberar sobre
diretrizes orçamentárias, por meio de lei específica (art. 25, incisos II e
VIII) .Além de todo o exposto, corrobora, ainda, a presença da
probabilidade do direito, a existência de simetria de regime entre os
Tribunais de Contas e o Poder Judiciário.Destarte, muito embora não
pertençam a nenhum dos três Poderes, como asseverado
anterioremente, o regime jurídico dos Tribunais de Contas foi, em vários
aspectos, constitucionalmente aproximado do regime dos órgãos do
Poder Judiciário.É o que se extrai da leitura dos seguintes trechos da
Constituição Federal:“Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado
por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de
pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que
couber, as atribuições previstas no art. 96 [3].§ 3° Os Ministros do
Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.” Cumpre
ressaltar, outrossim, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
estão sujeitos, em matéria de organização, composição e atribuições de
seus Tribunais de Contas, ao modelo jurídico estabelecido pela
Constituição da República ao Tribunal de Contas da União, nos termos
do que dispõe o seu art. 75, in verbis:“Art. 75. As normas estabelecidas
nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição
e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios.Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre
os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete
Conselheiros.”Nesse sentido, a Constituição Estadual do Estado de Mato
Grosso prevê que os “Conselheiros do Tribunal de Contas terão as
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mesmas garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos, remuneração
e vantagens dos Desembargadores” (art. 50), bem como que aos
“Procuradores do Ministério Público de Contas são assegurados os
direitos, garantias, prerrogativas e vedações dos membros do Ministério
Público Estadual, inclusive de natureza remuneratória” (art. 51, §
4º).Dispõem, também, sobre a simetria os arts. 6º[4] e 102[5] do
Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso e os art. 91[6]
e 95[7], parágrafo único, da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº
269/2007).Portanto, a conjugação dos artigos supracitados, tanto da
Constituição Federal, quanto das normas estaduais, garante aos
conselheiros do TCE/MT as mesmas vantagens e garantias dos
desembargadores estaduais ou dos juízes de direito de entrância
especial, e não dos membros integrantes do Poder Legislativo.Acerca da
aplicação da simetria entre o regime do Tribunal de Contas e o do Poder
Judiciário, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça que: “Os
conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos
magistrados, por força do princípio da simetria em relação à
disposição contida no art. 73, § 3º, da CF/88, sendo-lhes aplicada, por
analogia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79)”.(STJ,
APn 923/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).No mesmo sentido, vide julgado
do Pretório Excelso:“ Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Arts. 74, §§
1o e 2o e 109, III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Arts.
62 e § 2o da Lei estadual no 6.536, de 31.01.73 e art. 43, §§ 1o e 3o da
Lei estadual no 7.705, de 21.09.82. Vinculação aos subsídios dos
magistrados estaduais da remuneração, bem como dos respectivos
limites máximo, das Carreiras de Conselheiro e Auditor do Tribunal
de Contas, de Procurador do Estado e dos membros do Ministério
Públicos estadual. (...) 6. Inexistência de violação ao princípio da
simetria pelo disposto no art. 74, § 1o, da Constituição Estadual, uma vez
que a necessária correlação de vencimentos dos Conselheiros do
Tribunal de Contas se dá em relação aos Desembargadores do
Tribunal de Justiça. Precedente: RE 97.858, Néri da Silveira, DJ
15.06.84. Ação improcedente, nesse ponto. (...). 8. Ação julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 2o do art. 62 da Lei
estadual no 6.536, de 1993, com a redação dada pela Lei no 9.082, de
11.06.90” (ADI 396, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/
Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 05-08-2005).À par
disso, tenho que se encontra presente o requisito da probabilidade do
direito, mormente considerando os fatos frente à legislação que rege a
matéria.No que se refere ao pressuposto do receio de dano irreparável
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e/ou risco ao resultado útil do processo, entendo-o igualmente
presente. Explico.Primeiro, é possível verificar, de plano, a presença de
ilegalidade manifesta no ato administrativo ora impugnado.Segundo, a
própria expressividade econômica da verba indenizatória, paga, em tese,
indevidamente, expõe a urgência no caso, haja vista que, em consulta ao
Portal da Transparência do TCE/MT, este magistrado apurou que os
pagamentos relativos à verba somente no mês de setembro do
corrente ano totalizou a quantia de R$ 275.870,90 (duzentos e
setenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa
centavos).Destarte, os valores pagos a (seis) Conselheiros Substitutos
totalizaram a quantia de R$ 134.358,90 (cento e trinta e quatro mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)[8] e os pagos aos
04 (quatro) Procuradores de Contas, a quantia de R$ 141.512,00 (cento
e quarenta e um mil, quinhentos e doze reais)[9].Com efeito, ante a
presença da probabilidade do direito, clarividente a lesão ao patrimônio
público, que está embutida na ilegalidade do próprio ato, o qual autoriza
o pagamento da verba ora questionada.Anoto que, há não só a lesão já
consumada, como risco de lesão iminente, que continuará perpetuando
se não for por meio da presente decisão suspenso o ato, na forma do
que autoriza, aliás, o § 4º do art. 5º da Lei nº 4.717/65.Confirma, ainda, a
presença do risco ao resultado útil ao processo o fato de que, acaso não
concecida a tutela de urgência, eventual valor a ser restituído aos cofres
públicos pelos requeridos somente aumentaria até o julgamento final da
demanda.Em circunstâncias paritárias, a tutela de urgência também
restou deferida no precedente abaixo, in verbis:“AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANÁLISE QUE IMPLICARIA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AFRONTA AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO.
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO TJMS, AFASTADA. MÉRITO.
CAUSA DE PEDIR ATRELADA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE
(MORALIDADE) E LESIVIDADE DO ATO DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI
QUE CONCEDE AUMENTO DE SUBSÍDIO A VEREADORES NA
LEGISLATURA EM CURSO. OFENSA À REGRA DA LEGISLATURA.
PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM
COMO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO. VEREADORES QUE NÃO TÊM O DIREITO DE
REAJUSTE AUTOMÁTICO SEGUNDO O ÍNDICE ANUAL DE
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INFLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO. (...). 3. Deve ser concedida a
antecipação dos efeitos da tutela quando presentes a probabilidade
do direito invocado, que repousa na possibilidade de ofensa à regra
da legislatura e ao princípio da moralidade administrativa, bem
como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já
que o consectário lógico da declaração de invalidade do ato é
condenação dos beneficiários ao ressarcimento ao erário, o que
pode vir a não ocorrer, principalmente se não julgada em definitivo
a ação antes do final da atual legislatura. Afinal, vereador não tem o
direito de reajuste de subsídio com a simples publicação do índice da
inflação anual.” (TJMS; AI 1414040-65.2018.8.12.0000; 4ª Câmara Cível;
Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 23/08/2019; Pág. 174).Nesse
diapasão, a demora ordinária no trâmite processual pode acarretar dano
irreparável ou risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade do
ressarcimento ao erário se tornar incerto, seja pelo acúmulo do valor,
seja por ficar atrelado a eventos futuros e incertos, como, por exemplo, à
própria desvinculação dos requeridos do atual cargo.Por fim, no que se
refere ao pressuposto da inexistência de perigo de irreversibilidade
do provimento a ser concedido, como já ressaltado anteriormente no
item 2.1, o mesmo se faz presente, na medida em que a suspensão ora
concedida, poderá ser, a qualquer momento, revertida, com a revogação
da presente decisão e o consequente retorno do pagamento da verba
indenizatória.3) Dispositivo:Pelo exposto, ante a inexistência de
interesse de agir [viés da adequação] no que se refere ao pedido de
dano moral coletivo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL neste aspecto, o
que faço com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo
Civil.Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente
ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e
VI, do mesmo estatuto processual.No mais, uma vez presentes os
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, inclusive porque
plenamente reversível a medida antecipatória, DEFIRO parcialmente o
pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar a
SUSPENSÃO do pagamento da verba de natureza indenizatória do
Controle Externo aos membros do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, ou seja, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e
Procuradores de Contas, seja com fundamento na Decisão
Administrativa nº 09/2015, seja com amparo na Lei Estadual nº 9.493,
de 29.12.10, até ordem judicial em sentido contrário.NOTIFIQUE-SE o
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por
intermédio do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, para o devido
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cumprimento.CITE-SE a parte requerida para apresentação de
resposta, no prazo de 20 (vinte) dias (artigo 7º, § 2º, inciso IV, da Lei
n.º 4.717/1965), com as advertências legais.INTIME-SE o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso da propositura da ação (artigo 7º,
I, “a”, da Lei nº 4.717/65).Com a vinda da contestação e eventuais
documentos, INTIME-SE o autor para manifestação no prazo de 10 (dez)
dias e, após, DÊ-SE vista ao Ministério Público.Custas ao final, na forma
do art. 10 da Lei 4.717/65.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o
necessário.Cuiabá, 22 de Novembro de 2019. BRUNO D’OLIVEIRA
MARQUES
Juiz de Direito
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CONSELHEIROS SUBSTITUTOS - SUBSIDIOS E VALORES INDENIZAVEIS
SETEMBRO/2019
1. Subsídio

dos

Senhores

Conselheiros

Substitutos,

conforme

Lei

Complementar nº 449/2011:
Conselheiro Substituto
Luiz Henrique Moraes de Lima
Isaias Lopes da Cunha
Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
João Batista de Camargo Júnior
Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Moises Maciel
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

Subsídio – R$
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
35.462,22
33.689,11

2. O Conselheiro Substituto, quando em substituição à Conselheiro, terá as
mesmas garantias e impedimentos do titular, de acordo com o disposto no
§ 3°, do Artigo 49 da Constituição Estadual de Mato Grosso.
3.

Gratificação de Direção para Presidente, Vice-presidente, Corregedor-geral,
Ouvidor-geral e Presidentes de Câmaras, conforme art. 212 da Lei
nº 4.964/1985 - Código de Organização Judiciária – COJE – R$ 3.831,10.

4. Custeio de Obras Técnicas e melhoria do conhecimento, conforme artigo 227
da Lei nº 4.964/1985 – Código de Organização Judiciária – COJE, tem direito,
semestralmente, a 01 (um) subsídio mensal a título de aquisição de obras
técnicas.
5. Auxílio-alimentação, conforme Lei nº 10.719/2018 – R$ 1.150,00.

SETEMBRO/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RDXG5.
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6. Verba de Natureza Indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo,
instituída conforme as Leis n° 9.493, de 29.12.10 e 9.866, de 27.12.12,
destinada a compensar despesas inerentes às atividades dos membros Conselheiros, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de
Controle Externo no valor de R$ 23.873,17, correspondente a 67,32% do
subsídio para os Conselheiros e no valor de R$ 22.393,15, correspondente a
66,47% do subsídio para os Conselheiros Substitutos. São incluídas no valor
da referida verba, entre outras, as despesas referentes a diárias de viagens,
passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da
sede do TCE, da capital do Estado e dos demais municípios matogrossenses, conforme Decisão Administrativa nº 9, de 07.07.15 do Tribunal
Pleno.

Conselheiro Substituto
Luiz Henrique Moraes de Lima
Isaias Lopes da Cunha
João Batista de Camargo Júnior
Jaqueline Maria Jacobsen Marques
Moises Maciel
Ronaldo Ribeiro de Oliveira

SETEMBRO/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RDXG5.
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PROCURADORES DE CONTAS - VALORES INDENIZAVEIS
SETEMBRO/2019
1. Verba de Natureza Indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo,
instituída conforme as Leis n° 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12,
destinada a compensar despesas inerentes às atividades dos membros,
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle
Externo no valor de R$ 35.378,00, correspondente a um subsídio de cada
membro. São incluídas no valor da referida verba, entre outras, as despesas
referentes a diárias de viagens, passagens e suprimentos de fundos, no
âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos demais municípios
mato-grossenses, conforme Decisão Administrativa nº 9, de 07.07.15 do
Tribunal Pleno.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RJMFC.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ
VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR
AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE:
(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049075

MANDADO DE INTIMAÇÃO
Oficial de Justiça: ZONA 03

Diligência: ID. XXX

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR
Valor da causa: R$
PROCESSO n. 1037390-17.2019.8.11.0041
15.000.000,00
ESPÉCIE: [DANO AO ERÁRIO]->AÇÃO POPULAR (66)
POLO ATIVO: Nome: ELDA MARIZA VALIM FIM
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 767, ATÉ 989/990, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-175
Nome: CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR
Endereço: RUA ONZE, 25, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000
Nome: NEURE REJANE ALVES DA SILVA
Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 25, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL,
VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000
Nome: ROBERTO VAZ DA COSTA
Endereço: RUA ALENKER, 13, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-010
POLO PASSIVO: Nome: Estado de Mato Grosso
Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT CEP: 78048-196
Nome: ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT CEP: 78048-196
Nome: GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: GUILHERME ANTONIO MALUF
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: ISAIAS LOPES DA CUNHA
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: MOISES MACIEL
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
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S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
Nome: WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR
Endereço: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 1, RUA SEIS,
S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-915
INTIMANDO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do
Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, para o devido cumprimento da liminar deferida.
FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, por intermédio do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente para cumprir a liminar
deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.
LIMINAR: No mais, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do Código

de Processo Civil, inclusive porque plenamente reversível a medida
antecipatória, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de
urgência, o que faço para determinar a SUSPENSÃO do pagamento
da verba de natureza indenizatória do Controle Externo aos
membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ou seja,
aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de
Contas, seja com fundamento na Decisão Administrativa nº 09/2015,
seja com amparo na Lei Estadual nº 9.493, de 29.12.10, até ordem
judicial em sentido contrário.
ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações
e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias
forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo
5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo
expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10)
dez dias.
CUIABÁ, 25 de novembro de 2019.
(Assinado Digitalmente)
Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo
Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º
DA LEI 11.419/2006.
INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este
documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.
No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão
para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o
QRCODE.
●
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●

●
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No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa
localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE.
Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade
Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu
cadastramento ao sistema.
ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda
atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não
conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da
resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere,
localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o
sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de
decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para
Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO
CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Processo 1037390-17.2019.8.11.0041

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO-TCE/MT,
por meio de sua Consultora Jurídica Geral (doc. 01), vem, perante Vossa Excelência, em
atenção ao mandado recebido nesta Corte de Contas dia 29.11.19, protocolado sob o n.º
331805/2019, informar que foi prontamente cumprida a decisão que deferiu parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência para fins de suspensão do pagamento da verba
de natureza indenizatória aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Para comprovar o alegado, seguem todas as informações contidas no
documento 331805/2019, a fim de demonstrar as providências que foram realizadas no
âmbito do TCE/MT.
Nesses termos, pede deferimento.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.

PATRÍCIA MARIA PAES DE BARROS
Consultora Jurídica Geral do TCE-MT
OAB/MT 8.945

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, 1, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT.
Consultoria Jurídica Geral (65) 3613-7596, (65) 9628-7078. juridica@tce.mt.gov.br
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Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573
Nº. Protocolo 331805 D

CUIABÁ-MT, 02/12/2019

Ano 2019

Procedência:

1112606 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal

1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assunto:

DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO
Secundário:
Descrição:

ENCAMINHA CUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL

SENHOR ORDENADOR,
OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE
ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
FOLHAS NUMERADAS
FOLHAS RUBRICADAS
ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator

DOMINGOS NETO

Procurador

1
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefone(s): (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

C.I Nº

: 698/2019
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2019.

DE

: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PARA

: GERÊNCIA DE PROTOCOLO

ASSUNTO : CI 95/2019/CJG – CUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL
Senhora Líder,
Encaminho-lhe a CI nº 95/2019/CJG e anexo, remetida pela Consultoria
Jurídica-Geral cujo teor trata acerca do Mandado de Intimação expedido nos autos da
Ação Popular nº 1037390-17.2019.8.11.0041 e devidamente recebido nesta Corte de
Contas, contendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de
urgência para fins de suspensão do pagamento da verba de natureza indenizatória aos
membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que seja protocolado e,
posteriormente, autuado.
Adotadas as medidas acima, e conforme sugestão da Área Jurídica,
encaminhe-se, COM URGÊNCIA, à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas e, em
seguida, à Secretaria Executiva do Ministério Público de Contas para que adotem as
medidas necessárias para o cumprimento da decisão judicial.
Ademais, remeta-se de volta à Consultoria Jurídica-Geral para dar
conhecimento do referido cumprimento ao Poder Judiciário. E, por fim, retorne-se ao
Gabinete da Presidência para dar prosseguimento ao feito.
Atenciosamente,
(assinatura digital)1

Conselheiro DOMINGOS NETO
Presidente

1

Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos
termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.
HR

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6UTC9
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Consultoria Jurídica Geral
Telefone(s): 65 3613-7596 / 7571 / 7689
e-mail: juridica@tce.mt.gov.br

C.I Nº

: 95/2019/CJG
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2019.

DE

: CONSULTORIA JURÍDICA GERAL

PARA

: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO : Cumprimento Liminar Judicial

Senhor Presidente,
Trata-se de mandado de notificação judicial recebido nesta Consultoria
Jurídica Geral - CJG dia 29.11.19, expedido nos autos da Ação Popular 103739017.2019.8.11.0041, com teor da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela
provisória de urgência para suspender o pagamento da verba de natureza indenizatória
do Controle Externo aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ou
seja, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, até ordem
judicial em sentido contrário.
Com efeito, sugiro que o documento anexo seja protocolado e
encaminhado, COM URGÊNCIA, à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas e à
Secretaria Executiva do Ministério Público de Contas a fim de que tomem as medidas
necessárias para o cumprimento da referida decisão judicial.
Posteriormente, solicito a devolução do documento a este setor para
comprovar a medida adotada perante o Poder Judiciário.
Por fim, registro que este setor irá desenvolver as medidas judiciais
cabíveis em face da decisão judicial somente após a manifestação de interesse do
Tribunal de Contas. Desse modo, considerando o transcurso dos prazos
processuais e que a legitimidade de interpor recursos é da Procuradoria-Geral do

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XXRAX
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Consultoria Jurídica Geral
Telefone(s): 65 3613-7596 / 7571 / 7689
e-mail: juridica@tce.mt.gov.br

Estado, apenas alerto acerca da necessidade do posicionamento institucional ser
feito em tempo hábil para que as medidas que eventualmente serão tomadas sejam
protocoladas de forma tempestiva no Poder Judiciário.

Respeitosamente,

(assinatura digital)1

Patricia Maria Paes de Barros
Consultor Jurídico Geral

1

Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos
termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XXRAX
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PROCESSO Nº
ASSUNTO

: 33.180-5/2019
: CI 698/2019 DA PRESIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR
JUDICIAL

Exmo. Sr. Presidente:
Em resposta à Comunicação Interna n. 95/2019 da Consultoria
Jurídica Geral, datada de 29.11.2019, que encaminha o Mandado de Intimação
expedido pela Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Ação Popular,
processo nº 1037390-17.2019.8.11.0041, contendo a decisão que deferiu parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência para fins de suspensão do pagamento da
verba de natureza indenizatória aos membros do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, informa-se que:
A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, no cumprimento às
atribuições que lhe são inerentes, abstém-se de incluir os Conselheiros e Conselheiros
Substitutos deste Tribunal do rol de beneficiários ao recebimento de verba
indenizatória, a partir do recebimento do Mandado de Intimação em 29.11.2019.
Sugiro que estes autos sejam encaminhados à Secretaria Executiva de
Orçamento, Finanças e Contabilidade para conhecimento.
É a informação.
Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de
Mato Grosso, em Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

(assinatura digital)
Eneias Viegas da Silva
Secretário Executivo
de Gestão de Pessoas

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código I5OVXT.
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PROCESSO Nº
INTERESSADO

: 33.180-5/2019
: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSUNTO

: CI 698/2019 DA PRESIDÊNCIA
Exmo. Sr. Procurador-geral de Contas:
Em resposta à Comunicação Interna n. 95/2019/CJG, datada de

29.11.2019, que encaminha o Mandado de Intimação expedido pela Vara
Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Ação Popular, processo
nº 1037390-17.2019.8.11.0041, contendo a decisão que deferiu parcialmente o
pedido de tutela provisória de urgência para fins de suspensão do pagamento
da verba de natureza indenizatória aos membros do Tribunal de Contas e do
Ministério Público de Contas, ambos do Estado de Mato Grosso, informa-se que:
No tocante às atribuições que lhe são competentes esta
Secretaria, a partir do recebimento do Mandado de Intimação em 29.11.2019,
abstém-se de relacionar os Membros deste Ministério Público do rol de
beneficiários

ao

recebimento

de

verba

indenizatória

e

encaminhar

à

Coordenadoria de Orçamento e Finanças do MPC.
É a informação.
Secretaria Executiva do Ministério Público de Contas de Mato
Grosso, em Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

(assinatura digital)
Felix Alberto Ciekalski
Secretário Executivo
do MPC

1
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PROCESSO Nº

: 33.180-5/2019 (AUTOS DIGITAIS)

UNIDADE

: Presidência do TCE

ASSUNTO

: CUMPRIMENTO

DE

LIMINAR

JUDICIAL

(CI 95/2019/CJG)

DESPACHO Nº 677/2019

1.

Trata-se de documentação encaminhada pela Presidência do

TCE/MT, em resposta à Comunicação Interna n. 95/2019/CJG, datada de
29.11.2019, acerca do Mandado de Intimação expedido pela Vara Especializada
Ação Civil Pública e Ação Popular da Ação Popular, processo nº 103739017.2019.8.11.0041.
2.

O referido mandado contém decisão que deferiu parcialmente o

pedido de tutela provisória de urgência para fins de suspensão do pagamento
da verba de natureza indenizatória aos membros do Tribunal de Contas e do
Ministério Público de Contas, ambos do Estado de Mato Grosso,
3.

Após

despacho

do

Presidente

desse

Tribunal

de

Contas

(documento digital nº 272309/2019), os autos vieram para conhecimento e
cumprimento da medida liminar pelo Ministério Público de Contas.
4.
do

Nesse contexto, informações prestadas pela Secretaria Executiva
Ministério

Público

de

Contas

(Documento

Digital

nº

274838/2019)

demonstram o imediato cumprimento, no MPC/MT, da medida judicial
proferida.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código LSJK5.
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5.

Desse modo, encaminhe-se os autos à Consultoria Jurídica Geral

do TCE/MT, para conhecimento e providências pertinentes.

Ministério Público de Contas , Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2019.

(assinatura digital1)
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

1Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos
termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código LSJK5.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

Processo n. 1037390-17.2019.8.11.0041
ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (AUTOR(A)), CESAR MARTINS
CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (AUTOR(A)), NEURE REJANE ALVES
DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (AUTOR(A)), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF:
755.138.978-49 (AUTOR(A))
Estado de Mato Grosso - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RÉU), ESTADO DE MATO
GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RÉU), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS
NETO - CPF: 536.438.791-72 (RÉU), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF:
314.450.471-87 (RÉU), LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA - CPF: 603.172.137-68
(RÉU), ISAIAS LOPES DA CUNHA - CPF: 528.276.231-53 (RÉU), JAQUELINE MARIA
JACOBSEN MARQUES - CPF: 535.916.661-49 (RÉU), JOAO BATISTA DE
CAMARGO JUNIOR - CPF: 016.268.658-76 (RÉU), MOISES MACIEL - CPF:
009.009.947-89 (RÉU), RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 203.156.862-00
(RÉU), ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (RÉU), GETULIO
VELASCO MOREIRA FILHO - CPF: 712.653.331-49 (RÉU), GUSTAVO COELHO
DESCHAMPS - CPF: 007.251.239-31 (RÉU), WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR
- CPF: 836.452.761-49 (RÉU)

CERTIDÃO POSITIVA
Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação
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JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES, Oficial de Justiça, matrícula 7802, em
cumprimento ao Mandado do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Comarca de Cuiabá,
República Federativa do Brasil, CERTIFICO e dou fé que no TCE, em 29/11/2019,
às 16:00 horas, NOTIFIQUEI o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAO DE MATO
GROSSO, na pessoa de Patrícia Maria Paes de Barros, para que suspenda o
pagamento da verba de natureza indenizatória dos membros descritos na decisão
judicial e conforme o que se estabelece, que após ouvir a leitura exarou sua nota de
ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci.
O referido é verdade.

Cuiabá/MT, 5 de dezembro de 2019.

JOSE WILSON GONCALVES TAVARES
Oficial de Justiça

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:
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MM. Juiz,
Ciente o Ministério Público da decisão constante no Id 26471335.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.
Mauro Zaque de Jesus
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: MAURO ZAQUE DE JESUS - 16/12/2019 15:05:05
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ MT.
Autos nº: 1037390-17.2019.8.11.0041
Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva, Roberto Vaz da Costa, já
devidamente qualificado nos presentes autos DA AÇÃO POPULAR que move em desfavor do ESTADO DE MATO
GROSSO, E CONSELHEIROS DO TCE/MT, ambos também já devidamente qualificados nos autos, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu advogado, informar que, nos termos do art. 1.018, do Código de
Processo Civil, interpôs recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão ID.24122421 , juntando, nesta
oportunidade, cópia da petição do referido recurso, do comprovante da sua interposição e da relação de documentos
que o instruíram.
Cuiabá dia 19 de dezembro 2019
Nestes termos, pede e espera deferimento.
ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁMT.

Autos nº: 1037390-17.2019.8.11.0041

Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva,
Roberto Vaz da Costa, já devidamente qualificado nos presentes autos DA AÇÃO
POPULAR que move em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, E CONSELHEIROS DO
TCE/MT, ambos também já devidamente qualificados nos autos, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, por seu advogado, informar que, nos termos do art. 1.018, do
Código de Processo Civil, interpôs recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da
decisão ID.24122421 , juntando, nesta oportunidade, cópia da petição do referido
recurso, do comprovante da sua interposição e da relação de documentos que o
instruíram.

Cuiabá dia 19 de dezembro 2019

Nestes termos, pede e espera deferimento.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045
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AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CESAR MARTINS CONCEIÇÃO JUNIOR; ELDA MARIZA VALIM FIM; NEURE
REJANE ALVES DA SILVA; e ROBERTO VAZ DA COSTA, já qualificados nos autos,
representados judicialmente pelos advogados que esta subscrevem, com endereço
profissional na rua Barão de Melgaço 3045, Centro, Cuiabá/MT, vêm, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência apresentar
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil
Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que extinguiu a
ação sem resolução de mérito em relação ao pedido de dano moral nos autos da Ação
Popular nº 1037390-17.2019.8.11.0041, em que são Requeridos:
ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, representado
pelo Procurador Geral do Estado FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES;
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO; GUILHERME ANTONIO
MALUF; LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA; ISAÍAS LOPES DA
CUNHA; JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES; JOÃO BATISTA DE
CAMARGO JUNIOR; MOISÉS MACIEL; RONALDO RIBEIRO DE
OLIVEIRA; ALISSON CARVALHO ALENCAR; GETÚLIO VELASCO
MOREIRA FILHO; GUSTAVO COELHO DESCHAMPS; e WILLIAM DE
ALMEIDA BRITO JÚNIOR,
todos qualificados nos autos, pelas razões que acompanham a presente peça de
interposição.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

_____________________________
Anderson Amaral Rosa
OAB 26.045/MT

_____________________________
Elda Mariza Valim Fim
OAB 13.580
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AGRAVO DE INSTRUMENTO
RAZÕES DE RECURSO

1.

DA SÍNTESE DA DEMANDA

Os Agravantes ajuizaram a demanda no dia 27 de agosto de 2019, postulando,
no que importa ao presente agravo, a suspensão imediata do pagamento de verba
indenizatória para os Réus privados com base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou
nas leis 9.493/10 e 9.866/12 e ao final do processo a anulação da Decisão Administrativa
nº 9/2015, a condenação dos réus ao ressarcimento das parcelas pagas indevidamente e
ao pagamento de dano moral coletivo.
O Réu Estado de Mato Grosso apresentou manifestação prévia (Id. 23939924) e
juntou manifestações do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e do Ministério
Público de Contas de Mato Grosso (MPC-MT), pugnando pela extinção sem julgamento
de mérito da ação popular por inadequação da via eleita e indeferimento da liminar, sem
tecer qualquer manifestação a respeito do pedido de dano moral coletivo.
Ato contínuo, em 22 de novembro, o Juízo da Vara Especial de Ação Civil
Pública e Ação Popular prolatou decisão liminar, na qual determinou a suspensão do
pagamento da verba indenizatória do Controle Externo aos membros do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso com fundamento na Decisão Administrativa nº 9/2015
ou Lei Estadual nº 9.493/2010. Ainda, julgou parcialmente extinta a petição inicial em
relação ao pedido de dano moral coletivo, por suposta carência de interesse de agir. Neste
aspecto discordam os agravantes.

2.

DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO DO AGRAVO

O presente agravo de instrumento é meio hábil para questionamento da decisão
conforme disposto no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil (CPC) tendo em vista
que decidiu extinguir a lide sem julgamento de mérito em relação ao pedido de dano
moral coletivo.
Além disso, é tempestivo, considerando que os autores foram intimados no dia
27/11/2019, vencendo o prazo no dia 18/12/2019, nos termos do CPC arts. 219 caput e
1003, §5º.

3.

DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O juiz a quo julgou que “a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade
adequação” tendo em vista que “o pedido de condenação não encontra amparo em
nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular” e citou precedentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP) para apoiar sua decisão. Todavia, discordamos do
entendimento esposado, pelos fundamentos de fato e direito que se passa a expor.

3.1 DA NATUREZA REPARATÓRIA DA AÇÃO POPULAR
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Segundo o juiz a quo, a ação popular não serve para buscar indenização por
danos morais. Ressalta-se, para delimitar a questão, que o presente agravo está a discutir
a decisão que extingue a ação sem julgamento de mérito. Ou seja, não se discute, ainda,
se houve dano moral ou não. O objeto do agravo é a possibilidade de condenação em
danos morais por meio de ação popular.
Nesse tocante, a decisão agravada contraria frontalmente o art. 11 da Lei da Ação
Popular, que estabelece que “a sentença que julgando procedente a ação popular
decretando a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos
os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele”.
Além disso, Hely Lopes Meirelles ensina que a Ação Popular tem natureza
reparatória.
A ação popular tem fins preventivos e repressivos da atividade
administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público, pelo que sempre
propugnamos pela suspensão liminar do ato impugnado, visando à
preservação dos superiores interesses da coletividade.(...)
...como meio repressivo poderá ser proposta depois da lesão, para
reparação do dano. Esse entendimento deflui do próprio texto
constitucional, que a torna cabível contra atos lesivos do patrimônio
público, sem indicar o momento de sua propositura.
(...) Os direitos pleiteáveis na ação popular são de caráter cívicoadministrativo, tendentes a repor a Administração nos limites da
legalidade e a restaurar o patrimônio público de desfalque
sofrido..."1
O ato ilícito pode, pois, causar danos geradores de efeitos
patrimoniais ou extrapatrimoniais. A indenização por danos
patrimoniais corresponde à recomposição do valor correspondente ao
prejuízo econômico que o lesado sofreu em razão do ato ilícito (danos
emergentes e lucro cessante). Entretanto, o ato ilícito também pode
produzir efeitos extrapatrimoniais, entre os quais os danos morais, que
constituem uma ofensa a valores da personalidade, como a liberdade e
a honra, ou ainda outros danos, como os estéticos e os biológicos que,
apesar de também não terem caráter patrimonial, nem por isso deixam
de ser suscetíveis de valoração econômica para efeitos indenizatórios
(sem grifo no original).

O fundamento legal da reparação dos danos materiais e morais no ordenamento
jurídico brasileiro é idêntico. Ambos, residem no art. 927 do Código Civil, que dispõe
que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Ainda, a reparação dos danos morais causados tem estirpe constitucional,
determinando a Carta Magna que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”2, sem fazer distinção entre material e moral.

1
MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13ª ed, págs. 94/5.
2
Constituição Federal, art. 5º, X.
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Acrescente-se a isso a súmula 37 do STJ, que fixa entendimento que “são
cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

3.2 DOS PRECENDENTES
3.2.1

Da rejeição dos precedentes não vinculantes

A decisão agravada colacionou dois precedentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, dos quais cabe discordar.
Fred Didier Jr. conceitua precedente como “a decisão judicial tomada à luz de
um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento
posterior de casos análogos”3.
Esse autor divide os precedentes no Brasil em 5 categorias, quais sejam,
vinculantes, persuasivos, obstativos da revisão de decisões, autorizante, rescindente e de
revisão da sentença4.
Os precedentes mencionados se enquadram na categoria “persuasivos”, isto é,
“não tem eficácia vinculante, possuem apenas força persuasiva, na medida em que
constitui ‘indício de uma solução racional e socialmente adequada’. Nenhum magistrado
está obrigado a segui-lo”5.
Isso porque, para que fossem vinculantes, os precedentes deveriam pertencer à
jurisprudência do TJ-MT, visto que o art. 927, que fixa rol de precedentes caráter
vinculante, estabelece que ‘Os juizes e tribunais observarão: V – a orientação do plenário
ou do órgão especial a que estiverem vinculados”.
Ou seja, os sistema de precedentes estabelecido pelo CPC de 2015 segue uma
organização hierárquica que o já citado processualista explica muito bem:
a) Plenário do STF, sobre matéria constitucional, vinculam todos os
tribunais e juízes brasileiros;
b) Plenário e órgão especial do STJ, em matéria de direito federal
infraconstitucional, vinculam o próprio STJ, bem como TRFs, TJs
e juízes (federais e estaduais) a ele vinculados;
c) Plenário e órgão especial do TRF vinculam o próprio TRF bem
como juízes federais a ele vinculados;
d) Plenário e órgão especial do TJ vinculam o próprio TJ, bem como
juízes estaduais a ele vinculados.6

Portanto, os precedentes do TJ-SP citados não possuem qualquer vinculação
sobre o primeiro grau de Jurisdição do Judiciário Matogrossense, pelo contrário, os
precedentes poderiam servir, no máximo, como exemplos de decisões semelhantes,

3
DIDIER JR., F; BRAGA, P.; OLIVEIRA R. A. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2.
Salvador: Jus Podium, 2018, p. 513.
4
Ibid., p. 526.
5
Ibid., p. 529.
6
Ibid,. p. 540.

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABYVLLVYR

Num. 27688261 - Pág. 4

mencionados para trazer força argumentativa (e não jurídica), mas nem a isso se prestam,
pelas razões expostas no próximo tópico.
3.2.2

Da distinção dos precedentes

Antes que a jurisprudência ou o precedente sejam adotados como fundamento
de uma decisão, é necessário verificar-se se os fatos que fundamentaram aqueles são
similares aos fatos do caso a ser decidido. Da análise completa dos acórdãos tidos como
precedentes, constata-se que sua ratio decidendi em nada se relaciona com a presente
causa.
Ocorre que ambos os precedentes são acórdãos que julgaram as respectivas ações
populares inadequadas para o propósito desejado, qual seja, a imposição de obrigações
de fazer e não fazer ao poder público municipal. Como decorrência lógica da inadequação
da via eleita, os pedidos de indenização material e moral foram desprovidos.
Diferentemente, no caso em tela, a actio populis ataca ato concreto do poder
público, visando anulá-lo e por conseguinte, como restou confirmada pelo juizo a quo
adequada a via eleita.
Além disso, a menção ao trecho do precedente que cita Edis Milaré parece ter
sido mal compreendida, pois fora juntada à decisão fora do contexto do precedente.
Quando Milaré afirma que “ação popular não tem o tom da reparabilidade que é dotada
da ação civil pública”, isso significa que a ação popular não deve ser usada para
promover a reparação ao meio ambiente, isto é, para pedido de ações concretas, visando,
por exemplo, o reflorestamento, a demolição de edificações construídas irregularmente,
etc. Ou seja, reparação, nesse contexto, equivale à recuperação do meio ambiente
degradado.
O que o doutrinador não quis dizer foi que a ação popular não deve visar a
reparação no sentido de indenização, posto que o já citado art. 11 da LAP prevê
exatamente o contrário.
Portanto, por tratarem de questões de fato distintas, os precedentes de suposta
inadequação da via eleita para o pedido de dano moral coletivo devem ser desprezados.

3.2.3

Da devida observância dos precedentes

Não obstante do tópico anterior, não fica a questão em tela ausente de
precedentes importantes. Veja-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), esse sim hierarquicamente superior ao TJMT, cujas decisões, por força do art. 927,
V do CPC devem ser observadas.
ainda que [a Lei 4.717/1965] não disponha expressamente sobre a
indenização mas, por outro lado, também não a proíbe, até porque a
ação popular tem como objetivo, na sua forma de atuação
repressiva, a reparação do dano (sem grifo no original).7
AÇÃO POPULAR.
CONTRATAÇÕES
RESSARCIMENTO.

7

ATOS LESIVOS. ANULAÇÃO DAS
DE
SERVIDORES
MUNICIPAIS.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DOS

STJ, Quinta turma. REsp nº 406.516/SP. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. J. 17/09/2002.

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABYVLLVYR

Num. 27688261 - Pág. 5

RESPONSÁVEIS
E
RESTITUIÇÃO
DOSVALORES
INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. LEI 4.717/65. CÓDIGO CIVIL,
ART. 158, SÚMULAS 7/STJ, 282 E 356/STF. ...À palma da
demonstração de lesividade e, anulado o ato malsinado, o
ressarcimento é conseqüência inafastável, obviando-se a restituição
dos valores indevidamente recebidos, como os acréscimos
estabelecidos e consectários legais...” (sem grifo no original).8

3.3 DA APLICAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA
Caso o entendimento do tribunal seja que o art. 11 da Lei diz respeito tão somente
à reparação material e que a LAP nada estabeleceu em relação à indenização pelos danos
morais coletivos, ainda assim há farta fundamentação para decidir que a Ação Popular é
instrumento hábil para reparação dos danos morais coletivos.
3.3.1

Princípio da eficiência

A Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá ao princípio da eficiência9. Isso significa que havendo espaço para a
discricionariedade, o agente público deve buscar o maior resultado com o menor
dispêndio. A eficiência envolve também a questão do tempo, devendo-se prezar pela pelas
soluções mais breves às morosas.
Vejamos, no caso em questão, qual das duas possibilidades é mais eficiente.
A primeira possibilidade é que UMA lide, movida por populares, estabeleça em
conjunto os danos materiais e os morais.
A segunda possibilidade, que se vislumbra na decisão vergastada, é que a ação
popular (que deve demorar alguns anos) logre tão somente a reparação material da verba
indenizatória ilícita. Depois dessa longa cognição de mérito, AGENTES PÚBLICOS
REMUNERADOS do Ministério Público de Mato Grosso, precisaram abrir inquérito
civil público, depois ajuizar Ação Civil Pública, movendo novamente o Judiciário
matogrossense para novo provimento com objeto, partes, acervo probatório e todo o resto
idêntico à ação popular.
E reforça-se, o MP-MT é parte obrigatória da Ação Popular10, e atua nesta ação
como Fiscal da Lei, de forma que nenhum resultado alçando nesta ação será distinto do
que virá a pedir caso uma Ação Civil Pública seja ajuizada para obter a condenação em
danos morais coletivos.
Portanto, a reforma da decisão para maximizar sua eficiência é medida que se
impõe.

8

STJ. REsp 10.338/SC, DJ 14.10.96, Rel. Min. Milton Luiz Pereira
Constituição Federal, art. 37, caput.
10
LAP, art. 7º, I
9
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4.

PEDIDO

Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste agravo de
instrumento, a fim de, confirmando a adequação da via eleita em relação ao pedido de
dano moral coletivo, reformar a decisão do juízo a quo.

Nestes termos,
Pede deferimento

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

_____________________________
Anderson Amaral Rosa
OAB 26.045/MT

_____________________________
Elda Mariza Valim Fim
OAB 13.580
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ANEXOS (art. 1017 do CPC)
1.
2.
3.
4.

Cópia da petição inicial;
Cópia da manifestação do Estado de Mato Grosso e anexos;
Decisão agravada;
Certidão de intimação que comprova tempestividade do agravo de
instrumento;
5. Procurações dos agravantes e agravados;
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EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA
ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA
COMARCA DE CUIABÁ

Mais de 17% da população mato-grossense vive em situação de pobreza e 3%
de extrema pobreza, segundo dados do IBGE.
Mato Grosso tem um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil, sendo
que 7,5% dos cidadãos não sabem o que seja um livro.
Mato Grosso tem o maior índice de hanseníase do Brasil.
O último hospital construído em Mato Grosso foi o Hospital Santa Rosa, há
quase 30 anos, sendo que o novo Pronto Socorro Municipal foi inaugurado
precariamente e o novo Hospital Universitário Júlio Muller tem suas obras
paralisadas há anos.
Na última década Mato Grosso se transformou na “meca” da corrupção, no
Executivo, Legislativo e até mesmo no Tribunal de Contas, sobretudo nos
assuntos tangentes à Copa do Mundo de 2.014.
O Estado de Mato Grosso no momento se encontra praticamente “quebrado”.
Os servidores não recebem em dia, não recebem RGA, inclusive os professores
recentemente ficaram em greve por 75 dias.

Os autores populares abaixo relacionados,
Elda Mariza Valim Fim, brasileira, casada, auditora aposentada, OAB-MT 13.580-0,
inscrita no CPF sob o nº 383.769.201-97, Título Eleitoral 0050 0346 1864 (doc. anexo),
residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro
Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT;
Cesar Martins Conceição Júnior, brasileiro, solteiro, técnico ambiental, portador do
RG: 1695337-1 inscrito no CPF sob o nº 029.407.071-03, Título Eleitoral 0290 0979
1805 (doc. anexo), residente à Av. Rio da Casca, Lote 14, Casa 1, Bairro Bom Clima,
Chapada dos Guimarães/MT;
Neure Rejane Alves da Silva brasileira, solteira, portadora do RG: 961.999-2,
SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 630.365.171-20, Título Eleitoral 0181 9938 1805
(doc. anexo), residente à Avenida das Palmeiras, 36 – Jardim Imperial, Cuiabá/MT;
Roberto Vaz da Costa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA-SP 96.912/D
inscrito no CPF sob o nº 755.138.978-49, Título Eleitoral 0184 8365 1880 (doc anexo),
residente à Rua 80, Quadra 26, Casa 13, CPA 3, Setor 1, Cuiabá – MT, vem por meio
Pág.1/22
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de seus procuradores, Anderson Amaral Rosa, Advogado inscrito na OAB/MT 26045,
com escritório profissional, Rua Barão de Melgaço, n. 3045, Centro, Cuiabá MT, e
atuando como autora e Advogada Elda Mariza Valim Fim, Advogada OAB/MT
13.580, residente à Av. Presidente Joaquim José da Costa Marques 767, apto 201, Bairro
Quilombo, CEP 78045.175, Cuiabá – MT; (procurações anexa), vêm, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO POPULAR,
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR

Em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do
Estado FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES que pode ser citado na Av.
República do Líbano – 2.258, Cuiabá – MT, em razão do pagamento imoral, ilegal e
inconstitucional de verba indenizatória aos demais réus, a seguir nominados:
GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, CPF 536.438.791-72
GUILHERME ANTONIO MALUF, CPF 314.450.471-87
LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA, CPF 603.172.137-68
ISAÍAS LOPES DA CUNHA, CPF 528.276.231-53
JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, CPF 535.916.661-49
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR, CPF 016.268.658-76
MOISÉS MACIEL, CPF 009.009.947-89
RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF 203.156.862-00
ALISSON CARVALHO ALENCAR, CPF 668.519.983-00
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO, CPF 712.65333149
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS, CPF 007.251.239-31
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR, CPF 836.452.761-49,
todos brasileiros, estado civil ignorado, membros do TCE/MT, podendo serem
encontrados no Tribunal de Contas de Mato Grosso, Centro Político Administrativo,
Cuiabá - MT, em razão de ação ou omissão na responsabilidade pelo pagamento da
imoral, ilegal e inconstitucional de verba indenizatória e ao mesmo tempo pelo
recebimento da mesma verba que, em razão da ação ou omissão em sustar, os favoreceu,
conforme fatos e argumentos a seguir expostos.
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1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
Os autores são cidadãos, portadores de Título Eleitoral válido e em dia com o
cumprimento de suas obrigações eleitorais, estando legitimados, com fulcro no Art. 5º,
LXXIII da Constituição Federal e Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular – LAP), à
propositura da presente Ação, visando a anular ato lesivo aos cofres públicos locais, além
de pretenderem obter o devido ressarcimento aos cofres públicos, em toda a sua dimensão
moral e material.
Por sua vez, os RÉUS são beneficiários e ao mesmo tempo responsáveis, por ação
ou omissão, pelo pagamento da vantagem indevida, e assim, nos termos do artigo 6º,
parágrafo 1º, 7º, III, e 11 da LAP devem integrar o polo passivo da presente demanda.

2. DOS FATOS
Os AUTORES são membros do Observatório Social de Mato Grosso, entidade
fundada no exemplo de sucesso do Observatório Social de Maringá – PR, do Observatório
Social de São José – SC e do Vigilantes da Gestão de Curitiba – PR, associações civis
sem fins lucrativos compostas e mantidas pela sociedade civil organizada, sob rígidas
normas estatutárias, visando obter uma maior transparência e melhor aplicação dos
recursos públicos.
Assim sendo, em razão desse compromisso cívico e após várias denúncias
envolvendo os salários recebidos pelos réus1, foi realizado pedido de acesso à informação
ao TCE MT, a respeito do recebimento de subsídios pelos RÉUS, cuja resposta
(documento 01) abordou apenas parcialmente o que foi solicitado.
De fato, em que pese a primeira pergunta tenha requerido informações a respeito
dos salários dos Conselheiros, Conselheiro Presidente, Procurador-Geral e Procuradores,
discriminadamente, a resposta oferecida foi a mesma para todos, salientando o que se
segue:

Subsídio

R$35.462,22

Gratificação de Direção

R$3.831,10

Gratificação de Obras técnicas

a cada 6 meses um subsídio

1

Verbas elevam "salários" de conselheiros a R$ 64 mil mensais. Orlando Moraes Jr. MídiaNews.
Disponível em: http://www.midianews.com.br/politica/verbas-elevam-salarios-de-conselheiros-a-r64-mil-mensais/252928
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Na sequência, ao ser responder a indagação dos AUTORES a respeito do valor
total recebido por cada Conselheiro, Presidente, Procurador e Procurador-Geral, o TCE
MT indicou R$ 39.293,32, “mais” a verba de natureza indenizatória, relativa às atividades
de Controle Externo, no valor de R$ 23.873,16, correspondente a 67,32% do subsídio de
cada membro. Nela, estão incluídas, “entre outras, as despesas referentes a diárias de
viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos”, no âmbito da sede
do TCE, da Capital do Estado e dos demais municípios.
Diante da perplexidade e da pouca clareza da resposta, e na esperança de estancar
a sangria aos cofres públicos, o Observatório Social de MT dirigiu ao TCE MT pedido
complementar de informações, cumulado com Notificação Extrajudicial (documento 2),
cuja resposta (documento 03), contudo, confirmou a irregular percepção da verba
indenizatória da referida Corte, sem qualquer indicativo para a solução do problema,
obrigando ao ajuizamento da presente ação.
No que atine a essa ilícita verba, no valor de R$23.873,16, pagos aos Conselheiros
do TCE MT, a título de Verba Indenizatória (documento 04), verifica-se que apenas um
auditor substituto de ministro da referida Corte abriu mão do recebimento da vantagem
acima referida (documento 05).
A situação, omitida na resposta ao pedido de acesso à informação, é ainda mais
cabulosa, envolvendo os Procuradores do MP junto ao TCE MT, sem que se entenda a
causa do discrímen: Com efeito, até novembro de 2017, esses Procuradores recebiam a
contestada parcela, correspondendo a 67,52% do subsídio (documento 06), isto é, R$
20.574,09. Após, esse valor foi aumentado, correspondendo a um subsídio inteiro, o
que significa, atualmente, R$ 35.378,00 (documento 07).

Comentado [1]: Não entendi. A ordem da frase dificulta
a compreensão
Comentado [CF2R1]:
Comentado [CF3]:

Desse modo, o pagamento da contestada verba indenizatória aos integrantes do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso evidencia três importantíssimas questões
que serão tratadas nesta ação popular, quais sejam:
A primeira é a ilegalidade, visto inexistir lei que tenha permitido o pagamento
em tela aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT, mas, apenas, ao Poder Legislativo
(Leis 9493/10, documento 08, e 9866/12, documento 09), visto que o pagamento dessa
verba indenizatória aos Conselheiros e Procuradores do TCE MT carece de base legal,
sendo que a legislação invocada amparam apenas titulares de cargos de deputado estadual,
cuja atividade envolve o diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do
interior.
A segunda é a falta de Accountability, posto que não bastante haverem
“autoconcedido” a ilegal “verba de natureza indenizatória”, os RÉUS, instados à
manifestação, apenas ofereceram publicação da Decisão Administrativa nº 9/2015, que
cita a ata de reunião, sem publicar a própria ata e seu conteúdo
A terceira é que, segundo o TCE MT na sua primeira resposta, no referido valor
estariam incluídas despesas referentes a diárias de passagens e viagens. Mas, ao ser

Comentado [4]: que valor?
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provocado novamente, o TCE foi obrigado a apresentar quantitativo de despesas dessa
mesma natureza (apesar de não detalhado), pagas cumuladamente com a aludida
indenização e que montaram valores consideráveis para todo o TCE (cabe ressaltar que
os servidores também recebem verba indenizatória que deveriam cobrir as despesas de
viagem), assim resumidos: Passagens Aéreas, em 2015 (R$ 507.862,18); em 2016 (R$
814.969,67); em 2017 (R$ 488.440,48 e R$ 929.247,63); em 2018 (R$ 975.991,99) e em
2019 (R$ 377.689,61); Diárias: não foram totalizadas, mas são lançadas, algumas sendo
internacionais; outras, para participação em Mestrado e Doutorado.

Comentado [5]: Parágrafo muito confuso

Isso comprova o desvio de finalidade porque, além do excessivo valor de verba
indenizatória, os RÉUS recebem, também, passagens e diárias, que não estão
contabilizadas naquela.
A resposta do TCE MT, apesar de não haver sido clara e objetiva, como seria de
se esperar, denota a gravíssima violação aos princípios constitucionais da Administração
Pública e às normas de Direito Público, que devem reger o recebimento de quaisquer
recursos públicos, seja por quem for, notadamente por membros de um Tribunal de
Contas, que têm o dever jurídico e ético de preservar e proteger as finanças públicas.
Vejamos, a seguir, as razões de Direito, Moral e de Justiça que deveriam ter
impedido o recebimento dos referidos valores, ou, ao menos, devem, agora, fazer cessar
o abusivo recebimento.

3. DO DIREITO
I - DA NULIDADE PLENA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA APLICANDO AS
LEIS 9.493/10 e 9.866/12 AO TCE.

a) Nulidade por vício de competência
O Colegiado do Tribunal de Contas não detém competência para autorizar
aumento de despesa pública. Esta somente pode ser autorizada por lei em sentido estrito,
competência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Ainda que o TCE aponte as Leis 9.493/10 e 9.866/12 como fundamento para o
pagamento da Verba Indenizatória, sob o pretexto de equiparação com os deputados
estaduais, o STF há décadas pacificou entendimento da necessidade de lei específica para
aumento de remuneração de servidores, sendo que nem mesmo o Judiciário na sua função
judicante pode exercer essa função legislativa, conforme Súmula 339/STF e Súmula
Vinculante 37, fundamentos da recente decisão abaixo:
Também posiciona-se esta Suprema Corte no sentido da necessidade de previsão
legal específica para concessão de equiparação de vencimentos entre servidores,
vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios ao fundamento de isonomia,
conforme enunciado da Súmula 339/STF (...). 10. Dessa forma, ainda que a
decisão reclamada aponte como fundamento para a concessão de licençaPág.5/22

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABGXQBGCR

Num. 27688263 - Pág. 5

prêmio de magistrado o contido na Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do
Ministério Público da União) e a Resolução 133/2011 do Conselho Nacional de
Justiça, que invoca a simetria entre as carreiras do Ministério Público e a
Magistratura, reputo violada a Súmula Vinculante 37. E isso porquanto, ao
conceder extensão de vantagem com fundamento na simetria entre as carreiras
da Magistratura e do Ministério Público, essa calcada na isonomia, acabou a
decisão reclamada por modificar a forma de remuneração dos magistrados sem
prévia autorização legal, o que encontra óbice no entendimento sumulado deste
Supremo Tribunal Federal. (...) 12. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo
único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão
reclamada no Processo (...) e determinar que outra seja proferida com
observância da Súmula Vinculante 37. [Rcl 26.923, rel. min. Rosa Weber, dec.
monocrática, j. 24-9-2018, DJE 210 de 2-10-2018.]

Portanto, resta evidente que o Colegiado do Tribunal de Contas é órgão
incompetente para outorgar os pagamentos impugnados.

b) Nulidade por vício na Forma do ato
O ato que autorizou o pagamento da verba impugnada padece de completa
inobservância de formalidade essencial a ato que autorize despesa pública, qual seja, a
publicidade.
Mesmo antes da Decisão Administrativa nº 09/2015 o TCE já pagava a verba
indenizatória no mesmo valor estabelecido para os deputados, de modo que a nulidade
deve recair sobre cada pagamento, mas a sociedade não tem o direito de saber
A publicação no Diário Oficial de Contas datado de 08/07/2015 da Decisão
Administrativa nº 9/2015, e somente encontra-se publicação no site do TCE link
“Legislação: Decisões Administrativas” da seguinte forma: “Aprova a Ata de Reunião do
Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos”, sem
publicar o conteúdo da referida Ata.
Solicitada cópia da Decisão ao TCE com fundamento na Lei de Acesso à
Informação recebemos apenas essa mesma informação do site: “Decisão Administrativa
nº 9/2015 - Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de 2015,
pertinente a diversos assuntos”.
Assim, em nenhum momento foi publicada norma que autorize a despesa com
Verba Indenizatória aos conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP de
contas, nem mesmo o ato com vício de competência mencionado no subitem “a” acima
foi publicado.
c) Nulidade por vício de desvio de finalidade.
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A Resolução Normativa nº 21/2017 – Tribunal Pleno, que dispõe sobre a
concessão e prestação de contas de diárias e passagens, dispõe que o membro e/ou
servidor que recebe verba indenizatória não fará jus à diária intermunicipal, o quadro
abaixo é o anexo à resolução e permite visualizar melhor:

Isso porque de acordo com o TCE a finalidade da verba indenizatória é custear
atividades relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle
Externo “entre outras, as despesas referentes a diárias de viagens, passagens, veículos,
combustíveis e suprimentos de fundos”, no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado
e dos demais municípios. Por isso, não fazem jus a diárias intermunicipal.

Comentado [6]: Fundamento?

Considerando a verba indenizatória dos membros do MP de contas, equivalente a
100% do subsídio, R$ 35.378,00 dividido por 30 dias é igual a R$ 1.179,26 por dia, e
dividido por dias úteis é igual a R$ 1.608,09 por dia, mesmo considerando que os
favorecidos viajassem todos os dias ainda assim seria um valor desproporcional à
finalidade alegada, porque a diária pra dentro do país era de R$ 780,00.
Então, quais seriam essas atividades exercidas dentro do estado que demandam
tanta indenização aos membros do MP?
Infelizmente o cidadão não tem o direito de saber, porque o TCE regulamentou a
verba indenizatória dispensando a prestação de contas, com a justificativa do caráter
indenizatório que admite a presunção de que os recursos foram usados na finalidade a que
se destinavam.
Pág.7/22
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Essa presunção realmente é possível para indenização de pequenos valores, por
exemplo, auxílio alimentação, onde presume-se que o servidor favorecido alimentou-se,
mas se o auxílio alimentação for de 10 mil por mês, por exemplo, não é possível presumir
que o servidor utilizou todo o recurso para alimentar-se, que seria a finalidade do auxílio.
Nada obstante, os AUTORES buscaram os relatórios de atividades dos
procuradores de contas, para verificar quais seriam estas atividades tão dispendiosas, mas
o site está desatualizado há 6 anos, desde 2013:2

Então, restou como única alternativa fazer uma estimativa da despesa do TCE com
viagens de membros em anos anteriores pesquisamos no site relatórios anuais de diárias
dos anos de 2013, 2014 e até julho de 2015, data da DA nº 09/2015 e verificamos que
nenhum membro do TCE (conselheiros, conselheiros substitutos e membros do MP) fez
viagem dentro do estado em 2013, 2014 e até julho de 2015, com uma única exceção,
retratada abaixo, duas viagens do então Conselheiro Presidente:

Diárias pagas em 27/06/2013 valor R$ 780,00 para Antônio Joaquim Moraes
Rodrigues Neto viagem a Barra do Bugres-MT para participação no projeto
Consciência Cidadã.
Diárias pagas em 18/07/2014 R$ 960,00 para Antônio Joaquim Moraes
Rodrigues Neto viagem a Rondonópolis-MT para Participação Evento Gestão
Eficaz – Ouvidoria.

2

Disponível em https://mpc.mt.gov.br/relatorios/
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Esse dado demonstra que os membros do TCE NÃO realizam frequentes
viagens dentro do estado que justifiquem o recebimento de vultuosa quantia fixa.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado
menos de R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais
anuais para custear atividade de controle externo com viagens para o interior do
estado para conselheiros e membros do MP?
Então não há qualquer razoabilidade na presunção de que os recursos foram
utilizados na finalidade pública.
Portanto, os RÉUS aceitaram receber uma indenização cientes que a finalidade
não seria custear atividades de controle externo, e aceitaram porque de antemão sabiam
que não precisariam prestar contas para justificar as despesas, de modo que o valor seria
simplesmente um acréscimo de remuneração, com a vantagem de não haver desconto do
imposto de renda e previdência.
d) Do vício por inexistência dos motivos.
Não existe estudo que fundamente a alteração na de forma pagamento de
indexação de viagens dentro do estado deixando de pagar diárias com prestação de contas
para pagar verba indenizatória e que possa justificar a presunção de utilização na
finalidade prevista na Decisão 09/2015.

II VEDAÇÃO À SIMETRIA CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO
REGIME HÍBRIDO. (VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE).

DE

A Estrutura de remuneração dos conselheiros é por subsídio, fixado em parcela
única, nos termos da Portaria nº 042, de 01 de julho de 2006, da Presidência do TCE/MT,
Lei Complementar nº 242/2006 e conforme disposto no § 3º, do art. 50 da Constituição
Estadual.
De início, nota-se que a Constituição Federal dispõe, assim, sobre a simetria entre
Conselheiros dos TCs com a Magistratura, e membros do MP junto a essas Cortes, com
aqueles que atuam perante o Poder Judiciário:
Art.
73
(...)
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, aplicando-se lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as
normas constantes do art. 40 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20,
de 1998).
(...)
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de
investidura.
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Ora, segundo o STF, na AO 1773, regras semelhantes aplicam-se, igualmente, às
carreiras do Ministério Público e dos membros dos Tribunais de Contas, para quem o
texto constitucional e a recente jurisprudência pátria reconhecem a existência de simetria
com a magistratura, predicado fundamental para a correta análise da vexata quaestio
nestes autos. Nesse sentido:
a afirmação constitucional da simetria entre as carreiras representa, de um
lado, a necessidade de espelhamento do regime jurídico (...) em relação às
determinações existentes para os membros do Judiciário. De outro, porém, a
simetria representa, também, a necessidade de que se assegure aos magistrados
um regime de garantias e benefícios funcionais não inferior (...).

Não é outra a ratio da afirmação constante de exímio parecer produzido, quando
ainda advogado, pelo Ministro Roberto Barroso nos autos do Pedido de Providências nº
0002043-22.2009.2.00.0000, que então tramitava junto ao Conselho Nacional de Justiça:
Juízes são agentes de um poder estatal e protagonistas da prestação
jurisdicional. (...) Como consequência, contraria a lógica do sistema que os
magistrados tenham posição de inferioridade em relação às carreiras jurídicas
públicas, inclusive e notadamente no que diz respeito à retribuição financeira
por parte do Poder Público.

Assim, ao eliminar o pagamento do auxílio moradia, o STF estendeu a mesma
decisão a todas as Carreiras Jurídicas que recebiam o benefício, inclusive, aos TCs:
Nesses termos, (...) que seja conferido tratamento isonômico a todos os atingidos,
visando a impedir o pagamento da parcela referente ao auxílio moradia a todos
os agentes, sem exceções, que recebem a parcela em decorrência do art. 65, II,
da Lei Complementar 35/1979 (i.e., todos os membros do Poder Judiciário), ou
como resultado da simetria entre as carreiras jurídicas (i.e., todos os membros
do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas ou de
carreiras que estejam pagando o referido auxílio com fundamento na liminar
deferida nestes autos).

O que se impõe é, assim, a efetivação do princípio da isonomia na forma mais
completa possível do direito ao citado benefício em relação a todos os beneficiários.
Outrossim, não estender a decisão proferida por esta Corte em nível nacional, sem
exceções, geraria um insustentável cenário de incongruência jurídica, de sorte que
eventual tratamento diverso implicaria violação frontal à garantia constitucional da
isonomia.
Assim sendo, o TCE MT não pode ter remuneração diversa dos Magistrados,
integrantes do Poder Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT
podem distanciar-se dos membros do MP estadual.
No entanto, não é isso o que ocorre em MT, onde o Tribunal de Contas e o
Ministério Público de Contas estaduais assumem que se beneficiam, ora de vantagens do
TJMT e do MPE MT, ora com o acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo.
Trata-se das Leis nº 9493/10 e nº 9866/12, que criaram verba indenizatória da atividade
parlamentar aos ocupantes de cargos de deputado estadual, e não se dirigem aos cargos
Pág.10/22
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de conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas do TCE, cujas
funções são tipicamente exercidas na sede em Cuiabá, não se confundindo com a
atividade de representação de eleitores que residem no interior do estado.
Curioso observar que o TJMT considerou constitucional a Lei em tela (ADI
96397/2015), mas em nenhum momento referindo-se à sua aplicação a outros cargos
senão os de deputado estadual.

III – DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DA VIOLAÇÃO À
TRANSPARÊNCIA, MORALIDADE, FINALIDADE E À RAZOABILIDADE.

Vem do próprio TJ de MT, quando tratou de analisar a extensão de vantagens
semelhantes aos vereadores de Cuiabá, o entendimento pela inconstitucionalidade de tais
práticas (ADI nº. 1000145-66.2017.8.11.0000).
Discutiu-se, no precedente citado, a constitucionalidade de Lei Municipal, que
pretendia pagar verba indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá no
valor de R$15 mil. Em seu voto, a Desembargadora relatora enfatizou o valor bastante
expressivo da verba indenizatória; a ausência de prestação de contas, o que dificulta a
fiscalização do uso da verba pública, contrariamente ao que determina o artigo 70 da
CF3, e a violação aos princípios constitucionais da moralidade, finalidade, razoabilidade,
publicidade e transparência.4 Alguns trechos são relevantes:
Para caracterizar a natureza indenizatória da verba, é necessário deixar
evidente quais as despesas a serem realizadas pelos beneficiários do recurso
recebido. Todavia, a lei objurgada dispensa a obrigatoriedade de apresentação
de documento fiscal comprobatório das despesas, o que, por si só, afronta todos
os princípios acima relacionados.
Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal (...), instituidora da verba indenizatória
seja silente em relação à obrigatoriedade de prestação de contas ou, ainda, que
restrinja essa formalidade à apresentação de relatório de atividades, não há
como desincumbir a pessoa do ônus de apresentar documentos hábeis
comprobatórios das referidas despesas, que é a forma adequada e transparente
de se prestar contas de verba custeada com recurso público.
Isso significa que, na espécie, se a verba for depositada automática e diretamente
na conta do membro da Câmara Municipal, não havendo equivalência entre o
3

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
4
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/2019/05%20%20Maio/10%20-%20Voto%20verba%20indenizatória.pdf
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elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas
extraordinárias, e, ainda, não havendo prestação de contas no sentido de ficar
demonstrado se, de fato, houve os gastos inerentes às atividades das funções (...)
não há se falar em ressarcimento, ficando claro que a Lei (...) exprime ganho
incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a
natureza de renda, o que não se pode admitir.

IV – VERBA REMUNERATÓRIA, TRAVESTIDA
INDENIZATÓRIO. BURLA AO TETO REMUNERATÓRIO

DE

CARÁTER

É notório, portanto, que o pagamento da aludida verba indenizatória aos membros
do TCE e MP junto ao TCE MT caracteriza renda/remuneração, disfarçada de
indenização, ferindo, frontalmente, os princípios constitucionais da moralidade,
publicidade e finalidade. Uma vez mais, deve-se valer do voto magistral referido:
Ao contrário do alegado pela Câmara de Vereadores, todos os pontos acima
sopesados indicam que o recurso previsto na lei invectivada, na realidade, não
visa ressarcir despesas, e sim incorporar renda ao patrimônio dos membros do
Poder Legislativo Municipal, conferindo-lhe o caráter de remuneração
disfarçada de verba indenizatória, na medida em que a lei prevê pagamento
mensal, o que incluiriam as férias do agente político e o recesso parlamentar.
Além disso, a verba indenizatória se revelou imoral por permitir o
enriquecimento ilícito dos agentes políticos, além de contrariar, repito, o
princípio da finalidade, pois claramente a lei foi utilizada como suporte para a
prática de ato desconforme, desvirtuando os fins da natureza indenizatória. 5

Merece destaque, ainda, o parecer n. 2.671/2014 do MPF, na Ação Cível
Originária 1.701/MT com pedido de tutela antecipada, ajuizada, junto ao STF, pelo
Estado do Mato Grosso contra a União:
Para que determinada verba tenha natureza indenizatória, é mister que seja
recebida pelo servidor por razões de compensação por gastos de deslocamento,
alimentação e estadia, ou, v.g., em razão de condições particularmente onerosas
de moradia, para aquelas carreiras que preveem por lei aquele auxílio. E não
como retribuição por serviços típicos de sua função pública. Não é juridicamente
viável afirmar que esses valores são pagos exclusivamente para a restituição
financeira do servidor por gastos inerentes, porque não há qualquer
correspondência administrativo contábil daqueles valores com deslocamentos
efetivamente realizados pelos servidores. Vale dizer, o servidor que se deslocasse
a serviço da sua sede duas, três ou cinco vezes ao mês receberá tanto quanto
aquele que tivesse permanecido o mês inteiro na sua unidade de lotação. A
natureza dessa verba – objeto de investigação e condição para a solução do
presente litígio – é, portanto, remuneratória, paga em razão não da atividade
excepcional realizada, mas em face da classificação do servidor em cargo
5

https://www.issoenoticia.com.br/post/verba-indenizatoria-de-vereadores-de-cuiaba-einconstitucional-decide-tjmt
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incluído no Grupo de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, Delegados de
Polícia e Auditores do Tribunal de Contas do Estado. (destacou-se).

Além do fato de ser contestada na presente Ação Popular a ilegalidade da
concessão da tal verba indenizatória por falta de amparo em lei, já que as Leis 9493/10 e
9866/12 nas quais o Tribunal de Contas do Estado afirma embasar-se, para autoconceder
a verba Indenizatória aqui contestada, não se dirigem a ele, deve-se ter em mente que a
verba instituída aos membros dos órgãos do Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso
se destina “a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais”.
Ora, não há como considerar que uma verba paga mensalmente a todos os
Conselheiros, Titulares e Substitutos e aos membros do MPC/TCE, em valor fixo, esteja
indenizando despesas relacionadas ao seu desempenho institucional, sem que haja
comprovação da finalidade dessa despesa, através da apresentação de documentos hábeis.
Aliás, assim consta previsto no parágrafo Único do art. 70 da Constituição Federal
ao dispor, com clareza que, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária, deve prestar contas.
Contudo, numa frontal violação a aquele dispositivo constitucional, essa
obrigação tinha sido dispensada por aquele Colegiado de Contas, através da Resolução
de Consulta n. 29/2011 TCE (documento 10), originada daquele órgão fiscalizador, a
qual dispõe que “a prestação de contas da verba indenizatória deve ser apresentada de
acordo com os critérios estabelecidos em lei, podendo, inclusive, a respectiva lei
regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de despesas”. (destacouse).
Vale lembrar que, além do pagamento da verba indenizatória em valor substancial
e mensal, o Tribunal de Contas do Estado também realiza despesas com aquisições de
passagens e concessões de diárias aos Conselheiros e Procurador de Contas, em
montantes elevadíssimos, como citamos à título ilustrativo: mês de maio/2016 (R$
52.552,50), mês de Março/2017 (R$ 40.404,00), Maio/2017 (R$ 53.377,00), Junho/2017
(R$ 63.726,00), Agosto/2017 (R$ 33.930,00), Maio/2018 (R$ 44.408,00), Fevereiro/2019
(R$ 36.920,00).
E o que é mais grave, tratando-se de uma Instituição com competência
constitucional de fiscalizar as entidades da administração direta e indireta do Estado e dos
municípios de Mato Grosso, todos os atos dela originário deveriam ser modelos das boas
práticas da administração pública e, seguramente, conceder verba indenizatória, sem lei
e sem prestação de contas, em valores tão elevados (R$ 23.873,16 /mês ou R$ 35.378,00,
para Procuradores), não representa nenhum exemplo a ser seguido.

Pág.13/22

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABGXQBGCR

Num. 27688263 - Pág. 13

V – DO DEVER DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS. DO PAGAMENTO
DE IMPOSTO DE RENDA. DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS
BENEFICIÁRIOS DO DANO MORAL COLETIVO

A essas alturas já não parece haver dúvidas de que o ato do TCE MT, que se
“autoconcedeu” o pagamento de verba indenizatória em questão, na verdade, é, sob
qualquer ângulo que se veja, violador da moralidade, da legalidade e da simetria
constitucional, não havendo justificativa razoável, proporcional e plausível, e que guarde
correlação com a CF pátria.
Note-se que não há que se falar em ignorância dos membros que recebem a
referida vantagem, devendo ser responsabilizados pelo recebimento ao arrepio da lei, em
detrimento do sofrido povo de Mato Grosso.
Segundo o STF,
Não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um
sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes, RE 587.371 RG,
Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014.
(...) a percepção de verbas manifestamente inconstitucionais equivale a recebêlas de má fé, uma vez que esta é ínsita à própria inconstitucionalidade (AO 506
AC, Ministro Gilmar Mendes).

Além disso, o ressarcimento, para ser integral, deve reparar, não apenas, o dano
material, mas o dano moral, presente na hipótese, porque é patente a imoralidade
administrativa, com que se conduziram os réus.
E se de verba indenizatória não se trata, é devido a devolução dos valores que
ultrapassam o teto remuneratório, e recolhimento do Imposto de Renda sobre as valores
abaixo do teto, sob pena de lesão ao fisco, que a rigor é lesão aos cofres do Estado de
Mato Grosso, a quem pertence o Imposto de Renda descontado da folha de pessoal.
O cidadão tem direito fundamental a um governo honesto, reconhecido pelo STF
no INQ 3983, por exemplo, do qual participem agentes públicos remunerados de acordo
com as leis, exercendo suas missões em prol do interesse coletivo - o inverso, portanto,
do que ocorreu no presente.
Segundo o Ministro Celso de Melo, o cidadão tem o direito de exigir que o Estado
seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes
incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados éticojurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. Referido direito
traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania (Supremo Tribunal Federal. MS 27141
MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello. Data do julgamento: 22 fev. 2008. IN: DJe 27 fev.
2008).
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Assim, então, é exatamente essa sociedade lesada e ultrajada de MT (cujos índices
alarmantes são parcialmente referidos no preâmbulo desta inicial) que precisa ser
ressarcida moral e coletivamente, na esteira do que defende em sua dissertação de
Mestrado, Beatriz L. C, Nimer (Ação Popular como instrumento de defesa da moralidade
administrativa. Disponível no google. Teses e dissertações da USP), ampliando-se, em
uma interpretação sistemática, a gama dos pedidos em uma Ação Popular, a fim de não a
restringir à anulação do ato lesivo e ressarcimento ao erário. Nesse sentido, também, o
artigo 11 da LAP, alude a perdas e danos, expressão utilizada para abarcar, não apenas,
indenizações por danos materiais, mas, também, por danos morais:
(...) admitir-se que a ação popular deve ser utilizada apenas para o ressarcimento
pecuniário do erário seria o mesmo que reduzi-la à mera qualidade das ações de
cobrança, subtraindo-lhe a relevância de seu status constitucional diferenciado e
tornando inócua a sua função de defesa da moralidade administrativa. Por isso,
parece razoável a indenização por motivo moral, em virtude da violação desse
especifico princípio (moralidade administrativa).
Tão relevante e sólida doutrina anima os autores populares a pedirem e confiarem
a esse r. juízo a fixação da condenação, além, em danos morais coletivos, devidos pelos
réus, destinando esses valores a ações de cidadania e promoção do combate à corrupção
no Estado de MT, pois foi do ventre destas iniciativas que nasceu, a duras penas, esta
Ação Popular, patrocinada por membros de uma entidade, que sobrevive precariamente,
à custa de recursos materiais ínfimos e do labor incansável de seus voluntários.
Quanto maior for a estrutura do controle social, maior e mais eficiente será a
fiscalização que empreenderá, impedindo-se e desestimulando-se práticas lesivas como a
presente, desafiadoras do Direito, da Moral e da Justiça.

VI – DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. FALTA DE
PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
Constituem, ademais, condutas ilícitas, que ensejam a responsabilização, não só a
recusa em fornecer a informação requerida, mas o seu fornecimento de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa, assim como o ato de ocultar, total ou parcialmente, informação
que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do
exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública (artigo 30, incisos I e II da
Lei de Acesso à Informação).
Veja-se que, nas duas oportunidades em que foi instado, o TCE MT não juntou a
sua decisão, com a motivação adotada, para fins de percepção da vantagem indevida.
A par de na primeira hipótese, enunciar a existência de Decisão Administrativa
9/2015, na segunda envia apenas cópia publicada no Diário Oficial de Contas, que, a toda
evidência, representa ignóbil burla à publicidade e à transparência. Da sua leitura, nada
se extrai, apenas pretendendo cumprir princípio formal de dar publicidade, mas não traz
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nenhuma pista a que se refere, ao contrário. A citada “Decisão Administrativa” apenas
aprova uma Ata, que não vem transcrita, “pertinente a diversos assuntos”.
Impossível a sociedade exercer o controle republicano, nessas condições, apesar
de dever ser pública a Administração.

VII – LESIVIDADE

Demonstrada a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a
inexistência de motivos e o desvio de finalidade, cabe, por fim, abordar a lesividade do
pagamento da questionada verba, como último requisito imposto pela Lei de Ação
Popular. Como será demonstrado, a lesividade consiste na absoluta inexistência de
benefício para a coletividade.
Surpreendentemente, como já se abordou, pela DA nº 9/2015 os conselheiros e
membros do MP passaram a receber a verba indenizatória criada para o cargo de
deputado estadual, que inclui “as despesas referentes a diárias de viagens, passagens e
suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos demais
municípios mato-grossenses”, como se viajassem com a mesma frequência que os
deputados ou os auditores para as cidades do interior.

Comentado [7]: MP ou MPC?

Nisso se configura a lesividade da verba impugnada: não obstante a prestação de
serviços públicos absolutamente distintos, por decisão eivada de todo o tipo de
irregularidades, estendeu-se a verba indenizatória a servidores públicos que dela não
necessitam, causando prejuízo ao erário.
E não há que se fundamentar a inexistência de lesividade com a simplória
argumentação de que a VI dispensa prestação de contas, pois não se trata de mero
descumprimento de obrigação acessória, mas de dano que advém da própria natureza da
verba, causando lesão aos cofres públicos.
Como é possível que em 2013, 2014 e até meados de 2015 o TCE tenha gastado
menos de R$ 1000,00 reais por ano e de repente passe a gastar R$ 4 milhões de reais
anuais para custear atividade de controle externo dentro do estado para membros
do TCE? Essa diferença demonstra a lesividade do ato ora impugnado.
Por outro lado, supondo que os réus deixem de receber a Verba Indenizatória qual
seria o prejuízo para o controle externo? As atividades típicas dos réus são de gabinete na
sede do TCE, eles deixariam de ir trabalhar se não fossem indenizados? Com o recheado
subsídio que recebem, os RÉUS não podem alegar que sem a verba indenizatória não é
possível custear o transporte municipal, tal qual o funcionário que recebe salário mínimo
e se o patrão não pagar o auxílio transporte corre o risco de não ir trabalhar por não ter
dinheiro para o ônibus.
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Se com o pagamento ou não da verba indenizatória os RÉUS vão continuar
exercendo suas atividades de controle externo na sede do TCE, e vão continuar recebendo
diárias em caso de viagens para o resto do Brasil e do mundo, não há qualquer
contrapartida para a administração pública em troca do pagamento questionado.
Portanto, se o pagamento não se destina a custear atividades de controle externo
dentro do estado, ele não enseja nenhuma contrapartida para a administração pública,
restando comprovada a lesividade no pagamento de indenização.
Ainda que assim não se entenda, no caso concreto a lesividade do ato deriva,
indiscutivelmente, da própria imoralidade do ato. É auto evidente que um ato, ao mesmo
tempo eivado de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de
motivos e desvio de finalidade é lesivo ao patrimônio público.
Nesse sentido, o STJ entende possível a existência de atos cujo dano é presumido
ou cuja prova é presumida. Nesse sentido, como exemplo:
(...) LICITAÇÕES. PROCEDIMENTO DE CONVITE DIRECIONADO, SEM
PUBLICIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ART. 334, INCS. I E IV,
DO CPC. FATO NOTÓRIO SEGUNDO REGRAS DE EXPERIÊNCIA
ORDINÁRIAS E SOBRE O QUAL MILITA PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 2. O
prejuízo ao erário, na espécie (irregularidade em procedimento licitatório), que
geraria a lesividade apta a ensejar a ação popular é in re ipsa, na medida em
que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a
melhor proposta (no caso, em razão da ausência de publicidade, houve
direcionamento da licitação na modalidade convite a três empresas
específicas).3. Além disto, conforme o art. 334, incs. I e IV, independem de prova
os fatos notórios e aqueles em razão dos quais militam presunções legais ou de
veracidade. 4. Evidente que, segundo as regras de experiência ordinárias (ainda
mais levando em conta tratar-se, na espécie, de administradores públicos), o
direcionamento de licitações, sem a devida publicidade,levará à contratação de
propostas eventualmente superfaturadas (salvo nos casos em que não existem
outras partes capazes de oferecerem os mesmos produtos e/ou serviços). 5. Não
fosse isto bastante, toda a sistemática legal colocada na Lei n. 8.666/93 baseiase na presunção de que a obediência aos seus ditames garantirá a escolha da
melhor proposta em ambiente de igualdade de condições.6. Desta forma, milita
em favor da necessidade de publicidade precedente à contratação mediante
convite (que se alcança mediante,por exemplo, a fixação da cópia do instrumento
convocatório em locais públicos) a presunção de que, na sua ausência, a
proposta contratada não será a economicamente mais viável e menos
dispendiosa, daí porque o prejuízo ao erário é notório. 7. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.6

De forma análoga ao entendimento da jurisprudência, esposado no precedente
acima, é notório que o recebimento pelos RÉUS da verba indenizatória sem qualquer
contrapartida por parte deles em benefício da Administração Pública é ato lesivo que
causa dano ao erário.

6

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1190189/SP. Relator Ministro Mauro
Campbell Marques. Brasília, DF, julgado em 10 de agosto de 2012.
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As verbas indenizatórias, como o nome já diz, são para indenizar despesas
relacionadas ao serviço público. O entendimento do TCE de que não é necessário prestar
contas da verba indenizatória, nem mesmo um relatório de atividades, porque a finalidade
pública da utilização da verba é presumida criou a possibilidade de aumentar
indefinidamente o valor da verba indenizatória, uma vez que não será necessário
conseguir notas fiscais para justificar os gastos.
Então a lesividade não se restringe ao prejuízo mensurável dentro do próprio TCE,
esse entendimento destruiu completamente o teto remuneratório com vantagem para o
servidor, que não paga imposto de renda nem previdência, e vantagem para a gestão
porque as verbas indenizatórias não são consideradas gastos com pessoal, então não
incide o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A partir daí proliferaram leis concedendo verba indenizatória a vereadores e
secretários municipais, a diversas categorias de servidores, e atualmente os secretários de
estado estão pleiteando também a referida verba, de modo que mantendo-se este
entendimento a lesividade potencial é incalculável.
Por último, a verba impugnada, no mínimo, causa dano moral patrimônio
imaterial dos cidadãos matogrossenses, isto é, à expectativa legítima de terem
representantes íntegros, probos e que conduzam seu trabalho com a honra que cargo
exige. Nesse sentido traz-se à colação o entendimento de Hely Lopes Meirelles, citado
por Ana Oenning, para quem a lesividade na Ação Popular:
consiste em desfalcar o erário ou prejudicar a Administração pública, assim
como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou
históricos da comunidade. Dessa maneira, além da lesão referente a dano
pecuniário, a lesividade abrange tanto o patrimônio material, como moral,
espiritual, estético, etc.7

Nesse sentido, vale ressaltar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso ganhou o
Brasil após ser veiculado em noticiários de todo o país pelos vergonhosos pagamentos de
verba indenizatória.
Portanto, satisfeito também o requisito da lesividade, seja pela demonstração de
pagamento vultuoso sem contrapartida dos RÉUS, seja pela prova presumida de dano nos
atos ímprobos contra a administração pública ou seja pelo dano moral causado pelos
pagamentos imorais.

7

OENNING, Anna Karolina da Silva. Atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e a
desfiguração do dano in re ipsa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2018. 120 f. TCC
(Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193450>. Acesso em:
25 maio 2019, p. 78.
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VIII – CONCLUSÃO

Não existe no nosso ordenamento jurídico previsão legal para que um agente
público estabeleça seu próprio salário. Mesmo aos legisladores é vedada essa prática, pois
somente podem fixar a remuneração para a próxima legislatura, sendo incerto se serão ou
não reeleitos para receber a vantagem.
No caso em tela, os RÉUS conselheiro DOMINGOS NETO, conselheira interina
JAQUELINE JACOBSEN e o conselheiro substituto LUIZ HENRIQUE LIMA e outros
3 conselheiros atualmente afastados, deliberaram, por unanimidade aprovar a Decisão
Administrativa 9/2015 e assim concederam a si mesmos um aumento que praticamente
dobrou sua remuneração. Por sua vez os demais réus que não estiveram na reunião foram
omissos ao deixar de adotar providências para impedir a continuidade da prática, o que
constitui dever do se esperava do Ministério Público de Contas, guardião das leis e da
Constituição.
O Observatório Social de Mato Grosso protocolizou em 19/06/2019 uma
Notificação Extrajudicial ao TCE solicitando Suspensão do pagamento da VERBA
INDENIZATÓRIA e instauração de Tomada de Contas Especial para apuração do
prejuízo e da responsabilidade pessoal pelo mesmo, com prazo de 30 dias para resposta.
Transcorrido mais de 60 dias, não houve manifestação em resposta à notificação,
que foi recebida como denúncia e respondida pela Ouvidoria como pedido de acesso à
informação.
Entretanto, a resposta à notificação ficou evidenciada com a publicação no site do
TCE da remuneração de julho 2019 que inclui o pagamento da verba indenizatória (doc
).
Assim não resta outra alternativa aos autores senão recorrer ao Judiciário, porque
a despeito de tudo o que se expôs, o TCE local mantém a conveniente exegese, fruto
apenas do seu próprio voluntarismo, que achou por bem aplicar a si mesmo entendimento
que promove elevação em seus salários, sem lei que autorize e em manifesta ofensa à CF.
Trata-se de assombrosa ousadia e desrespeitosa prática, que desconsidera, em
ultima ratio, o Direto, a Justiça e o sofrido povo mato-grossense. Ganhando parcela não
recebida por magistrados e membros do MP estadual, mas pelos Membros do Poder
Legislativo, o que os Conselheiros e Procuradores fazem é suplantar seus próprios
paradigmas constitucionais, aplicando teoria própria, que quer o melhor dos mundos;
apenas os bônus, pertencentes aos demais Poderes, sem se submeterem ao ônus dessas
carreiras.
Decepcionante, ainda, para sermos econômicos nos adjetivos, que Conselheiros
Substitutos concursados e, pior ainda, membros do MP de CONTAS tenham aceitado
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tomar parte em ato tão indefensável e vil, sob qualquer ótica que se queira enfrentá-lo.
Deles se esperaria outra postura: não só a negativa de recebimento como fez um dos
conselheiros interinos, como, ainda, a luta intransigente para a derrubada de ato tão
imoral, ilegal e lesivo ao Estado para o qual trabalham e deveriam defender, acima de
seus interesses pessoais.
A Verba Indenizatória paga de maneira sistêmica em valores mensais e fixos a
todos os membros deliberativos do TCE/MT e do MPC/MT, independentemente de
viajarem a serviço dentro do estado, representa indubitavelmente, remuneração, numa
flagrante tentativa (até agora, com êxito) de driblar os limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o fisco tributário da União e o teto constitucional
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI da CRFB)
pois, somando o subsídio dos conselheiros (titulares e substitutos) do TCE/MT e
membros do MPC/MT com a verba indenizatória e a gratificação de função, os valores
mensais recebidos por cada um perfazem valores superiores a R$ 60.000,00.
Considerando toda a série histórica dos 04 anos de recebimento indevido, desde a
edição da Decisão Administrativa contestada (em 2015), cujos valores são variáveis e não
foram informados pelo TCE MT, estimamos em R$ 4 milhões, porém pode ser o dobro
deste valor caso o pagamento tenha sido feito retroativamente ao início da vigência das
Leis 9.493/10 e 9.866/12.
Felizmente, estamos em um Estado Democrático de Direito, de modo que todos
devem obediência às leis.
Para Lawrence Lessig, pesquisador do Centro J. Safra para Ética de Harvard,
existe uma corrupção institucionalizada, que pode ser definida como a economia de
influências que mina a confiança nas instituições públicas ou a qualidade do serviço
prestado por essas instituições.8
Tal conceito nos ajuda a entender o que Silval Barbosa chamou de corrupção
institucionalizada quando aumentava o duodécimo do poder legislativo e TCE em troca
de aprovação de suas contas. Embora o pagamento do duodécimo seja procedimento
normal e devido no sistema democrático brasileiro, Silval o utilizou como ativo de sua
"economia corrupta", a fim de cooptar o apoio de agentes públicos com a aparência de
legalidade, como ele mesmo confessou.
Com certeza o acréscimo de recursos do duodécimo não se destinou à melhoria
do combate à corrupção, porque todas as contas do Silval tiveram parecer favorável.
Então, talvez a Verba Indenizatória tenha sido criada para que fosse gasto este recurso
extra.
Segundo a Lei de Ação Popular, nº 4.717/65, art. 2º, “são nulos atos lesivos com
vícios de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade”, etc,

Comentado [8]: Agora lendo em seu contexto,
continuo achando que é desnecessário. Esse trecho
acrescenta pouca força ao argumento da petição.

8

LESSIG, Lawrence. Institutional Corruption. In: Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics at Harvard Opening
Lecture, 8 de outubro de 2009. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0-lEDiUFXUk.
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aos quais a vexata quaestio, posta à apreciação desse respeitável juízo, enquadra-se
perfeitamente!
De fato, a falta de publicidade e transparência da decisão concessiva do indevido
benefício; a ilegalidade do objeto por violação à lei e à CF; a materialidade inexistente e
juridicamente inadequada ao resultado objetivo; e o fim, diverso do previsto e esperado
na regra de competência, enquadram-se na conceituação dos casos de nulidade, a serem
remediados via Ação Popular.

Comentado [9]: Volta a falar sobre aspectos
preliminares (adequação da via eleita)

4. TUTELA DE URGÊNCIA/LIMINAR
Vem do STF a lição de que a percepção de proventos ou remuneração em
desconformidade enseja grave lesão à ordem pública, mandando cessar tais práticas
(SS3763).
Por outro lado, não se está diante de direito adquirido, a justificar a irredutibilidade
de vencimentos:
“Não é qualquer vantagem, não é qualquer adicional que poderá beneficiar-se
desse princípio da irredutibilidade de vencimentos que alcança não só os
magistrados como os servidores públicos de modo geral segundo a nova
Constituição de 88” (STF, Mandado de Segurança 24875).
Referida jurisprudência respalda, assim, o pedido de suspensão dos efeitos da
Decisão Administrativa 9/15 do Pleno do TCE MT, que, de tão inconsistente, sequer foi
publicada em sua íntegra, utilizando-se do artificio ardiloso da remissão indireta e vaga.
No caso em apreço, a ilegalidade do pagamento decorrente de ato nulo de pleno
direito apresenta-se evidente, razão pela qual necessário se faz a concessão liminar
determinando a imediata suspensão do pagamento dessa ilícita verba,
Posto isso, os autores pedem medida de urgência, mandando cessar (nos termos
do art. 300 do CPC e parágrafo 4º o art. 5º da LAP), imediata e liminarmente, o pagamento
da referida verba indenizatória, percebida pelos réus.
Estão presentes a fumaça do bom Direito e do grave perigo da demora, este
consubstanciado em face da penúria das contas públicas locais, tendo o TCE
MT emitido alerta a vários municípios e suspendido o reajuste geral pago pelo governo
do Estado a seus servidores, razão pela qual deve-se buscar a concessão de medida
suficiente a inibir o prejuízo patente, revelado por abusivo recebimento de vantagem
indevida, paga aos conselheiros membros e substitutos do TCE MT e membros do MP
junto ao referido Tribunal, e, desse modo, suspendendo-se os efeitos da Decisão
Administrativa 9, de 07/07/15, do Tribunal Pleno do TCE MT.
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Como se vê, a medida não trará qualquer prejuízo aos réus, pois, apenas para
argumentar, caso seja improcedente esta ação, receberão os valores suspensos com
correção. Ademais, a decisão requerida não impedirá, caso necessário, o adiantamento
e/ou pagamento de diárias, transporte etc, quanto efetivamente os réus viajarem a trabalho
para o interior do estado.
Ao contrário, a não concessão imediata redundará em graves e irremediáveis
prejuízos aos cofres públicos de MT, cuja crise financeira e fiscal penaliza o povo e
ameaça a fruição de serviços públicos essenciais.

5. PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
Pedir informe a data da publicação em diário oficial da Decisão
Administrativa nº 9/2015
1) A concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos
pagamentos de verba indenizatória com base na Decisão Administrativa nº
9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12.
2) A citação dos réus (para, querendo, contestarem esta ação) no próprio
endereço do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, visto que o
domicílio do agente público é o seu local de trabalho (art 76, CC);
3) A citação do Estado de MT, nos termos do art 6º, parágrafo 3º da LAP,
abstendo-se de contestar o pedido e integrando o polo ativo da demanda;
4) A manifestação do r. MP Estadual;
5) A isenção das custas e ônus processuais, aos autores, nos termos do que
prescreve o artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal;
6) A procedência da ação, confirmando-se a liminar, para que se anule a Decisão
Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado
pelo recebimento indevido das aludidas parcelas, inclusive eventuais
pagamentos retroativos, bem assim condenando em custas, honorários e dano
moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo.
Protestam os autores pela produção de todas as provas em Direito admitidas,
inclusive, requerendo a esse juízo, nos termos do artigo 7º, I, b da LAP, que determine ao
2º réu, Presidente do TCE MT, que:
a) apresente cópia integral de todos os processos que versem sobre pagamento de
verba indenizatória prevista nas Leis 9.493/10 e 9.866/12, bem como apresente
comprovantes de pagamentos realizados a qualquer título, a cada auditor
substituto de conselheiro, conselheiro e membros do ministério público de contas,
nos últimos 5 anos;
b) apresente cópia integral de todo e qualquer processo que discutiu e redundou
na edição da multicitada Decisão Administrativa 9/15-Tribunal Pleno, ora
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questionada, inclusive cópia da Ata da reunião do colegiado aprovada pela
Decisão Administrativa 09/2015;
c) apresente cópia integral do processo e publicação de ato que fundamentou a
alteração de 67,32% para 100% do subsídio a Verba Indenizatória para
Procuradores do MP junto ao TCE MT a partir de dezembro de 2017;
d) informe todos os valores pagos com fundamento na Decisão Administrativa
9/15, inclusive retroativos à data de início da vigência das leis 9.493/10 e
9.866/12.

Considerando o prejuízo estimado em R$ 3.750.000( três milhões setecentos e
cinquentas reais) por ano desde julho de 2015, dá-se à causa o valor de R$ 15 milhões
de reais.
Cuiabá, Mato Grosso, 27 de agosto de 2019.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045

ELDA MARIZA VALIM FIM
OAB/MT 13.580
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8.112, DE 23 DE ABRIL DE 2004 - D.O. 04.05.04.
Autor: Mesa Diretora

* Institui a verba de natureza indenizatória pelo
exercício parlamentar e dá outras providências. (Verba
indenizatória do Poder Legislativo) (*Revogada pela Lei
n° 9.493 – D.O. 29.12.10).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício parlamentar, no âmbito do Poder
Legislativo Estadual, destinada ao ressarcimento de despesas efetuadas pelo Deputado Estadual no desempenho da atividade
parlamentar.
Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos Parlamentares,
mediante solicitação de ressarcimento de despesa dirigida à 1ª Secretaria, através de modelo padrão remetido pela Secretaria
Geral, instruída com a necessária documentação fiscal comprobatória da despesa.
Art. 2º Aos Parlamentares Estaduais não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de
transporte e passagens, por fazerem parte, dentre outras a serem regulamentadas, da verba de natureza indenizatória de que
trata o Art. 1º.
Art. 3º A aplicação desta lei será regulamentada através de resolução do Poder Legislativo Estadual.
Art. 4º Ficam criados, junto a Consultoria Técnico-Jurídica da Mesa Diretora, 04 (quatro) cargos de
Consultor de Comissão Permanente - Símbolo DSL-I, e 04 (quatro) cargos de Assistente de Comissão Permanente - Símbolo
ASI-IV.
Art. 5º O Art. 9º da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 9º Os subsídios dos servidores comissionados do Poder Legislativo, dos símbolos DSLI, II, III, IV, são R$6.000,00, R$4.460,00, R$4.200,00 e R$3.450,00, respectivamente; do símbolo COR,
R$4.050,00; do símbolo GER, R$3.230,00; dos símbolos ASE-I, II e III, são R$3.230,00, R$2.500,00 e R$1.800,00,
respectivamente; dos símbolos ASI-I, II, III e IV, são R$1.850,00, R$1.500,00, R$1.190,00 e R$809,99,
respectivamente; dos símbolos AAL-I, II, III e IV, são R$3.140,00, R$3.020,00, R$2.960,00 e R$ 1.873,00,
respectivamente.”
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.
Art. 7º Esta lei entra em vigor a partir de 31 de março de 2004, revogadas as disposições em
contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 23 de abril de 2004.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
* Republicada por ter saído incorreta.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8.402, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 - D.O. 22.12.05.
Autor: Mesa Diretora

* Altera a Lei nº 8.112, de 23 de abril de 2004. (Verba
indenizatória do Poder Legislativo) (*Revogada pela Lei
n° 9.493 – D.O. 29.12.10).

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe
o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo Estadual, destinada à
cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus membros.
Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos membros do Poder
Legislativo, através dos órgãos de Gestão, Orçamento e Finanças, competindo a este o controle da documentação
comprobatória da despesa.
Art. 2º A aplicação desta lei será regulamentada através de resolução.
Art. 3º Fica revogado o art. 2º da Lei nº 8.112, de 23 de abril de 2004.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2005.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de dezembro de 2005.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 8.911, DE 26 DE JUNHO DE 2008 - D.O. 24.07.08.
Autor: Mesa Diretora

* Adita dispositivo à Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de
2005. (Verba indenizatória do Poder Legislativo)
(*Revogada pela Lei n° 9.493 – D.O. 29.12.10).

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica renomeado para § 1º o atual Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de
dezembro de 2005, sendo aditado o § 2º, com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Legislativo da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por
cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo
anterior".
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2008.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 9.186, DE 27 DE JULHO DE 2009 - D.O. 27.07.09.
Autor: Mesa Diretora

* Altera dispositivo da Lei nº 8.402, de 22 de
dezembro de 2005, alterada pela Lei nº
8.911, de 24 de julho de 2008. (Verba
indenizatória
do
Poder
Legislativo)
(*Revogada pela Lei n° 9.493 – D.O.
29.12.10).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º O § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, aditado pela Lei nº
8.911, de 26 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico
da Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o
Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo
das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no
caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior".
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de
julho de 2009.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de julho de 2009.

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

Este texto não substitui o Diário Oficial.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 9.493, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 - D.O. 29.12.10.
Autor: Mesa Diretora
Institui a verba de natureza indenizatória aos
membros dos órgãos do Poder Legislativo pelo
desempenho de funções institucionais e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em visto o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o
limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinadas a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais.
§ 1º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos membros dos órgãos do Poder
Legislativo, de forma compensatória às despesas inerentes a suas atividades, através de suas unidades de administração
financeira.
§ 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico Mesa Diretora, o
Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Consultor Legislativo do Núcleo Ambiental e
Desenvolvimento Econômico, o Ouvidor Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício
efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) da verba prevista no caput.
§ 3º O pagamento desta verba indenizatória não é cumulativo.
Art. 2º O valor da verba indenizatória a ser pago será definido em função de critérios, objetivos e
metas fixadas pelos órgãos do Poder Legislativo.
Art. 3º A aplicação desta lei será regulamentada por meio de resolução.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento vigente,
suplementado se necessário.
Art. 5º Ficam revogadas as Leis nºs 8.112, de 23 de abril de 2004, 8.402, de 22 de dezembro de
2005, 8.911, de 26 de junho de 2008 e 9.186, de 27 de julho de 2009.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2011.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de dezembro de 2010.

as) SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

Este texto não substitui o Diário Oficial.
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Interessado
Assunto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho
de 2015, pertinente a diversos assuntos
Relator Nato
Conselheiro Presidente WALDIR JÚLIO TEIS
Sessão de Julgamento 7-7-2015 – Tribunal Pleno
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 9/2015 – TP
Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de
2015, pertinente a diversos assuntos.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 30, IX, e 83, da Resolução nº 14/2007
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);
DECIDE por unanimidade, aprovar a Ata de Reunião do Colegiado,
realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos.
Participaram da deliberação os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,
JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO e SÉRGIO RICARDO, a Conselheira Interina
JAQUELINE JACOBSEN e o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA, que estava
substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.
Publique-se.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
em Cuiabá, 7 de julho de 2015.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS – Relator Nato
Presidente
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador Geral de Contas
U:\3 - PASTA 2015\14 - DECISÃO ADMINISTRATIVA\009-2015.odt
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Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Ano 4 Nº 661

– Página 6

Divulgação quarta-feira, 8 de julho de 2015

Ao interessado, ao seu procurador e/ou a terceiro autorizado por escrito,
nos moldes regimentais, o relatório supramencionado estará disponível neste Tribunal para que,
desejando, possa obter cópias mediante pagamento ou gravação do conteúdo em meio magnético
por ele fornecido no Setor de Coordenadoria de Expediente.

Publicação quinta-feira, 9 de julho de 2015

Conferido/Visto:
EDSON JOSÉ DA SILVA
Secretário Geral do Tribunal Pleno

PUBLIQUE-SE.
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

CONSELHEIRO SUBSTITUTO MOISES MACIEL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUNAL PLENO
CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JÚLIO TEIS
PROCURADOR GERAL DO MP – TCE/MT GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
RELAÇÃO N.º 50/2015

DECISÃO SINGULAR
JULGAMENTO SINGULAR Nº 848/MM/2015
PROCESSO N°:
INTERESSADO:
GESTOR:
ASSUNTO:

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno no dia 07 de Julho de 2015

9.829-9/2015
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA
MAURO ROSA DA SILVA
REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA

No uso da atribuição regimental conferida pelo inciso XI do artigo 89, c/c
com o § 6º do art. 90, ambos da Resolução nº 14/2007 TCE/MT, DECIDO tornar sem efeito a
publicação do Julgamento Singular nº 770/MM/2015 divulgado no dia 22-6-2015, sendo
considerada como data da publicação o dia 23-6-2015, edição nº 649, nas páginas 7 a 9, do Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal, nos autos do processo nº 9.829-9/2015 do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia.

___________________________________
DECISÃO ADMINISTRATIVA
___________________________________
Interessado
Assunto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho
de 2015, pertinente a diversos assuntos
Relator Nato
Conselheiro Presidente WALDIR JÚLIO TEIS
Sessão de Julgamento 7-7-2015 – Tribunal Pleno
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 9/2015 – TP

Publique-se.

Aprova a Ata de Reunião do Colegiado, realizada no dia 2 de julho de
2015, pertinente a diversos assuntos.

Após retornem os autos a este gabinete.

SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 30, IX, e 83, da Resolução nº 14/2007
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);
DECIDE por unanimidade, aprovar a Ata de Reunião do Colegiado,
realizada no dia 2 de julho de 2015, pertinente a diversos assuntos.

RELAÇÃO DE DECISÕES PLENÁRIAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUNAL PLENO
CONSELHEIRO PRESIDENTE WALDIR JÚLIO TEIS
PROCURADOR GERAL DO MP – TCE/MT GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
RELAÇÃO N.º 20/2015
SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO – PLENÁRIO VIRTUAL
NO PERÍODO DE 8 A 12 DE JUNHO DE 2015

Participaram da deliberação os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,
JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO e SÉRGIO RICARDO, a Conselheira Interina
JAQUELINE JACOBSEN e o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA que estava
substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.
Publique-se.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em
Cuiabá, 7 de julho de 2015.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)
___________________________________

___________________________________
ACÓRDÃO
___________________________________
Processo nº
Interessado
Assunto
Relator
Sessão de Julgamento

27.896-3/2013
ZELINDO CONCATTO
Aposentadoria Compulsória
Conselheiro SÉRGIO RICARDO
8 a 12-6-2015 - Tribunal Pleno (Plenário Virtual)

Conferido/Visto:
EDSON JOSÉ DA SILVA
Secretário Geral do Tribunal Pleno
ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

ACÓRDÃO Nº 2.616/2015 - TP (Plenário Virtual)

TERMO DE ALERTA

Ementa: ATO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REGISTRAR.
LEGALIDADE DO ATO E DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO, CONFORME
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
TERMO DE ALERTA Nº 0194 / 2º BIMESTRE / JOSÉ CARLOS NOVELLI / PROCESSO Nº
9601/2015

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 27.896-3/2013.
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, por
unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 2.621/2015 do
Procurador do Ministério Público de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, com base no artigo 43,
II, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso), c/c o artigo 29, XXV, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso), em REGISTRAR a Portaria nº 183/2013, da Prefeitura de Gaúcha do
Norte, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 15-82013, referente à aposentadoria compulsória, do Sr. ZELINDO CONCATTO, com proventos
proporcionais, efetivo, no cargo de Guarda, lotado na Secretaria Municipal de Administração de
Gaúcha do Norte, conforme fundamentação constante da referida portaria, considerando LEGAL o
cálculo do benefício apresentado no documento externo nº 27.896-3/2013, fl. 70. Após as
anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM,
JOSÉ CARLOS NOVELLI, VALTER ALBANO e DOMINGOS NETO, e a Conselheira Interina
JAQUELINE JACOBSEN.
Publique-se.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2015.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)
___________________________________

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso

FISCALIZADO:
GESTOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO
GILVAM APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
Em atenção ao disposto nos arts. 59, §1º, da Lei Complementar nº
101/2000 e 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), c/c art. 12 da
Resolução Normativa TCE-MT nº 02/2003, com base nas informações encaminhadas pelo
fiscalizado ao sistema APLIC, o TCE-MT, nos termos do art. 160, inciso I, do Regimento Interno,
ALERTA o chefe do Poder Executivo do Município/Poder Legislativo Municipal de PORTO
ESPERIDIAO, que, foi/foram constatado/constatados o/os seguinte/seguintes ponto/pontos para
emissão de alerta:
1. Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Meio Divulgação Local
Bimestre Data
Prazo Legal
Situação
Não Informado
Não Informado 2º
Não
31/05/2015
Não
informou
a
Informado
publicação do RREO
Conforme o quadro acima, o município não informou a publicação do
RREO através do sistema APLIC referente ao 2º bimestre. Portanto, descumpriu o que determina o
artigo 165, § 3º da CF, bem como o artigo 52 da LRF.

–

Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012
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Ofício nº 61/MPC-MT/2019

Cuiabá, 13 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO
Procurador do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral do Estado
Cuiabá-MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 343/2019/PGE-MT/SUBPATRIMÔNIO

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o,

em

atenção

ao

Ofício

nº

343/2019/PGE-

MT/SUBPATRIMÔNIO, viemos por meio deste encaminhar informações, bem como demonstrar
fatos e direitos, com o fim de subsidiar a defesa a ser apresentada na Ação Popular nº 103739017.2019.8.11.0041 que tramita na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá em face do
Estado de Mato Grosso, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas que ao final subscrevem.
As razões e os pedidos a seguir explicitados se prestam a desconstituir os
argumentos sustentados pelos autores da ação popular.
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1. Do julgamento liminar da ação
Consoante se depreende do art. 332 do Código de Processo Civil, o legislador processual
previu a possibilidade jurídica de julgamento liminar da ação, sem oitiva da parte contrária, nos
casos em que houver decisão pacificada acerca do objeto.
O inciso IV do artigo citado retoma a ideia trazida ao ordenamento em relação aos
entendimentos sumulados de tribunal sobre direito local. Veja-se:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
(…)
IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

No mesmo sentido, os arts. 927 e 928 do diploma processual assim expressam:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados;
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos
a decisão proferida em:
I – incidente de resolução de demandas repetitivas;
II – recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual.

Vislumbra-se, portanto, a intenção firme do legislador em promover a valorização dos
precedentes, objetivando alcançar previsibilidade e uniformidade entre julgamentos do Poder
Judiciário.
Em outras palavras, as disposições da norma processual civil almejam impedir a
rediscussão de matérias já apreciadas, primando pela segurança das relações jurídicas e harmonia
das decisões.
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Este é o caso dos autos, pois, embora não tenha sido editado verbete de súmula, verificase que a ação popular, ao atacar diretamente a Lei Estadual nº 9.493/2010 (alterada pela Lei nº
10.296/2015), visa rever decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso expedida nos autos da ADI
96397/2015, a qual julgou improcedente o pedido e declarou a constitucionalidade da legislação,
nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 –
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL
INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA –
VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE
DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO
AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO
MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato
de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das
normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual
como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento
da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando pautados
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EFEITO CONCRETO DA NORMA
E, À UNANIMIDADE REJEITOU A DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NO MÉRITO, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL DES.
CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA.
(ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em
09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Como se vê do julgado transcrito, trata-se de controle abstrato de constitucionalidade de lei,
cujos efeitos das decisões em ações dessa natureza são retroativos e erga omnes, justamente para
atribuir maior efetividade ao entendimento proferido, obtendo a estabilidade da discussão a respeito
do tema e alcançando a almejada segurança jurídica.
Portanto, em respeito à norma processual e à repercussão geral dada àquela decisão, não
se vislumbra razoável questionar matéria substancialmente analisada, uma vez que a declaração
da constitucionalidade da norma em Tribunal de Justiça acaba por encerrar a controvérsia arguida

3

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:07
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAGTJQRZLP

Num. 27688273 - Pág. 3

neste processo.
Desta feita, quando conjugados os artigos 332, IV, e 927, V, do Código de Processo Civil,
resta claro que as razões da presente ação não se mantém, posto que contrariam entendimento
consolidado sobre matéria e lei já apreciada em sede de ação direita de inconstitucionalidade
julgada improcedente.
Posto isso, requer-se que se julgue liminarmente improcedente o pedido, nos termos
dos artigos 239, 332, inciso IV, 487, inciso I, 488 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, pelo
fato de haver acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com trânsito em julgado e efeito erga
omnes, sobre o tema posto.
2. Da inadequação da via eleita e da ausência dos requisitos necessários à concessão da
medida de urgência
A concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória exige o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil ou a inteligência do art. 5º , § 4º , da
Lei da Ação Popular. Tratando-se de ação popular, o deferimento do pedido de liminar depende da
demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do receio de advir dano irreparável
ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora).
Os fatos narrados e a documentação acostada aos presentes autos revelam que os autores
almejam atacar a Decisão Administrativa nº 9/2015 e por arrastamento a Lei nº 9.493/2010, os
quais instituíram a verba indenizatória no âmbito do Tribunal e Ministério Público de Contas do
Estado de Mato Grosso.
Entretanto, diversamente do alegado pelos demandantes, o que se depreende é a
regularidade dos pagamentos realizados pela Corte de Contas e Ministério Público de Contas, não
havendo verossimilhança das alegações e tampouco perigo da demora capazes de ensejar na
medida de urgência pleiteada, conforme fatos e argumentos que se passa a expor.
É importante destacar que a prática constante de política de valorização dos servidores é
medida essencial para a conscientização destes da importância do trabalho exercido e para a
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motivação na busca e apresentação de resultados cada vez melhores, gerando maior
comprometimento e envolvimento dos servidores com o serviço prestado à sociedade.
As verbas de natureza indenizatória, nesse sentido, foram estabelecidas, não só na Corte
de Contas, mas em todo Estado de Mato Grosso, no intuito também de dar valor aos seus
servidores em razão da relevância social dos cargos que ocupam, tornando-os mais atraentes aos
olhos daqueles que pretendem atuar no setor público, o que aumenta a concorrência, e, por
consequência, as chances de seleção dos melhores profissionais e a probabilidade de
permanência destes no serviço público.
A Constituição Federal brasileira não foi omissa e incluiu em seus artigos relacionados à
administração pública e ao servidor o pagamento de indenizações quando previstas em lei (art. 37).
Da mesma maneira a Constituição Estadual de Mato Grosso previu esse mecanismo, hoje utilizado
pelos órgãos e poderes do Estado (art. 145).
No âmbito do Poder Legislativo Estadual, a verba de natureza indenizatória foi inicialmente
instituída pela Lei nº 8.112/2004, a qual trazia expressamente que o valor seria destinado
unicamente aos Deputados Estaduais, por meio de ressarcimento, em virtude das despesas
efetuadas no exercício da atividade parlamentar.
Após, a Lei nº 8.402/2005 fez uma importante alteração na legislação anterior, modificando
o seu art. 1º para excluir o pagamento de verbas indenizatórias exclusivamente aos Deputados
Estaduais por atividade parlamentar, estabelecendo, assim, que a indenização seria “destinada à
cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus membros.”
Entretanto, essa legislação anterior foi revogada pela Lei Estadual nº 9.493/2010, quando
majorou-se o valor da verba indenizatória até o limite de R$ 15.000,00 e passou a dispor que esta
aplicava-se “aos membros dos órgãos do Poder Legislativo (…), destinadas a cobrir despesas
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais” e “de forma compensatória às
despesas inerentes a suas atividades, através de suas unidades de administração financeira” (§
1º).
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Além dos membros dos órgãos do Poder Legislativo, esta lei também estabeleceu o
pagamento de verba indenizatória aos demais servidores do legislativo, tais como, Secretários do
Poder Legislativo, Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, Consultores Legislativo da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento
Econômico, ao Ouvidor-Geral, ao Auditor-Geral, ao Procurador-Geral e aos Superintendentes.
Na sequência, essa lei foi alterada pela Lei nº 9.626/2011, que, mais uma vez, majorou o
limite da verba indenizatória de membros para R$ 20.000,00 e acrescentou a indenização dos
servidores aos Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo e de Informática e de
Segurança.
Posteriormente, sobreveio a Lei nº 9.866/2012, alterando novamente o limite da verba
indenizatória principal para até R$ 35.000,00.
E, por derradeiro, foi editada a Lei nº 10.296/2015, que estabeleceu a verba indenizatória
dos membros no patamar de até R$ 65.000,00, e estendeu a verba indenizatória dos servidores ao
Controlador Interno, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete. Este diploma legal
acrescentou, ainda, o § 4º, no seu art. 3º, vedando aos membros dos órgãos do Legislativo o
pagamento de auxílio moradia, auxílio transporte, inclusive, aeroviário, e verba de gabinete.
Nesse ponto, é imperioso reiterar que a legislação em apreço, pertinente às verbas
indenizatórias, teve sua constitucionalidade questionada em ação no Tribunal de Justiça/MT, a qual
foi julgada improcedente, nos autos da ADI 96397/2015, que analisou a Lei Estadual nº
10.296/2015. Essa legislação, como mencionado, majorou o valor da indenização para o importe
limite de R$ 65.000,00:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 –
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL
INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA –
VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE
DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO
AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO
MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS -
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato
de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das
normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual
como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento
da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando
pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EFEITO CONCRETO DA NORMA
E, À UNANIMIDADE REJEITOU A DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NO MÉRITO, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL DES.
CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA.
(ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em
09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (grifou-se)

Nesse contexto, deve-se destacar que a doutrina e a jurisprudência pátria não permitem
que Ação Popular seja manejada contra lei em tese, uma vez que não se presta a realizar
controle de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se a lição de MEIRELLES, WALD e
MENDES, acerca do objeto da ação popular:
O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.
(...)
Dentre os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público pode estar até mesmo a lei
de efeitos concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas
de sua atuação - como a que desapropria bens, a que concede isenções, a que
desmembra ou cria Municípios, a que fixa limites territoriais, e outras dessa espécie.
Tais leis só o são em sentido formal, visto que materialmente se equiparam aos
atos administrativos, e, por isso mesmo, são atacáveis por ação popular ou por
mandado de segurança, conforme o direito ou o interesse por elas lesado; mas é
incabível a ação popular contra lei em tese.’ (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD,
Arnoldo; MENDES; Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 34. ed. São Paulo: Malheiros. 2012. p. 183)

O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento sobre o assunto:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. LEI
EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER GENÉRICO DA
NORMA.1. Conforme a jurisprudência, descabe o ajuizamento de ação
popular contra lei em tese, caráter que se extrai de dois elementos: abstração
e generalidade. 2. No caso, entretanto, verifica-se a evidente ausência de
generalidade da lei municipal objeto da ação popular, que destinou o bem à
empresa específica. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
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(STJ - REsp: 1325859 SP 2011/0241974-0, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 23/04/2018)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recentemente, julgou nesse mesmo sentido:
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR QUE OBJETIVA O
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE OS
VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR CONTRA LEI EM TESE - EFEITO
TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA DEMANDA DE ORIGEM. 1. É incabível o
ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe a
extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a
aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento.
(TJ-MG - AI: 10000180846156001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD
Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

Nessa mesma toada, manifestou há pouco o Tribunal de Justiça do Ceará:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO
POPULAR POR CARÊNCIA. CABIMENTO: ART. 19 DA LEI Nº 4.717/1965.
PROPOSITURA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA A LEI COMPLEMENTAR
DO MUNICÍPIO DE ARACATI QUE INSTITUIU O CÓDIGO TRIBUTÁRIO LOCAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO E, POR
ARRASTO, DA PRÓPRIA LEI COMPLEMENTAR. - A ação popular tem como
finalidade a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio
ambiente, do patrimônio histórico e cultural e do patrimônio de entidade de que o
Estado participe, contra atos ilegais e lesivos aos mencionados bens jurídicos
tutelados - In casu, os autores postulam a declaração de ilegalidade do processo
legislativo que levou à aprovação do projeto de lei complementar que instituiu no
Município de Aracati o Código Tributário local e à sua posterior sanção e vigência O Código Tributário Municipal constitui-se em lei de caráter genérico e abstrato,
não se demonstrando a prática de ato lesivo ao patrimônio Municipal ou que viole
a moralidade administrativa - Impossibilidade do manejo da ação popular contra
lei em tese, de acordo com os ensinamentos da doutrina e os julgamentos do
tribunais nacionais - Carência de ação verificada ante a ausência do interesse
processual, posto que, faltante a adequação da ação popular sob o viés do binômio
necessidade versus utilidade da via processual eleita. RECURSO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem
discrepância, em conhecer do reexame necessário, todavia, para negar-lhe
provimento, confirmando a sentença, nos termos do voto do eminente
Desembargador relator.
(TJ-CE - Remessa Necessária: 00159276320178060035 CE 001592763.2017.8.06.0035, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de
Julgamento: 22/07/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
23/07/2019)
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Como se vê, é pacífica a impossibilidade de atacar lei em tese por meio de ação popular.
Poder-se-ia declarar a inconstitucionalidade de maneira incidental de um dispositivo legal,
entrementes, no caso em análise não se pode cogitar isso, a uma porque a parte autora não fez o
pedido, a duas porque, como demonstrado, esse tema já foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (ação direta) com efeito erga omnes.
Aliás, uma ação popular manejada contra lei em tese, cuja constitucionalidade já foi
apreciada, como é o caso dos autos, sequer merece conhecimento, haja vista a sabida
vedação demonstrada.
Ademais, a exordial demanda também contra os efeitos da Lei nº 9.493/2010, sob o
argumento de que a legislação ampara “apenas titulares de cargos de deputado estadual, cuja
atividade envolve o diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do interior”, de modo
que a Decisão Administrativa TCE/MT nº 9/2015 teria sido o meio para que Conselheiros e
Procuradores de Contas se “autoconcedessem” a verba de natureza indenizatória.
Tais razões não se sustentam.
Isso porque, conforme demonstrou-se anteriormente, desde 2005 a verba indenizatória é
prevista a todos os membros dos órgãos do Poder Legislativo e não mais exclusivamente por
atividade parlamentar de Deputados Estaduais.
Com a edição da legislação de 2010, que vigora atualmente, foi reiterada a sua destinação
aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, onde se incluem os Conselheiros e
Procuradores do MPC que atuam perante a Cortes de Contas, em razão da atividade de controle
externo exercida em auxílio à Assembleia Legislativa, em total observância à Carta Magna, que
inseriu estes Tribunais no capítulo destinado especificamente ao Poder Legislativo. Veja:
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
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Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (…) (grifou-se)
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as
despesas primárias:
(...)
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da
União, no âmbito do Poder Legislativo; (grifou-se)

Da mesma maneira foi replicado na Constituição Estadual:
CAPÍTULO II
DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL
Seção VII
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
Art. 47 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
(…)
§ 4º O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e
anualmente, relatório de suas atividades. (grifou-se)

Como se vê, a Constituição Estadual deixa clara a vinculação do Tribunal de Contas à
Assembleia Legislativa, evidenciada principalmente na obrigação de o TCE de encaminhar
relatórios das atividades realizadas. É em decorrência desta vinculação constitucional, também,
que os Conselheiros dos TCs devem ser previamente aprovados por aquele órgão, enquanto os
Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas são admitidos por meio de concurso público.
Frise-se que não se pretende defender que o Tribunal de Contas é órgão da Assembleia
Legislativa, ou que Conselheiros e Procuradores de Contas são membros da Casa de Leis, mas
sim que estes são órgão e membros do Poder Legislativo, onde se incluem a AL e o TCE, pela
atividade de controle externo exercida conjuntamente.
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Tal situação fica ainda mais evidente sob o olhar dos aspectos orçamentário, financeiro e
de despesas com pessoal, uma vez que os Tribunais de Contas são expressamente relacionados
como órgãos do Poder Legislativo. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000):
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.
(…)
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a 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;
(…)
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:

(...)
II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do
Estado;
(...)
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:
(…)
II - no Poder Legislativo:
(…)
b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

Logo, lei que prevê verba indenizatória aos membros dos órgãos do legislativo, pelo
exercício do controle externo, necessariamente abrange Deputados, Conselheiros e Procuradores
do MPC que atuam no Tribunal de Contas, em total observância aos ditames constitucionais e às
normas de responsabilidade fiscal acima transcritas.
Nessa toada, o que se verifica é que os membros do Tribunal de Contas, ora incluídos no
polo passivo, são indenizados pelo exercício do controle externo há cerca de 10 anos, sendo uma
prática administrativa com previsão legal e devidamente explicitada no Portal Transparência do
Tribunal e do respectivo Ministério Público de Contas.
Tampouco há que falar em ato obscuro/sigiloso, uma vez que as verbas indenizatórias
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percebidas sempre foram devidamente declaradas aos órgãos competentes, como a Receita
Federal, tanto pelas declarações de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física, quanto pela
instituição Ministério Público de Contas (patronal), no caso dos Procuradores, por meio do DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
No que concerne ao valor estipulado, deve-se esclarecer que está em conformidade com o
entendimento do Tribunal de Justiça/MT, externado na apreciação do Recurso de Agravo interposto
pelo Parquet estadual, nos autos de Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.811.0041 proposta em face
da Câmara Municipal de Cuiabá, com o objetivo de ver concedida a liminar para suspensão dos
pagamentos da verba indenizatória aos vereados em valor superior ao subsídio do Prefeito.
Naquela ocasião, a Terceira Câmara Cível explicitou que os valores devem ser limitados ao
subsídio do parlamentar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VEREADOR - VERBA INDENIZATÓRIA – TETO
CONSTITUCIONAL – EC Nº 41/2003 E EC Nº 47/2005 – EXCESSIVO AUMENTO
DA VERBA INDENIZATÓRIA – AUMENTO INDIRETO DE SALÁRIO - TUTELA
COLETIVA - POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PARCIAL E DE OFÍCIO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE ADMINSITRATIVARECURSO PARCIALMETNEPROVIDO.
1. Nos termos da Decisão Singular nº 4104/2013, as verbas indenizatórias pagas a
agentes públicos, desde que observados os demais requisitos constantes da
Resolução de Consulta nº 29/2011 e dos Acórdãos 2.206/2007 (DOE 05.09.2007)
e 1.323/2007 (DOE 13.06.2007), não têm natureza remuneratória, logo não se
submetem a nenhum dos limites relativos a despesas com pessoal, inclusive aquele
previsto no §1º do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso XI do artigo 37 da
CF/88.
2. Se os agravados não estão observando a razoabilidade na majoração da verba
indenizatória, que ultrapassa, em muito o valor do subsídio, indo de encontro ao
princípio da moralidade administrativa, a configurar aumento indireto de salário dos
vereadores, atentam contra a moralidade administrativa. Se é certo que o Poder
Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa pela
discricionariedade judicial para justificar a anulação de atos administrativos, porque
tal proceder corresponderia ao perigoso permissivo da seara subjetiva para
julgamento de atos objetivos (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, RAC nº 922668966.2008.8.26.000, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 13.08.2012), não se pode olvidar,
também, que a Administração Pública está jungida aos princípios constitucionais
da legalidade,impessoalidade,moralidade, publicidade e eficiência. Procedência
em parte do recurso, para que os Agravados cumpram a obrigação de fazer
consistente em, imediatamente, adequarem o valor da atual Verba Indenizatória,
ao limite máximo, de idêntica proporção, em relação ao subsídio do cargo de
Vereador à época em que referida verba foi instituída. (…) (RAI 60080/2013.
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Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Barajank. Julgado em 01/10/2013) (grifou-se)

E, também, do Supremo Tribunal Federal que recentemente, ao julgar o Recurso
Extraordinário do Legislativo de Cuiabá, ratificou esse entendimento no sentido de que não pode
haver desproporcionalidade entre a verba indenizatória e o subsídio do parlamentar:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
VEREADOR — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA—REJEITADA
— ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA — CONFUSÃO COM O
MÉRITO — ANÁLISE CONJUNTA — VERBA INDENIZATÓRIA — LEI DE
INSTITUIÇÃO POSTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/2003 E
47/2005 — EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO TETO CONSTITUCIONAL —
DEMANDA DE INTERESSE COLETIVO — AUMENTO EXCESSIVO E SEM
MOTIVO RELEVANTE — DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA
VERBA COM O SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR — POSSIBILIDADE DE
LIMITAÇÃO — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
RAZOABILIDADE — DECISÃO PROFERIDA NO RAI — NATUREZA PROVISÓRIA
— IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA — PRESTAÇÃO DE
CONTAS — OBRIGATORIEDADE — DIREITO DE FISCALIZAÇÃO PELA
SOCIEDADE — RECURSOS DESPROVIDOS.
(…)
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO MEIO PROCESSUAL ELEITO —
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO — AFASTAMENTO — VERBA INDENIZATORIA —
EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO TETO REMUNERATORIO — AUMENTO
EXTREMAMENTE EXCESSIVO — DESPROPORÇÃO COM O VALOR DO
SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR— PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
RAZOAMLIDADE VIOLADOS — LIMITAÇÃO DO MONTANTE — RATIFICAÇÃO.
(RE 1210483 / MT. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 18/06/2019) (grifou-se)

Dessa forma, em decorrência da adesão ao regime exclusivo da indenização pelas
atividades de controle externo, o Ministério Público de Contas definiu o seu valor de verba
indenizatória em 100% do subsídio, sem, contudo, acumular com outras verbas de caráter
indenizatório, em conformidade com a Lei nº 10.296/2015 e em detrimento do regime híbrido
(controle externo + MPE, no caso dos Procuradores).
Logo, fica claro que a alteração para o regime exclusivo não gerou aumento de despesas.
Ademais, o valor padrão de verba indenizatória já se assemelhava ao do subsídio, o que houve foi
apenas a definição/opção pelo regime exclusivo do controle externo, mantendo-se o mesmo
importe da indenização.
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Isto é, buscou-se unificar e simplificar os recebimentos da indenizações, deixando de
receber diárias para deslocamentos dentro do Estado, verbas de gabinete, auxílio moradia, auxílio
alimentação e suprimento de fundos e outros, conforme consta no demonstrativo anexo à inicial
desta ação e publicado no Portal Transparência do TCE e MPC/MT, em observância aos princípios
da publicidade, da transparência e da eficiência.
Essa questão, inclusive, foi tratada quando da apreciação da já citada Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta em face da Lei nº 10.296/2015, ocasião em o Tribunal Pleno do
TJ/MT acolheu o Voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, nos seguintes termos:
Ora, é insofismável que a verba ora concedida veio substituir pagamentos que
outrora, visava custear gastos para o exercício independente e integral do mandato
e, assim sendo, não alterou sua natureza e destinação.
Concluir que somado ao subsídio resultaria em super-salários, é partir de
uma premissa equivocada, pois, primeiramente, esta parcela indenizatória
possui limite máximo, o que não significa dizer ser exatamente este limite;
segundo, que não são revertidas à pessoa do parlamentar como
contraprestação do serviço prestado, mas, repito, destinada a restituir
despesas necessárias, tanto que não poderão ser pagos os auxílios que
tinham como escopo justamente essa finalidade.
Deve-se, também, considerar as peculiaridades do Estado de Mato Grosso, como
número de população, extensão territorial, dentre outros fatores que geram,
necessariamente, despesas quando se impõe o cumprimento da lei, no que tange
às funções típicas e atípicas do parlamentar, como, a fiscalização e verificação da
necessidade de cada região do Estado.” (ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL,
TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (grifouse)

Oportuno dizer que a medida foi adotada por iniciativa própria da instituição ministerial de
contas visando ajustar-se aos entendimentos jurisprudenciais atualizados e aos princípios
constitucionais. Frisa-se que não houve criação, nem aumento de despesas com verba
indenizatória a ensejar pagamentos irregulares ou sem previsão legal. De fato, a legislação
aplicável aos membros dos órgãos do legislativo, declarada constitucional pelo Pleno do e. Tribunal
de Justiça de Mato Grosso, definiu que a indenização pelo exercício de controle externo alcança o
valor de até R$ 65.0000,00 mensais. Esse valor, por óbvio, é bem superior ao montante indenizado
aos Procuradores do MPC que atuam perante o Tribunal de Contas.
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Além disso, importante mencionar que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado/MT,
também aplicável aos membros do MPC/MT, autoriza a acumulação de verbas indenizatórias com
outras vantagens previstas em lei. Veja:
Lei Complementar nº 416/2010
Das Vantagens e Indenizações
Art. 142 Considera-se de caráter indenizatório quaisquer verbas assim definidas
pela legislação em vigor, observado ainda o que dispõe a Constituição Federal, a
Constituição Estadual, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados,
em outras leis estaduais e federais e atos normativos do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Art. 143 Os membros do Ministério Público farão jus às seguintes vantagens e
indenizações:
I - décimo terceiro salário;
II - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança;
III - diárias, cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral de Justiça, publicado
anualmente, até o dia 31 de dezembro, para vigência no ano seguinte, respeitado
o limite máximo do valor da diária paga ao Procurador-Geral da República;
IV - gratificação pelo exercício da função em órgãos auxiliares ou da administração
superior do Ministério Público, cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral
de Justiça, submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, respeitado o limite
de 10% dez por cento do valor correspondente ao seu subsídio;
V - gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, fixada em ato do
Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça,
respeitado o limite de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao subsídio
inicial da carreira;
VI - gratificação pelo exercício de função em Promotoria de Justiça reconhecida em
ato do Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, como de difícil provimento, respeitado o limite de 10% (dez por cento) do
valor correspondente ao subsídio inicial da carreira;
VII - auxílio-doença, no valor correspondente a um subsídio, quando ocorrer licença
para tratamento de saúde por mais de um ano ou invalidez declarada no curso da
licença;
VIII - auxílio-moradia, somente nas comarcas que não houver residência oficial,
respeitado o limite previsto em lei;
IX - conversão de licença prêmio em espécie, quando houver disponibilidade
orçamentária;
X – auxílio-funeral;
XI - outras vantagens previstas em lei.

Logo, ainda que a Lei Orgânica do MP estadual possibilite em tese a acumulação com outras
verbas previstas em lei, não merece prosperar a afirmação dos autores de que os Procuradores do
Ministério Público de Contas “se beneficiam, ora de vantagens do TJMT e do MPE MT, ora com o
acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo.”
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Como se viu, inclusive comprovado nos espelhos do portal transparência juntados pelos
autores, é indenizado aos Procuradores montante igual ao valor do respectivo subsídio.
Ainda que assim o fosse, é cediço que o § 4º do art. 51 da Constituição Estadual, ao
dispor que os Procuradores do MPC gozam dos mesmos direitos, garantias, prerrogativas e
vedações dos membros do MPE, inclusive de natureza remuneratória, em nenhum momento
abrangeu verba indenizatória: com efeito, não é razoável interpretar (extensivamente) que
remuneração, no dispositivo constitucional, acolhesse, também, o sentido indenizatório.
Tampouco cabe essa interpretação ao art. 130 da Constituição Federal, o qual não faz
menção à remuneração ou indenização ao dispor que “aos membros do Ministério Público junto
aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e
forma de investidura.”
Por derradeiro, cumpre esclarecer que, até dezembro de 2018, o subsídio dos Procuradores
correspondia ao valor de R$ 30.471,11, sendo majorado a partir de janeiro de 2019 após o aumento
do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o valor de indenização passou
para R$ 35.378,00, conforme se depreende dos demonstrativos publicados no Portal Transparência
do TCE/MT ora em anexo.
Por tudo que foi exposto, resta claro que a verba indenizatória percebida no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, enquanto órgão do Poder Legislativo, é amparada
pela Lei Estadual nº 9.493/2010, alterada pela Lei nº 10.296/2015, cuja constitucionalidade já foi
declarada pelo e. TJMT, nos autos da ADI 96397/2015.
Sendo assim, caso não se entenda pelo julgamento liminar pela improcedência do pedido,
requer-se subsidiariamente, nos termos do art. 326 CPC, o indeferimento da petição inicial (art.
485, I, CPC), em razão da impossibilidade de ajuizamento de ação popular contra lei em tese,
motivo pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita.
Ademais, diante de todas as razões aqui expostas, é evidente a ausência de requisito
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essencial à concessão da medida liminar requerida, qual seja a aparência do direito.
Inclusive, porque, fatos semelhantes já foram objeto de análise perante o Ministério Público
Estadual, em 19 de agosto de 2019, ocasião em que o Núcleo de Ações de Competência Originária
– NACO, apresentou promoção de arquivamento à Notícia de Fato (SIMP nº 003674-005/2018
– anexo) formalizada na ouvidoria do Parquet estadual, por entender inexistir justa causa para a
propositura de ação civil pública, corroborando existir legalidade do ato e presunção de legitimidade
do mesmo, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Tampouco está presente o perigo de demora, uma vez que, conforme explicitado, os
Procuradores do Ministério Público de Contas recebem verbas indenizatórias, na forma da lei, há
cerca de dez anos, cujos valores estão devidamente disponibilizados no Portal Transparência do
TCE/MT, não havendo que se falar em “autoconcessão” de benefício, inovação, aumento de
despesa ou obscuridade a ensejar na medida liminar de urgência.
Portanto, não há dúvidas de que a presente ação popular carece dos pressupostos
necessários para a concessão da tutela de urgência, os quais, conforme estipula o art. 300 do
Código de Processo Civil, deveriam ter sido demonstrados pela parte autora.
3. Dos pedidos
Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS propõe os seguintes
requerimentos:
a) que se julgue liminarmente improcedente o pedido, nos termos dos artigos 239, 332,
inciso IV, 487, inciso I, 488 e 927, inciso V do Código de Processo Civil (CPC), pelo fato de haver
acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com trânsito em julgado e efeito erga omnes, sobre
o tema posto;
b) caso não seja o entendimento de Vossa Excelência – o que se cogita apenas como
reforço argumentativo e como pedido subsidiário (art. 326 CPC) –, que se indefira a petição inicial
(art. 485, I CPC) pela impossibilidade de ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo
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pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita; e
c) se Vossa Excelência resolver não aplicar os pedidos subsidiários feitos nas alíneas “a” e
“b”, o que se admite apenas por epítrope, que se analise a concessão da tutela antecipatória
apenas no julgamento de mérito, nos termos do § 5º do artigo 1.013 do CPC, tendo em vista que
não restaram demonstrados, neste momento, os requisitos necessários à medida urgência.
Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração,
permanecendo à disposição de Vossa Excelência para sanar eventuais dúvidas.
Ministério Publico de Contas, Cuiabá, 13 de setembro de 2019.

1
2
3
4

(assinatura digital1)
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

(assinatura digital2)
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR
Procurador-geral de Contas Adjunto

(assinatura digital3)
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO
Procurador de Contas

(assinatura digital4)
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador de Contas

Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº
11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº
11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e
da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº
11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
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Ofício nº 61/MPC-MT/2019

Cuiabá, 13 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO
Procurador do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral do Estado
Cuiabá-MT

Assunto: Resposta ao Ofício nº 343/2019/PGE-MT/SUBPATRIMÔNIO

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o,

em

atenção

ao

Ofício

nº

343/2019/PGE-

MT/SUBPATRIMÔNIO, viemos por meio deste encaminhar informações, bem como demonstrar
fatos e direitos, com o fim de subsidiar a defesa a ser apresentada na Ação Popular nº 103739017.2019.8.11.0041 que tramita na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá em face do
Estado de Mato Grosso, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas que ao final subscrevem.
As razões e os pedidos a seguir explicitados se prestam a desconstituir os
argumentos sustentados pelos autores da ação popular.

1

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:07
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASMNLQQHW

Num. 27688276 - Pág. 1

1. Do julgamento liminar da ação
Consoante se depreende do art. 332 do Código de Processo Civil, o legislador processual
previu a possibilidade jurídica de julgamento liminar da ação, sem oitiva da parte contrária, nos
casos em que houver decisão pacificada acerca do objeto.
O inciso IV do artigo citado retoma a ideia trazida ao ordenamento em relação aos
entendimentos sumulados de tribunal sobre direito local. Veja-se:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
(…)
IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

No mesmo sentido, os arts. 927 e 928 do diploma processual assim expressam:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados;
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos
a decisão proferida em:
I – incidente de resolução de demandas repetitivas;
II – recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual.

Vislumbra-se, portanto, a intenção firme do legislador em promover a valorização dos
precedentes, objetivando alcançar previsibilidade e uniformidade entre julgamentos do Poder
Judiciário.
Em outras palavras, as disposições da norma processual civil almejam impedir a
rediscussão de matérias já apreciadas, primando pela segurança das relações jurídicas e harmonia
das decisões.
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Este é o caso dos autos, pois, embora não tenha sido editado verbete de súmula, verificase que a ação popular, ao atacar diretamente a Lei Estadual nº 9.493/2010 (alterada pela Lei nº
10.296/2015), visa rever decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso expedida nos autos da ADI
96397/2015, a qual julgou improcedente o pedido e declarou a constitucionalidade da legislação,
nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 –
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL
INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA –
VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE
DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO
AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO
MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato
de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das
normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual
como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento
da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando pautados
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EFEITO CONCRETO DA NORMA
E, À UNANIMIDADE REJEITOU A DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NO MÉRITO, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL DES.
CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA.
(ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em
09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Como se vê do julgado transcrito, trata-se de controle abstrato de constitucionalidade de lei,
cujos efeitos das decisões em ações dessa natureza são retroativos e erga omnes, justamente para
atribuir maior efetividade ao entendimento proferido, obtendo a estabilidade da discussão a respeito
do tema e alcançando a almejada segurança jurídica.
Portanto, em respeito à norma processual e à repercussão geral dada àquela decisão, não
se vislumbra razoável questionar matéria substancialmente analisada, uma vez que a declaração
da constitucionalidade da norma em Tribunal de Justiça acaba por encerrar a controvérsia arguida
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neste processo.
Desta feita, quando conjugados os artigos 332, IV, e 927, V, do Código de Processo Civil,
resta claro que as razões da presente ação não se mantém, posto que contrariam entendimento
consolidado sobre matéria e lei já apreciada em sede de ação direita de inconstitucionalidade
julgada improcedente.
Posto isso, requer-se que se julgue liminarmente improcedente o pedido, nos termos
dos artigos 239, 332, inciso IV, 487, inciso I, 488 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil, pelo
fato de haver acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com trânsito em julgado e efeito erga
omnes, sobre o tema posto.
2. Da inadequação da via eleita e da ausência dos requisitos necessários à concessão da
medida de urgência
A concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória exige o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil ou a inteligência do art. 5º , § 4º , da
Lei da Ação Popular. Tratando-se de ação popular, o deferimento do pedido de liminar depende da
demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do receio de advir dano irreparável
ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora).
Os fatos narrados e a documentação acostada aos presentes autos revelam que os autores
almejam atacar a Decisão Administrativa nº 9/2015 e por arrastamento a Lei nº 9.493/2010, os
quais instituíram a verba indenizatória no âmbito do Tribunal e Ministério Público de Contas do
Estado de Mato Grosso.
Entretanto, diversamente do alegado pelos demandantes, o que se depreende é a
regularidade dos pagamentos realizados pela Corte de Contas e Ministério Público de Contas, não
havendo verossimilhança das alegações e tampouco perigo da demora capazes de ensejar na
medida de urgência pleiteada, conforme fatos e argumentos que se passa a expor.
É importante destacar que a prática constante de política de valorização dos servidores é
medida essencial para a conscientização destes da importância do trabalho exercido e para a
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motivação na busca e apresentação de resultados cada vez melhores, gerando maior
comprometimento e envolvimento dos servidores com o serviço prestado à sociedade.
As verbas de natureza indenizatória, nesse sentido, foram estabelecidas, não só na Corte
de Contas, mas em todo Estado de Mato Grosso, no intuito também de dar valor aos seus
servidores em razão da relevância social dos cargos que ocupam, tornando-os mais atraentes aos
olhos daqueles que pretendem atuar no setor público, o que aumenta a concorrência, e, por
consequência, as chances de seleção dos melhores profissionais e a probabilidade de
permanência destes no serviço público.
A Constituição Federal brasileira não foi omissa e incluiu em seus artigos relacionados à
administração pública e ao servidor o pagamento de indenizações quando previstas em lei (art. 37).
Da mesma maneira a Constituição Estadual de Mato Grosso previu esse mecanismo, hoje utilizado
pelos órgãos e poderes do Estado (art. 145).
No âmbito do Poder Legislativo Estadual, a verba de natureza indenizatória foi inicialmente
instituída pela Lei nº 8.112/2004, a qual trazia expressamente que o valor seria destinado
unicamente aos Deputados Estaduais, por meio de ressarcimento, em virtude das despesas
efetuadas no exercício da atividade parlamentar.
Após, a Lei nº 8.402/2005 fez uma importante alteração na legislação anterior, modificando
o seu art. 1º para excluir o pagamento de verbas indenizatórias exclusivamente aos Deputados
Estaduais por atividade parlamentar, estabelecendo, assim, que a indenização seria “destinada à
cobertura de despesas relacionadas às atividades de seus membros.”
Entretanto, essa legislação anterior foi revogada pela Lei Estadual nº 9.493/2010, quando
majorou-se o valor da verba indenizatória até o limite de R$ 15.000,00 e passou a dispor que esta
aplicava-se “aos membros dos órgãos do Poder Legislativo (…), destinadas a cobrir despesas
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais” e “de forma compensatória às
despesas inerentes a suas atividades, através de suas unidades de administração financeira” (§
1º).
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Além dos membros dos órgãos do Poder Legislativo, esta lei também estabeleceu o
pagamento de verba indenizatória aos demais servidores do legislativo, tais como, Secretários do
Poder Legislativo, Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, Consultores Legislativo da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento
Econômico, ao Ouvidor-Geral, ao Auditor-Geral, ao Procurador-Geral e aos Superintendentes.
Na sequência, essa lei foi alterada pela Lei nº 9.626/2011, que, mais uma vez, majorou o
limite da verba indenizatória de membros para R$ 20.000,00 e acrescentou a indenização dos
servidores aos Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo e de Informática e de
Segurança.
Posteriormente, sobreveio a Lei nº 9.866/2012, alterando novamente o limite da verba
indenizatória principal para até R$ 35.000,00.
E, por derradeiro, foi editada a Lei nº 10.296/2015, que estabeleceu a verba indenizatória
dos membros no patamar de até R$ 65.000,00, e estendeu a verba indenizatória dos servidores ao
Controlador Interno, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete. Este diploma legal
acrescentou, ainda, o § 4º, no seu art. 3º, vedando aos membros dos órgãos do Legislativo o
pagamento de auxílio moradia, auxílio transporte, inclusive, aeroviário, e verba de gabinete.
Nesse ponto, é imperioso reiterar que a legislação em apreço, pertinente às verbas
indenizatórias, teve sua constitucionalidade questionada em ação no Tribunal de Justiça/MT, a qual
foi julgada improcedente, nos autos da ADI 96397/2015, que analisou a Lei Estadual nº
10.296/2015. Essa legislação, como mencionado, majorou o valor da indenização para o importe
limite de R$ 65.000,00:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.296/2015 –
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO FORMAL
INOCORRÊNCIA – 1. CONTROLE ABSTRATO DE NORMA ORÇAMENTÁRIA –
VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STF - 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – OFENSA REFLEXA - 3. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA DE
DISPOSITIVO – PETIÇÃO APRESENTADA COM PARADIGMA - COGNIÇÃO
AMPLA DO TRIBUNAL PARA REALIZAÇÃO DO COTEJO – IMPUGNAÇÃO
MATERIAL – VICIO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO - MAJORAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA CONCEDIDA AOS PARLAMENTARES ESTADUAIS -
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O Supremo Tribunal Federal alterou jurisprudência para admitir o controle abstrato
de constitucionalidade de lei de efeito concreto, sendo possível o controle das
normas orçamentárias. O Tribunal pode considerar o texto constitucional estadual
como um todo para realizar o cotejo da norma impugnada. É possível o aumento
da verba indenizatória diante da previsão constitucional estadual quando
pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...), proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EFEITO CONCRETO DA NORMA
E, À UNANIMIDADE REJEITOU A DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NO MÉRITO, JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL DES.
CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA.
(ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em
09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (grifou-se)

Nesse contexto, deve-se destacar que a doutrina e a jurisprudência pátria não permitem
que Ação Popular seja manejada contra lei em tese, uma vez que não se presta a realizar
controle de constitucionalidade. Nesse sentido, confira-se a lição de MEIRELLES, WALD e
MENDES, acerca do objeto da ação popular:
O objeto da ação popular é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.
(...)
Dentre os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público pode estar até mesmo a lei
de efeitos concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas
de sua atuação - como a que desapropria bens, a que concede isenções, a que
desmembra ou cria Municípios, a que fixa limites territoriais, e outras dessa espécie.
Tais leis só o são em sentido formal, visto que materialmente se equiparam aos
atos administrativos, e, por isso mesmo, são atacáveis por ação popular ou por
mandado de segurança, conforme o direito ou o interesse por elas lesado; mas é
incabível a ação popular contra lei em tese.’ (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD,
Arnoldo; MENDES; Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 34. ed. São Paulo: Malheiros. 2012. p. 183)

O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento sobre o assunto:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. LEI
EM TESE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER GENÉRICO DA
NORMA.1. Conforme a jurisprudência, descabe o ajuizamento de ação
popular contra lei em tese, caráter que se extrai de dois elementos: abstração
e generalidade. 2. No caso, entretanto, verifica-se a evidente ausência de
generalidade da lei municipal objeto da ação popular, que destinou o bem à
empresa específica. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
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(STJ - REsp: 1325859 SP 2011/0241974-0, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 23/04/2018)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recentemente, julgou nesse mesmo sentido:
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR QUE OBJETIVA O
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE OS
VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR CONTRA LEI EM TESE - EFEITO
TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA DEMANDA DE ORIGEM. 1. É incabível o
ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe a
extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a
aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento.
(TJ-MG - AI: 10000180846156001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD
Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

Nessa mesma toada, manifestou há pouco o Tribunal de Justiça do Ceará:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO
POPULAR POR CARÊNCIA. CABIMENTO: ART. 19 DA LEI Nº 4.717/1965.
PROPOSITURA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA A LEI COMPLEMENTAR
DO MUNICÍPIO DE ARACATI QUE INSTITUIU O CÓDIGO TRIBUTÁRIO LOCAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO E, POR
ARRASTO, DA PRÓPRIA LEI COMPLEMENTAR. - A ação popular tem como
finalidade a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio
ambiente, do patrimônio histórico e cultural e do patrimônio de entidade de que o
Estado participe, contra atos ilegais e lesivos aos mencionados bens jurídicos
tutelados - In casu, os autores postulam a declaração de ilegalidade do processo
legislativo que levou à aprovação do projeto de lei complementar que instituiu no
Município de Aracati o Código Tributário local e à sua posterior sanção e vigência O Código Tributário Municipal constitui-se em lei de caráter genérico e abstrato,
não se demonstrando a prática de ato lesivo ao patrimônio Municipal ou que viole
a moralidade administrativa - Impossibilidade do manejo da ação popular contra
lei em tese, de acordo com os ensinamentos da doutrina e os julgamentos do
tribunais nacionais - Carência de ação verificada ante a ausência do interesse
processual, posto que, faltante a adequação da ação popular sob o viés do binômio
necessidade versus utilidade da via processual eleita. RECURSO CONHECIDO,
MAS NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem
discrepância, em conhecer do reexame necessário, todavia, para negar-lhe
provimento, confirmando a sentença, nos termos do voto do eminente
Desembargador relator.
(TJ-CE - Remessa Necessária: 00159276320178060035 CE 001592763.2017.8.06.0035, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de
Julgamento: 22/07/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação:
23/07/2019)
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Como se vê, é pacífica a impossibilidade de atacar lei em tese por meio de ação popular.
Poder-se-ia declarar a inconstitucionalidade de maneira incidental de um dispositivo legal,
entrementes, no caso em análise não se pode cogitar isso, a uma porque a parte autora não fez o
pedido, a duas porque, como demonstrado, esse tema já foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (ação direta) com efeito erga omnes.
Aliás, uma ação popular manejada contra lei em tese, cuja constitucionalidade já foi
apreciada, como é o caso dos autos, sequer merece conhecimento, haja vista a sabida
vedação demonstrada.
Ademais, a exordial demanda também contra os efeitos da Lei nº 9.493/2010, sob o
argumento de que a legislação ampara “apenas titulares de cargos de deputado estadual, cuja
atividade envolve o diálogo com suas bases às vezes localizadas nas cidades do interior”, de modo
que a Decisão Administrativa TCE/MT nº 9/2015 teria sido o meio para que Conselheiros e
Procuradores de Contas se “autoconcedessem” a verba de natureza indenizatória.
Tais razões não se sustentam.
Isso porque, conforme demonstrou-se anteriormente, desde 2005 a verba indenizatória é
prevista a todos os membros dos órgãos do Poder Legislativo e não mais exclusivamente por
atividade parlamentar de Deputados Estaduais.
Com a edição da legislação de 2010, que vigora atualmente, foi reiterada a sua destinação
aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, onde se incluem os Conselheiros e
Procuradores do MPC que atuam perante a Cortes de Contas, em razão da atividade de controle
externo exercida em auxílio à Assembleia Legislativa, em total observância à Carta Magna, que
inseriu estes Tribunais no capítulo destinado especificamente ao Poder Legislativo. Veja:
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
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Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (…) (grifou-se)
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as
despesas primárias:
(...)
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da
União, no âmbito do Poder Legislativo; (grifou-se)

Da mesma maneira foi replicado na Constituição Estadual:
CAPÍTULO II
DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL
Seção VII
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
Art. 47 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
(…)
§ 4º O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e
anualmente, relatório de suas atividades. (grifou-se)

Como se vê, a Constituição Estadual deixa clara a vinculação do Tribunal de Contas à
Assembleia Legislativa, evidenciada principalmente na obrigação de o TCE de encaminhar
relatórios das atividades realizadas. É em decorrência desta vinculação constitucional, também,
que os Conselheiros dos TCs devem ser previamente aprovados por aquele órgão, enquanto os
Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas são admitidos por meio de concurso público.
Frise-se que não se pretende defender que o Tribunal de Contas é órgão da Assembleia
Legislativa, ou que Conselheiros e Procuradores de Contas são membros da Casa de Leis, mas
sim que estes são órgão e membros do Poder Legislativo, onde se incluem a AL e o TCE, pela
atividade de controle externo exercida conjuntamente.
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Tal situação fica ainda mais evidente sob o olhar dos aspectos orçamentário, financeiro e
de despesas com pessoal, uma vez que os Tribunais de Contas são expressamente relacionados
como órgãos do Poder Legislativo. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000):
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.
(…)
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a 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;
(…)
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:

(...)
II - na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do
Estado;
(...)
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:
(…)
II - no Poder Legislativo:
(…)
b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

Logo, lei que prevê verba indenizatória aos membros dos órgãos do legislativo, pelo
exercício do controle externo, necessariamente abrange Deputados, Conselheiros e Procuradores
do MPC que atuam no Tribunal de Contas, em total observância aos ditames constitucionais e às
normas de responsabilidade fiscal acima transcritas.
Nessa toada, o que se verifica é que os membros do Tribunal de Contas, ora incluídos no
polo passivo, são indenizados pelo exercício do controle externo há cerca de 10 anos, sendo uma
prática administrativa com previsão legal e devidamente explicitada no Portal Transparência do
Tribunal e do respectivo Ministério Público de Contas.
Tampouco há que falar em ato obscuro/sigiloso, uma vez que as verbas indenizatórias
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percebidas sempre foram devidamente declaradas aos órgãos competentes, como a Receita
Federal, tanto pelas declarações de IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física, quanto pela
instituição Ministério Público de Contas (patronal), no caso dos Procuradores, por meio do DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
No que concerne ao valor estipulado, deve-se esclarecer que está em conformidade com o
entendimento do Tribunal de Justiça/MT, externado na apreciação do Recurso de Agravo interposto
pelo Parquet estadual, nos autos de Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.811.0041 proposta em face
da Câmara Municipal de Cuiabá, com o objetivo de ver concedida a liminar para suspensão dos
pagamentos da verba indenizatória aos vereados em valor superior ao subsídio do Prefeito.
Naquela ocasião, a Terceira Câmara Cível explicitou que os valores devem ser limitados ao
subsídio do parlamentar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VEREADOR - VERBA INDENIZATÓRIA – TETO
CONSTITUCIONAL – EC Nº 41/2003 E EC Nº 47/2005 – EXCESSIVO AUMENTO
DA VERBA INDENIZATÓRIA – AUMENTO INDIRETO DE SALÁRIO - TUTELA
COLETIVA - POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PARCIAL E DE OFÍCIO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE ADMINSITRATIVARECURSO PARCIALMETNEPROVIDO.
1. Nos termos da Decisão Singular nº 4104/2013, as verbas indenizatórias pagas a
agentes públicos, desde que observados os demais requisitos constantes da
Resolução de Consulta nº 29/2011 e dos Acórdãos 2.206/2007 (DOE 05.09.2007)
e 1.323/2007 (DOE 13.06.2007), não têm natureza remuneratória, logo não se
submetem a nenhum dos limites relativos a despesas com pessoal, inclusive aquele
previsto no §1º do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso XI do artigo 37 da
CF/88.
2. Se os agravados não estão observando a razoabilidade na majoração da verba
indenizatória, que ultrapassa, em muito o valor do subsídio, indo de encontro ao
princípio da moralidade administrativa, a configurar aumento indireto de salário dos
vereadores, atentam contra a moralidade administrativa. Se é certo que o Poder
Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa pela
discricionariedade judicial para justificar a anulação de atos administrativos, porque
tal proceder corresponderia ao perigoso permissivo da seara subjetiva para
julgamento de atos objetivos (TJSP, 5ª Câmara de Direito Público, RAC nº 922668966.2008.8.26.000, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 13.08.2012), não se pode olvidar,
também, que a Administração Pública está jungida aos princípios constitucionais
da legalidade,impessoalidade,moralidade, publicidade e eficiência. Procedência
em parte do recurso, para que os Agravados cumpram a obrigação de fazer
consistente em, imediatamente, adequarem o valor da atual Verba Indenizatória,
ao limite máximo, de idêntica proporção, em relação ao subsídio do cargo de
Vereador à época em que referida verba foi instituída. (…) (RAI 60080/2013.
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Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Barajank. Julgado em 01/10/2013) (grifou-se)

E, também, do Supremo Tribunal Federal que recentemente, ao julgar o Recurso
Extraordinário do Legislativo de Cuiabá, ratificou esse entendimento no sentido de que não pode
haver desproporcionalidade entre a verba indenizatória e o subsídio do parlamentar:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
VEREADOR — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA—REJEITADA
— ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA E ULTRA PETITA — CONFUSÃO COM O
MÉRITO — ANÁLISE CONJUNTA — VERBA INDENIZATÓRIA — LEI DE
INSTITUIÇÃO POSTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/2003 E
47/2005 — EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO TETO CONSTITUCIONAL —
DEMANDA DE INTERESSE COLETIVO — AUMENTO EXCESSIVO E SEM
MOTIVO RELEVANTE — DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA
VERBA COM O SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR — POSSIBILIDADE DE
LIMITAÇÃO — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
RAZOABILIDADE — DECISÃO PROFERIDA NO RAI — NATUREZA PROVISÓRIA
— IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA — PRESTAÇÃO DE
CONTAS — OBRIGATORIEDADE — DIREITO DE FISCALIZAÇÃO PELA
SOCIEDADE — RECURSOS DESPROVIDOS.
(…)
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO MEIO PROCESSUAL ELEITO —
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO — AFASTAMENTO — VERBA INDENIZATORIA —
EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO TETO REMUNERATORIO — AUMENTO
EXTREMAMENTE EXCESSIVO — DESPROPORÇÃO COM O VALOR DO
SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR— PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
RAZOAMLIDADE VIOLADOS — LIMITAÇÃO DO MONTANTE — RATIFICAÇÃO.
(RE 1210483 / MT. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 18/06/2019) (grifou-se)

Dessa forma, em decorrência da adesão ao regime exclusivo da indenização pelas
atividades de controle externo, o Ministério Público de Contas definiu o seu valor de verba
indenizatória em 100% do subsídio, sem, contudo, acumular com outras verbas de caráter
indenizatório, em conformidade com a Lei nº 10.296/2015 e em detrimento do regime híbrido
(controle externo + MPE, no caso dos Procuradores).
Logo, fica claro que a alteração para o regime exclusivo não gerou aumento de despesas.
Ademais, o valor padrão de verba indenizatória já se assemelhava ao do subsídio, o que houve foi
apenas a definição/opção pelo regime exclusivo do controle externo, mantendo-se o mesmo
importe da indenização.
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Isto é, buscou-se unificar e simplificar os recebimentos da indenizações, deixando de
receber diárias para deslocamentos dentro do Estado, verbas de gabinete, auxílio moradia, auxílio
alimentação e suprimento de fundos e outros, conforme consta no demonstrativo anexo à inicial
desta ação e publicado no Portal Transparência do TCE e MPC/MT, em observância aos princípios
da publicidade, da transparência e da eficiência.
Essa questão, inclusive, foi tratada quando da apreciação da já citada Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta em face da Lei nº 10.296/2015, ocasião em o Tribunal Pleno do
TJ/MT acolheu o Voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, nos seguintes termos:
Ora, é insofismável que a verba ora concedida veio substituir pagamentos que
outrora, visava custear gastos para o exercício independente e integral do mandato
e, assim sendo, não alterou sua natureza e destinação.
Concluir que somado ao subsídio resultaria em super-salários, é partir de
uma premissa equivocada, pois, primeiramente, esta parcela indenizatória
possui limite máximo, o que não significa dizer ser exatamente este limite;
segundo, que não são revertidas à pessoa do parlamentar como
contraprestação do serviço prestado, mas, repito, destinada a restituir
despesas necessárias, tanto que não poderão ser pagos os auxílios que
tinham como escopo justamente essa finalidade.
Deve-se, também, considerar as peculiaridades do Estado de Mato Grosso, como
número de população, extensão territorial, dentre outros fatores que geram,
necessariamente, despesas quando se impõe o cumprimento da lei, no que tange
às funções típicas e atípicas do parlamentar, como, a fiscalização e verificação da
necessidade de cada região do Estado.” (ADI 96397/2015, DES. MÁRCIO VIDAL,
TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (grifouse)

Oportuno dizer que a medida foi adotada por iniciativa própria da instituição ministerial de
contas visando ajustar-se aos entendimentos jurisprudenciais atualizados e aos princípios
constitucionais. Frisa-se que não houve criação, nem aumento de despesas com verba
indenizatória a ensejar pagamentos irregulares ou sem previsão legal. De fato, a legislação
aplicável aos membros dos órgãos do legislativo, declarada constitucional pelo Pleno do e. Tribunal
de Justiça de Mato Grosso, definiu que a indenização pelo exercício de controle externo alcança o
valor de até R$ 65.0000,00 mensais. Esse valor, por óbvio, é bem superior ao montante indenizado
aos Procuradores do MPC que atuam perante o Tribunal de Contas.
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Além disso, importante mencionar que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado/MT,
também aplicável aos membros do MPC/MT, autoriza a acumulação de verbas indenizatórias com
outras vantagens previstas em lei. Veja:
Lei Complementar nº 416/2010
Das Vantagens e Indenizações
Art. 142 Considera-se de caráter indenizatório quaisquer verbas assim definidas
pela legislação em vigor, observado ainda o que dispõe a Constituição Federal, a
Constituição Estadual, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados,
em outras leis estaduais e federais e atos normativos do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Art. 143 Os membros do Ministério Público farão jus às seguintes vantagens e
indenizações:
I - décimo terceiro salário;
II - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança;
III - diárias, cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral de Justiça, publicado
anualmente, até o dia 31 de dezembro, para vigência no ano seguinte, respeitado
o limite máximo do valor da diária paga ao Procurador-Geral da República;
IV - gratificação pelo exercício da função em órgãos auxiliares ou da administração
superior do Ministério Público, cujo valor será fixado em ato do Procurador-Geral
de Justiça, submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, respeitado o limite
de 10% dez por cento do valor correspondente ao seu subsídio;
V - gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, fixada em ato do
Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça,
respeitado o limite de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao subsídio
inicial da carreira;
VI - gratificação pelo exercício de função em Promotoria de Justiça reconhecida em
ato do Procurador-Geral de Justiça, aprovado pelo Colégio de Procuradores de
Justiça, como de difícil provimento, respeitado o limite de 10% (dez por cento) do
valor correspondente ao subsídio inicial da carreira;
VII - auxílio-doença, no valor correspondente a um subsídio, quando ocorrer licença
para tratamento de saúde por mais de um ano ou invalidez declarada no curso da
licença;
VIII - auxílio-moradia, somente nas comarcas que não houver residência oficial,
respeitado o limite previsto em lei;
IX - conversão de licença prêmio em espécie, quando houver disponibilidade
orçamentária;
X – auxílio-funeral;
XI - outras vantagens previstas em lei.

Logo, ainda que a Lei Orgânica do MP estadual possibilite em tese a acumulação com outras
verbas previstas em lei, não merece prosperar a afirmação dos autores de que os Procuradores do
Ministério Público de Contas “se beneficiam, ora de vantagens do TJMT e do MPE MT, ora com o
acréscimo de vantagens próprias do Poder Legislativo.”
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Como se viu, inclusive comprovado nos espelhos do portal transparência juntados pelos
autores, é indenizado aos Procuradores montante igual ao valor do respectivo subsídio.
Ainda que assim o fosse, é cediço que o § 4º do art. 51 da Constituição Estadual, ao
dispor que os Procuradores do MPC gozam dos mesmos direitos, garantias, prerrogativas e
vedações dos membros do MPE, inclusive de natureza remuneratória, em nenhum momento
abrangeu verba indenizatória: com efeito, não é razoável interpretar (extensivamente) que
remuneração, no dispositivo constitucional, acolhesse, também, o sentido indenizatório.
Tampouco cabe essa interpretação ao art. 130 da Constituição Federal, o qual não faz
menção à remuneração ou indenização ao dispor que “aos membros do Ministério Público junto
aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e
forma de investidura.”
Por derradeiro, cumpre esclarecer que, até dezembro de 2018, o subsídio dos Procuradores
correspondia ao valor de R$ 30.471,11, sendo majorado a partir de janeiro de 2019 após o aumento
do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o valor de indenização passou
para R$ 35.378,00, conforme se depreende dos demonstrativos publicados no Portal Transparência
do TCE/MT ora em anexo.
Por tudo que foi exposto, resta claro que a verba indenizatória percebida no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, enquanto órgão do Poder Legislativo, é amparada
pela Lei Estadual nº 9.493/2010, alterada pela Lei nº 10.296/2015, cuja constitucionalidade já foi
declarada pelo e. TJMT, nos autos da ADI 96397/2015.
Sendo assim, caso não se entenda pelo julgamento liminar pela improcedência do pedido,
requer-se subsidiariamente, nos termos do art. 326 CPC, o indeferimento da petição inicial (art.
485, I, CPC), em razão da impossibilidade de ajuizamento de ação popular contra lei em tese,
motivo pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita.
Ademais, diante de todas as razões aqui expostas, é evidente a ausência de requisito
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essencial à concessão da medida liminar requerida, qual seja a aparência do direito.
Inclusive, porque, fatos semelhantes já foram objeto de análise perante o Ministério Público
Estadual, em 19 de agosto de 2019, ocasião em que o Núcleo de Ações de Competência Originária
– NACO, apresentou promoção de arquivamento à Notícia de Fato (SIMP nº 003674-005/2018
– anexo) formalizada na ouvidoria do Parquet estadual, por entender inexistir justa causa para a
propositura de ação civil pública, corroborando existir legalidade do ato e presunção de legitimidade
do mesmo, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Tampouco está presente o perigo de demora, uma vez que, conforme explicitado, os
Procuradores do Ministério Público de Contas recebem verbas indenizatórias, na forma da lei, há
cerca de dez anos, cujos valores estão devidamente disponibilizados no Portal Transparência do
TCE/MT, não havendo que se falar em “autoconcessão” de benefício, inovação, aumento de
despesa ou obscuridade a ensejar na medida liminar de urgência.
Portanto, não há dúvidas de que a presente ação popular carece dos pressupostos
necessários para a concessão da tutela de urgência, os quais, conforme estipula o art. 300 do
Código de Processo Civil, deveriam ter sido demonstrados pela parte autora.
3. Dos pedidos
Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS propõe os seguintes
requerimentos:
a) que se julgue liminarmente improcedente o pedido, nos termos dos artigos 239, 332,
inciso IV, 487, inciso I, 488 e 927, inciso V do Código de Processo Civil (CPC), pelo fato de haver
acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com trânsito em julgado e efeito erga omnes, sobre
o tema posto;
b) caso não seja o entendimento de Vossa Excelência – o que se cogita apenas como
reforço argumentativo e como pedido subsidiário (art. 326 CPC) –, que se indefira a petição inicial
(art. 485, I CPC) pela impossibilidade de ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo
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pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita; e
c) se Vossa Excelência resolver não aplicar os pedidos subsidiários feitos nas alíneas “a” e
“b”, o que se admite apenas por epítrope, que se analise a concessão da tutela antecipatória
apenas no julgamento de mérito, nos termos do § 5º do artigo 1.013 do CPC, tendo em vista que
não restaram demonstrados, neste momento, os requisitos necessários à medida urgência.
Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração,
permanecendo à disposição de Vossa Excelência para sanar eventuais dúvidas.
Ministério Publico de Contas, Cuiabá, 13 de setembro de 2019.

1
2
3
4

(assinatura digital1)
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

(assinatura digital2)
WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR
Procurador-geral de Contas Adjunto

(assinatura digital3)
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO
Procurador de Contas

(assinatura digital4)
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador de Contas

Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº
11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº
11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e
da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº
11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.
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TRIBUNAL DE CONTAS
MATO GROSSO
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data :

06/02/19

Hora :

16:41:13

Pagina :

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

1

REMUNERAÇÃO DE PROCURADORES DE CONTAS REFERENTE A DEZEMBRO/2018
Cargo Vitalício

Re muneração

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR

Servidor

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO

PROCURADOR DE CONTAS

Símbolo

Valor

Abono Perm.

Previd. Oficial

I.R.R.F.

Redutor Const.

Líquido

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

6.955,28

0,00

21.687,56

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

7.441,58

0,00

22.969,60

Gratificação Dire ção
Subsíd io

1.523,55

Gratificação Dire ção

3.291,89

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

6.484,17

0,00

20.635,12

WILLIA M DE ALMEIDA BRITO JUNIOR

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

30.471,11

0,00

3.351,82

6.484,17

0,00

20.635,12

SIGP - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS - RValoresLotacionograma

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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TRIBUNAL DE CONTAS
MATO GROSSO
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data :

06/02/19

Hora :

16:44:09

Pagina :

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

1

REMUNERAÇÃO DE PROCURADORES DE CONTAS REFERENTE A JANEIRO/2019
Cargo Vitalício

Re muneração

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR

Servidor

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO

PROCURADOR DE CONTAS

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
WILLIA M DE ALMEIDA BRITO JUNIOR

Símbolo

Valor

Abono Perm.

Previd. Oficial

I.R.R.F.

Redutor Const.

Líquido

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

8.813,98

0,00

26.587,76

Subsíd io

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

7.737,27

0,00

23.749,15

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

7.685,13

0,00

23.801,29

PROCURADOR DE CONTAS

Subsíd io

A- 1

35.378,00

0,00

3.891,58

8.209,74

0,00

25.184,34

Gratificação Dire ção

3.915,32

Gratificação Dire ção

SIGP - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS - RValoresLotacionograma
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

PROCESSO N. 1037390-17.2019.811.0041

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio dos Procuradores do Estado
subscritores, com fundamento no art. 2º da Lei 8.437/92, vem apresentar MANIFESTAÇÃO
demonstrativa do INDEFERIMENTO DA LIMINAR, nos termos que seguem.

1. BREVE SÍNTESE FÁTICA
Ação popular objetivando, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos
pagamentos de verba indenizatória a membros do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério
Público de Contas, que tenham por base a Decisão Administrativa n. 9/2015 ou as Leis Estaduais
9.493/10 e 9.866/12.
Eis os fundamentos, em suma, trazidos pelos requerentes:
i) Não haveria comando legal permitindo o pagamento das verbas indenizatórias a
Conselheiros e Procuradores do TCE, mas apenas atos administrativos;
ii) Ausência de transparência e de prestação de contas adequada por parte do Tribunal
de Contas;
iii) Desvio de finalidade da verba e cumulação de pagamentos destinados a finalidades
abarcadas em teoria pela indenização – pagamento de diárias, passagens, mesmo existindo a referida
indenização para tal destinação.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

2.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO TCE-MT E MPC-MT. EXTINÇÃO DO

PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERBA INDENIZATÓRIA
RESPALDADA EM LEI. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DE
URGÊNCIA NECESSÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR
Esclarecendo na íntegra a impropriedade de todos os argumentos veiculados na ação
popular, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas remeteram a esta Procuradoria do
Estado informações técnicas que abrangem todos os aspectos versados, que demonstram, inclusive, a
necessidade de extinção do processo ab initio, por inadequação da via eleita.
A fim de evitar tautologia, anexa-se a esta manifestação aquelas produzidas por ambas
as instituições sobreditas, as quais, dotadas de alto nível técnico-jurídico, evidenciam claramente:
i)

A ação popular, na realidade, impugna, em abstrato, o pagamento de verba

indenizatória instituída pelas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, o que é inviável nesta via
processual, pois equivale a usurpar a competência do Tribunal de Justiça para aferição do tema em
controle abstrato de constitucionalidade, conforme assente entendimento do STF, verbis: “E para tal fim
não serve a ação popular, a qual se limita à análise específica da legalidade do ato, não servindo para
a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade de qualquer tipo de legislação” (Rcl 8.605-AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio). É o entendimento, também, deste Tribunal de Justiça, que preconiza que:
“Esse fato, por si só, afasta a possibilidade do cabimento da ação popular por equivaler à declaração
de inconstitucionalidade de lei em tese, em flagrante usurpação de competência do Pretório Excelso
para efetuar o controle em abstrato da constitucionalidade das leis”, razão pela qual ordenou: “Ação
popular extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil, ficando prejudicado o exame da prescrição”. (REEX: 102143/2013, Rel. Desa. Maria
Erotides Kneip Baranjak, Publicação: 09/12/2014).
ii)

A fiscalização abstrata de constitucionalidade da Lei Estadual nº 9.493/10,

alterada pela Lei Estadual 10.296/15), já foi exercida pelo Tribunal de Justiça na ADI 96397/2015,
decidindo-se pela plena higidez da norma, que não pode ser novamente questionada nessa via
equivocada e com a pretensão de contornar, por via oblíqua, o entendimento do próprio Pleno da Corte
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

Estadual.
iii) A inviabilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação, em
atenção ao art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, já que o pedido liminar [suspensão das verbas indenizatórias]
verdadeiramente se confunde com o próprio mérito da demanda, mesmo porque, como já assentou o
TJMG: “não é recomendável deferir pedido liminar que esgote integralmente o objeto do Mandado de
Segurança, mormente por ser consolidado o entendimento de que são irrepetíveis os vencimentos
daqueles que os recebem de boa-fé, o que configura risco de dano inverso ao Poder Público”. (AI
10000170019947001, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, publicação: 27/06/2017).
iv) A inexistência de plausibilidade do direito [fumus boni iuris], porquanto a
integração do Tribunal de Contas ao Poder Legislativo – por força de disposição constitucional –
torna aplicável a seus membros as disposições previstas nas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e
10.296/15, entre as quais o pagamento da verba indenizatória pela atividade de controle externo, de tal
forma que tal percepção não se deu com a Decisão Administrativa nº 9/2015, mas sim
anteriormente, com base na Lei Estadual 8.402/05.
v)

A inexistência de plausibilidade do direito reforçada ainda pelo fato da Lei

Estadual 9.493/10 prever o pagamento da parcela indenizatória “aos membros dos órgãos do Poder
Legislativo e com a função de “cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais” (art. 1º), entre os quais, obviamente, se inserem os membros do Tribunal de Contas,
sejam eles Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, na forma do art. 1º, §1º,
do Regimento Interno do TCE-MT.
vi) A Decisão Administrativa nº 09/2015 somente foi editada para regulamentação do
pagamento da parcela indenizatória, ante tal determinação prevista na Lei Estadual 9.493/10 e, após,
na Lei Estadual 10.296/15 [que majorou a verba do Poder Legislativo para o valor de R$ 65.000,00],
limitando o valor daquela a 67,32% e 66,47% [para Conselheiro e Conselheiro substituto] do subsídio
de seus membros.
vii) Então, na prática, a Decisão Administrativa nº 09/2015 não cria ou aumenta
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

despesas, que já possuíam lastro em lei positivada, mas as reduz, limitando a valores bem inferiores
a R$ 65.000,00, o que evidencia prática comum no próprio Poder Judiciário, quando regulamenta
verbas instituídas por lei, como no caso do auxílio-alimentação aos magistrados do TJMT.
viii) A inexistência de plausibilidade do direito também em relação aos membros do
Ministério Público de Contas, que aderiram ao regime exclusivo da indenização pelas atividades de
controle externo, sem acumulação com outras verbas de caráter indenizatório, de acordo com a Lei
Estadual 10.296/15. Não há regime híbrido ou aumento de despesas, afinal, não se cumulam as
verbas destinadas ao controle externo e ao Ministério Público Estadual, diversamente do alegado
pelos requerentes.
ix) A falta do requisito do fumus boni iuris, portanto, advém da percepção de verba
indenizatória pelos membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas com pleno
amparo legal e constitucional, tendo a decisão administrativa apenas regulamentado, para menor, o
quantum subjacente.
x)

A par disso, a completa ausência de urgência [periculum in mora], na medida

em que as normas questionadas – o que nem poderia ser feito nesta via processual – estão em vigor
há diversos anos, circunstância esta que, por si só, já impede a concessão da liminar, conforme
entendimento reiterado em todas as instâncias do Poder Judiciário.
3.

CONCLUSÃO. PEDIDOS

Ante o exposto – e ratificando-se na íntegra as manifestações exaradas pelo Tribunal
de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Contas – o Estado de Mato Grosso pede:
i)

Preliminarmente ao exame da liminar, a extinção ab initio da ação popular sem

exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de interesse
processual [inadequação da via eleita], dada a inviabilidade de questionamento, em tese, de lei na via
da ação popular;
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
MISSÃO: “Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico
de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais.”

ii)

Acaso superada a preliminar, o indeferimento da liminar vindicada, dada a

inexistência tanto da plausibilidade do direito [o pagamento da verba indenizatória tem amparo legal e
constitucional], quanto da urgência [as normas estão em vigor há vários anos];
iii) Por fim, a juntada dos documentos em anexo.
Nesses termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2019.

CARLOS ANTONIO PERLIN
Subprocurador de Ações Estratégicas

WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO
Procurador do Estado

Página 5 de 5

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:08
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDABYCXHNDD

Num. 27688284 - Pág. 5

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEI Nº 10.296, DE 06 DE JULHO DE 2015 - D.O. 07.07.15
Autor: Mesa Diretora
Altera dispositivos da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de
2010, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no
desempenho da atribuição conferida pelo Art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte lei:
Art. 1º Altera o Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis nºs 9.626, de
10 de outubro de 2011, e 9.866, de 27 de dezembro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, no
valor de até R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), destinada a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de
suas funções institucionais, com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2015.
(...)”
Art. 2º Altera o § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis nºs
9.626, de 10 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Estende aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da
Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores
Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo
exercício das atividades, a verba indenizatória no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com efeitos financeiros
retroativos a 1º de maio de 2015.
(...)”
Art. 3º Acrescenta § 4º ao art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010:
“Art. 1º (...)
(...)
§ 4º Fica vedado o pagamento, aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, de verbas
referente a:
I - auxílio moradia;
II - auxílio transporte, inclusive aeroviário;
III - verba de gabinete.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 06 de julho de 2015.

Deputado GUILHERME MALUF
Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico

18/12/2019
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE
CUIABÁ

AUTOS Nº 1037390-17.2019.8.11.0041
AUTOR(A): ELDA MARIZA VALIM FIM, CESAR MARTINS CONCEIÇÃO JUNIOR, NEURE
REJANE ALVES DA SILVA, ROBERTO VAZ DA COSTA
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS
W

Vistos.

Trata-se de Ação Popular proposta por Elda Mariza Valim
Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva e
Roberto Vaz da Costa em face de: 1) Estado de Mato Grosso; 2) Gonçalo
Domingos de Campos Neto; 3) Guilherme Antônio Maluf; 4) Luiz
Henrique Moraes de Lima; 5) Isaías Lopes da Cunha; 6) Jaqueline Maria
Jacobsen Marques; 7) João Batista de Camargo Júnior; 8) Moisés Maciel;
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9) Ronaldo Ribeiro de Oliveira; 10) Alisson Carvalho de Alencar; 11)
Getúlio Velasco Moreira Filho; 12) Gustavo Coelho Deschamps e 13)
William de Almeida Brito Júnior, todos qualificados nos autos.
Narra a parte autora que, ao buscar informações a respeito do
valor total recebido por cada Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso – TCE/MT, esse Tribunal “indicou R$ 39.293,32, ‘mais’ a verba
de natureza indenizatória, relativa às atividades de Controle Externo, no valor
de R$ 23.873,16, correspondente a 67,32% do subsídio de cada membro”.

Informa que, com relação aos Procuradores do Ministério
Público de Contas, a contestada parcela corresponde “a um subsídio inteiro, o
que significa, atualmente, R$ 35.378,00”.

Sustenta que o pagamento da referida verba indenizatória é
ilegal porque “carece de base legal, sendo que a legislação invocada ampara
apenas titulares de cargos de deputado estadual”.

Argumenta que a Decisão Administrativa nº 09/2015 “padece
de completa inobservância de formalidade essencial a ato que autorize
despesa pública, qual seja, a publicidade”, bem como que as Leis nº 9.493/10
e 9.886/12 “criaram verba indenizatória da atividade parlamentar aos
ocupantes de cargos de deputado estadual e não se dirigem aos cargos de
conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas do
TCE”.

A parte autora assevera, ainda, que “o TCE MT não pode ter
remuneração diversa dos Magistrados, integrantes do Poder Judiciário local;
nem Procuradores do MP junto ao TCE MT podem distanciar-se dos membros
do MP estadual”.

Prosseguindo na exordial, a parte autora aduz que “a
ausência de prestação de contas dificulta a fiscalização do uso da verba
pública, contrariamente ao que determina o artigo 70 da CF”, assim como que
a aludida verba indenizatória paga aos membros do TCE/MT “caracteriza
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renda/remuneração, disfarçada de indenização, ferindo, frontalmente, os
princípios constitucionais da moralidade, publicidade e finalidade”.

Pontua que há dever de ressarcir os cofres públicos, mediante
“a devolução dos valores que ultrapassam o teto remuneratório, e
recolhimento do Imposto de Renda sobre os valores abaixo do teto, sob pena
de lesão ao fisco, que a rigor é lesão aos cofres do Estado de Mato Grosso”.

Sustenta ser necessária a fixação de condenação em danos
morais coletivos, com a destinação dos valores a ações de cidadania e
promoção do combate à corrupção no Estado de Mato Grosso.
Argumenta que a lesividade está demonstrada pelo fato de
que, “em 2013, 2014 e até meados de 2015”, o TCE/MT gastava “menos de
R$ 1000,00 reais por ano”, porém, “de repente” passou “a gastar R$ 4
milhões de reais anuais para custear atividade de controle externo dentro do
estado”, mesmo não havendo “qualquer contrapartida para a administração
pública em troca do pagamento questionado”.

Por essas razões, a parte autora requer, em sede de tutela de
antecipada, “a imediata suspensão dos pagamentos de verba indenizatória com
base na Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12”.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, “para que se
anule a Decisão Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se os réus a
ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido das aludidas parcelas”, bem
como a condenação dos requeridos “em custas, honorários e dano moral
coletivo, arbitrados por esse r. juízo”.

Por meio do decisum de Id. nº 23117032, restou determinada
a notificação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a liminar
pleiteada.
Em manifestação acostada no movimento de Id. nº 23939924,
o ente requerido pugnou pela extinção da presente ação popular por ausência
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de interesse processual [inadequação da via eleita] e, superada a referida
preliminar, pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, sustentando
“inexistência tanto da plausibilidade do direito [o pagamento da verba
indenizatória tem amparo legal e constitucional], quanto da urgência [as
normas estão em vigor há vários anos]”.

Por meio da decisão de Id. nº 24122421, este Juízo
determinou a intimação da parte autora para apresentar emenda à petição
inicial, com o fito de promover a regular comprovação da legitimidade ativa
dos requerentes Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior e
Roberto Vaz da Costa, o que restou atendido com a juntada da petição de Id.
nº 25558202 e documentos que a acompanham.
Em síntese, eis o relatório.

DECIDO.
1) Adequação da Via Eleita:
Com é sabido, a Ação Popular é o meio constitucional de que
dispõe o cidadão, que esteja no gozo de seus direitos políticos, para anular ato
lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o Poder Público faça parte,
ou à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, conforme preceitua o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.
Ressalta-se que são pressupostos essenciais da ação popular a
ilegalidade do ato e a lesão do patrimônio público, cabendo ao autor
demonstrar a efetiva ocorrência de ambos.
Segundo o disposto no art. 2º da Lei de Ação Popular (Lei nº
4.717/65), são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas
no seu art. 1º nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do
objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade.
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No caso dos autos, muito embora o ente requerido tenha se
manifestado pela inadequação da via eleita, argumentando na “inviabilidade de
questionamento, em tese, de lei na via da ação popular” (sic, Id. nº 23939924 Pág. 4), tenho que o objeto da presente demanda não é a análise de
inconstitucionalidade das Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15.
Destarte, o que sustenta a parte autora dessa popular é que as
referidas leis “criaram verba indenizatória da atividade parlamentar aos
ocupantes de cargos de deputado estadual e não se dirigem aos cargos de
conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas do
TCE” (sic, Id. nº 22951887 - Pág. 8).

A atenta leitura da exordial permite extrair que o ato
apontado como ilegal é a Decisão Administrativa nº 09/2015 do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que aprovou a Ata de
Reunião do Colegiado de Membros realizada no dia 02 (dois) de julho de 2015.
A referida ata de reunião, por sua vez, contém deliberação
para pagamento aos membros do TCE/MT da verba indenizatória instituída aos
membros do Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, de 29.12.2010.
Ocorre que, segundo os fundamentos apresentados na petição
inicial, o pagamento da referida verbas aos membros do TCE/MT, seja fundado
na Decisão Administrativa nº 09/2015, seja embasado nas Leis Estaduais
8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, seria ato ilegal e lesivo, razão pela qual
atacável pela via da Ação Popular.
Por outro lado, no tocante aos danos morais coletivos, anoto
que o pedido de condenação não encontra amparo em nenhuma das hipóteses
de manejo da ação popular, sendo a via inadequada para tal pleito.
Com efeito, o dano moral coletivo, ainda que eventualmente
passível de verificação nos fatos relatados nos autos, deve ser buscado por
meio da ação apropriada, a exemplo da ação civil pública, nos termos do art. 1º
da Lei nº 7.347/85.
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Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento
processual inadequado para a pretensão almejada, no tocante especificamente a
este pedido, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade
adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III,
CPC) e a extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e
VI, CPC).
Nesse norte, cabe destacar os julgados a seguir, in verbis:
“RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO POPULAR. MEIO
AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO
POPULAR. Para a propositura de ação popular, deve a
parte impugnar ato administrativo que incorra em lesão ao
patrimônio público. No caso, o pedido do particular se
refere a obrigações de fazer e indenização por danos
morais e materiais, de modo que a via eleita é inadequada.
Ação que deve ser extinta, sem a resolução do mérito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; APL
0003597-74.2012.8.26.0157; Ac. 11443190; Cubatão;
Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des.
Marcelo Berthe; Julg. 10/05/2018; DJESP 25/05/2018; Pág.
2426).
“MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Segundo dispõe
o inciso LXXIII do art. 5º da Constituição Federal, qualquer
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao meio ambiente. Ampliação das hipóteses
de cabimento previstas na Lei nº 4.717/1965. Objeto da ação
popular, contudo, que busca impedir que os Poderes
Públicos editem atos ilegais e potencialmente lesivos.
Hipótese dos autos em que sequer aponta o autor. Qual ato
lesivo objetiva anular. Pretensão do autor quanto á
execução das obrigações de fazer estabelecidas em TAC
celebrado com o Ministério Público Federal (MPF), bem
como a reparação pelos danos morais e materiais
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causados. Ação popular que não tem o tom da
reparabilidade de que é dotada a ação civil pública.
Inadequação da via eleita. Carência da ação por falta de
interesse processual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.” ( TJSP; Apelação 3017731-53.2013.8.26.
0114; Ac. 11783092; Campinas; Segunda Câmara Reservada
ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luís Fernando Nishi; DJESP
26/09/2018; Pág. 2377).
Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a
falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo
e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o §
3º do art. 485 do Código de Processo Civil.
Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual
– adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de
qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao
indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua
obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da
presença de dois elementos: necessidade da tutela
jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”)
e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”).
Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito
material afirmado pelo demandante não puder se dar
independentemente do processo. (...)

Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para
a produção do resultado postulado. Assim, por exemplo,
aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse
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em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é
esta a via processual adequada para aqueles que não
apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts.
783 e 803, I)[1].”

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio
necessidade/adequação da via processual eleita, o indeferimento da petição
inicial no que se refere ao pedido de dano moral coletivo é medida que se
impõe.

2) Tutela de Urgência:
2.1) Vedação do Art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992:
Por força do disposto na Lei nº 8.437, de 30 de junho de
1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder
Público e dá outras providências, “não será cabível medida liminar que esgote,
no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” (art. 1º, § 3º).

Da mesma forma, não é cabível a concessão de tutela de
urgência que “tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a
entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão
de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, nos termos do disposto na
Lei nº 12.016/09 (art. 7º, § 2º).
Aliás, o atual Código de Processo Civil consagrou
expressamente tais vedações, ao dispor no seu art. 1.059 que: à “tutela
provisória requerida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto nos arts.
1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº
12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Ocorre que tais vedações não devem ser interpretadas de
forma absoluta, sob pena de risco de dano e ofensa à norma estabelecida no art.
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
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No que tange à alegação de impossibilidade de concessão de
liminar que esgote o objeto da ação, a doutrina e jurisprudência têm
relativizado o preceito normativo (art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92), entendendo
que a proibição abrange somente medidas com efeitos irreversíveis.
Destarte, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui
orientação consolidada de que a referida norma diz respeito “às liminares
satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado
prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua
revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 1º/3/2007, p. 230).

Entretanto, esse não é o caso dos autos.
Isso porque a tutela de urgência aqui pleiteada é para
suspender os “pagamentos de verba indenizatória com base na Decisão
Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12” (Id. nº 22951887 Pág. 17), sendo que, acaso concedida, poderia, a qualquer momento, ser
revertida, com a sua revogação e consequente retorno do pagamento
eventualmente suspenso.
A rigor, a tutela ora pretendida sequer esgota o objeto da
ação, já que, evidentemente, há pedido de condenação a ressarcimento pelo
recebimento indevido das verbas indenizatórias atacadas.
Ademais, a vedação ao deferimento de antecipação dos
efeitos da tutela que esgote o objeto do processo, no todo ou em parte, não se
aplica aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar
a sua efetividade.
Neste aspecto, sem adentrar ainda ao mérito do pedido
liminar, pontuo que a matéria trazida aos autos demanda imediata prestação
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jurisdicional, posto que não se mostra razoável esperar todo o demorado
trâmite da ação ora proposta para, só ao final, se efetivarem os mandamentos
legais apontados como flagrantemente descumpridos pelos requeridos.
Postergar a análise e/ou deferimento do pedido liminar, in
casu, acarretaria risco elevado de ineficácia da prestação jurisdicional, na
medida em que poderia, até o julgamento final de mérito, ensejar aos cofres
públicos danos patrimoniais de grave monta, esses sim de caráter irreversíveis.
Aliás, relevante ressaltar que, in casu, eventual medida
cautelar não ensejaria provimento judicial contra o Estado requerido,
possibilitando, ao contrário, resguardar o manifesto interesse do Poder Público,
posto que somente suspenderia o ato, fazendo cessar temporariamente os seus
efeitos durante o trâmite processual do presente feito e resguardando, assim, os
cofres públicos.
Vale destacar, por fim, que o esgotamento total ou parcial do
objeto da ação é implicação necessária da antecipação de tutela.
Sem embargo de todo o exposto neste tópico, anoto que o
Superior Tribunal de Justiça também já decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LIMINAR. ART.
1., DA LEI 8.437/1992. 1. O autor popular não litiga contra
o Estado, mas, ao contrário, como seu substituto processual,
razão pela qual a vedação de concessão de liminares,
contida no art. 1., da Lei 8.437/1992, com audiência ou não
do Poder Público, não se aplica às ações populares .
Precedentes desta Corte. 2.Recurso Especial não
conhecido.” (REsp 73.083/DF, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/1997,
DJ 06/10/1997, p. 50063).
Desta feita, entendo que deve ser afastada a alegação do ente
requerido no sentido da impossibilidade de concessão da medida liminar, por
esgotar o objeto da ação.
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2.2)

Análise dos Requisitos:

Segundo a sistemática processual, a tutela provisória pode
fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de
urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC).
No que se refere especificamente à tutela de urgência, o
regime geral está preconizado nos artigos 300 e 301 do Código de Processo
Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na
sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.”

Registre-se que o retrocitado dispositivo se aplica a qualquer
procedimento comum ou especial, a qualquer processo ou qualquer grau de
jurisdição, desde que a regra especial não conte com a previsão expressa para
prover as tutelas de urgência.
No caso da Ação Popular, por expressa disposição contida no
art. 5º, § 4º, da respectiva lei (Lei nº 4.717/65), na defesa defesa do patrimônio
público, “caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.
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Ademais, nos termos dos arts. 7º e 22, aplicam-se, no que for
cabível, o procedimento ordinário e as demais regras do Código de Processo
Civil.
Portanto, para a concessão de tutela antecipada em Ação
Popular, mister que estejam presentes os robustos requisitos legais, quais
sejam, a probabilidade do direito, a inexistência de perigo de
irreversibilidade do provimento a ser concedido e, finalmente, um dos
requisitos alternativos, que são receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
É com enfoque nessas normativas que se aprecia o pedido de
tutela antecipada em questão.
Passando ao exame do caso, verifica-se que a parte autora
ingressou com a presente ação popular contra os requeridos com a finalidade
de interrupção imediata “dos pagamentos de verba indenizatória com base na
Decisão Administrativa nº 9/2015 ou nas leis 9.493/10 e 9.866/12”, para, no
mérito, obter a declaração de nulidade da referida decisão e a condenação dos
“réus a ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido” da referida verba.

Portanto, o ato lesivo ora atacado é a Decisão
Administrativa nº 9/2015 – TP, por meio da qual restou aprovada a Ata de
Reunião de Colegiado realizada no dia 02 (dois) de julho de 2015.
Segundo consta nos autos, a reunião relativa à citada ata teve
como pauta, em seu item 04 (quatro), o seguinte:
“Definição do valor da Verba de Natureza Indenizatória do
Controle Externo, a ser paga aos membros do Tribunal de
Constas do Estado, de forma compensatória às despesas
inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de
suas funções institucionais de Controle Externo, na forma
das Leis nº 9.493, de 29.12.10m e 9.866, de 27.12.12” (Id. nº
23939932 - Pág. 1).
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E, como deliberação, constou no mesmo item da ata da
referida reunião que:

“Após ampla e profunda discussão da matéria, o Colegiado
de Membros deliberou que a verba de natureza
Indenizatória do Controle Externo, instituída conforme as
Leis nº 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12, para os
membros dos órgãos do Poder Legislativo, de forma
compensatória às despesas inerentes às sua atividades,
relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais,
será paga aos membros do Tribunal de Contas, ou seja, aos
Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de
Contas, de forma compensatória às despesas inerentes às
suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais de controle externo, limitado ao valor
correspondente a 67,32%, 66,47% e 67,52%,
respectivamente, do subsídio de cada um de seus membros,
no último dia útil de cada mês.
São incluídas no valor da referida verba de natureza
indenizatória, destinada aos membros do Tribunal de Contas,
as despesas relacionadas a diárias de viagens, passagens,
veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da
sede do TCE, da capital do Estado e dos municípios
mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição”
(Original sem destaque, Id. nº 23939932 - Pág. 4).

Com se vê, a referida Decisão Administrativa nº 09/2015
aprovou ata de reunião na qual houve deliberação para pagamento aos
membros do TCE/MT da verba indenizatória instituída aos membros do Poder
Legislativo pela Lei nº 9.493, de 29.12.2010.
Entretanto, sustenta a parte autora que a dita Verba
Indenizatória do Controle Externo não deve ser paga aos membros do
TCE/MT, sob o argumento de que “a legislação invocada ampara apenas
titulares de cargos de deputado estadual”, bem como de que “o TCE MT não
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pode ter remuneração diversa dos Magistrados, integrantes do Poder
Judiciário local; nem Procuradores do MP junto ao TCE MT podem
distanciar-se dos membros do MP estadual”.

Pois bem. No que se refere ao pedido de tutela de urgência, a
detida análise dos autos permite aferir que a inicial encontra-se instruída com
prova apta a demonstrar a probabilidade do direito invocado.
Com efeito, um ato administrativo somente será válido
quando estiver adequado aos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica.

Dipõe o art. 2º da Lei da Ação Popular:
“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.”

A corrente doutrinária clássica acerca dos requisitos do ato
administrativo, defendida por Hely Lopes Meirelles, está baseada justamente
no supracitado dispositivo legal, estabelecendo como requisitos do ato
administrativo: a) competência; b) objeto; c) forma; d) motivo; e) finalidade.
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Dentre esses, motivo e objeto são requisitos discricionários
porque podem comportar margem de liberdade; competência, forma e
finalidade são requisitos vinculados.
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37, resguarda
os princípios norteadores da Administração Pública, os quais devem ser
observados em toda e qualquer conduta administrativa, que preza os princípios
da impessoalidade e moralidade administrativa.
Por certo, além dos requisitos de existência e validade, os
atos administrativos devem observar, ainda, os princípios constitucionais, quais
sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência,
razoabilidade e proporcionalidade.
Se o ato administrativo mantém-se fiel a tais requisitos e
princípios, não há se falar em nulidade do ato, o qual, aliás, ainda goza da
presunção de legitimidade.
Não obstante, na hipótese ora sub judice, entendo que os
documentos acostados aos autos apontam, ainda que sumariamente, para a
inobservância dos requisitos da competência e forma, assim como dos
princípios da legalidade e da publicidade.
No que se refere ao Princípio da Publicidade, verifico que,
não obstante tenha sido publicada a Decisão Administrativa nº 09/2015, não
houve publicação do conteúdo da ata de reunião do Colegiado de Membros, a
qual era indispensável para dar conhecimento do conteúdo decidido.

No tocante ao Princípio da Legalidade, a Decisão
Administrativa nº 09/2015 foi exarada pelo Pleno do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, o qual aprovou ata de reunião do seu Colegiado,
estabelecendo o pagamento aos membros do TCE/MT e do MPC/MT da verba
indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, de
29.12.2010.

Assinado eletronicamente por: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES - 22/11/2019 18:54:15
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAVCCVTWDT

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:09
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHDZCRTK

Num. 25654654 - Pág. 15

Num. 27688286 - Pág. 16

Intimado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso
sustentou que o pagamento da verba indenizatória “não se deu com a Decisão
Administrativa nº 9/2015, mas sim anteriormente, com base na Lei Estadual
8.402/05” (sic, Id. nº 23939924 - Pág. 3).

Ocorre que a Lei Estadual nº 8.402/2005 [alterada pelas Leis
Estaduais números 9.186/2009, 9.493/2010, 9.626/2011, 9.866/2012,
10.296/2015 e 10.806/2019], instituiu verba indenizatória destinada aos
membros do Poder Legislativo, sem fazer qualquer referência aos membros que
compõe o Tribunal de Contas do Estado (Id. nº 23939929).
Assim, dispunha a referida Lei 8.402/2005:

“Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória no âmbito do
Poder Legislativo Estadual, destinada à cobertura de
despesas relacionadas às atividades de seus membros.

Parágrafo único A verba de que trata o caput será paga
mensalmente aos membros do Poder Legislativo, através
dos órgãos de Gestão, Orçamento e Finanças, competindo a
este o controle da documentação comprobatória da despesa”
(Original sem destaque).

Como se vê, a referida lei estadual dispõe que a verba por si
instituída será paga aos “membros do Poder Legislativo”, não fazendo
qualquer previsão expressa quanto aos membros do Tribunal de Contas do
Estado.
Sabe-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
é um órgão autônomo, em que pese auxiliar do Poder Legislativo, com
competência definida no art. 47 da Constituição Estadual, para exercer o
controle externo e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado.
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De fato, à semelhança do Tribunal de Contas da União, o
TCE/MT não integra a estrutura do Poder Legislativo, nem do Executivo ou do
Judiciário, posto que se trata de órgão diretamente ligado à entidade federativa.

À propósito, asseverou o Min. Celso de Mello: “os Tribunais
de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira,
não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica,
ao Poder Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de
mero assessoramento técnico. A competência institucional dos Tribunais de
Contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do Poder
Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da própria
Constituição da República” (ADI 4.190, j. 10.03.2010).

Portanto, desprovida de fundamento a alegação de que os
membros do TCE/MT teriam direito à verba indenizatória defina na Lei nº
9.493/2010 por se inserirem na expressão legal “membros dos órgãos do Poder
Legislativo”.

Por conseguinte, conclui-se que não há previsão legal para o
pagamento da verba indenizatória prevista na supracitada lei aos membros do
TCE/MT, de forma que a Decisão Administrativa nº 09/2015 fere o Princípio
da Legalidade.
Anoto que, consoante os ensinamentos da conspícua
doutrinadora Fernanda Marinela, na seara administrativa, não basta a ausência
de vedação à prática do ato, é imprescindível a previsão legal:
“Em se tratando de atividade administrativa, é necessário
mais do que a não contradição à lei; é preciso que o ato seja
permitido pela lei, em razão do princípio da legalidade, que,
para o Poder Público, segue critério de subordinação à lei.
O administrador só pode fazer o que está autorizado ou
determinado por lei.”[2]
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Da mesma forma, no que se refere aos requisitos da
competência e forma, tenho que não restaram atendidos pelo ato administrativo
atacado, qual seja, a Decisão Administrativa nº 09/2015, posto que essa
promoveu, por meio de forma inadequada, a criação/alteração de despesa com
pessoal.
Com efeito, em atenção ao disposto nos artigos 73, 75 e 96,
inciso II, alínea b, da Constituição Federal, compete privativamente ao
Tribunal de Contas propor ao Poder Legislativo a fixação do subsidio de seus
membros, bem como das verbas indenizartórias inerentes ao exercício do
cargo.
In casu, a verba indenizatória não foi instituída por lei em
sentido formal, mas por ato administrativo interno da Corte de Contas Estadual.
Acrescenta-se, ainda, ser da Assembleia Legislativa a
competência para deliberar sobre diretrizes orçamentárias, por meio de lei
específica (art. 25, incisos II e VIII) .
Além de todo o exposto, corrobora, ainda, a presença da
probabilidade do direito, a existência de simetria de regime entre os
Tribunais de Contas e o Poder Judiciário.
Destarte, muito embora não pertençam a nenhum dos três
Poderes, como asseverado anterioremente, o regime jurídico dos Tribunais de
Contas foi, em vários aspectos, constitucionalmente aproximado do regime dos
órgãos do Poder Judiciário.
É o que se extrai da leitura dos seguintes trechos da
Constituição Federal:
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“Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de
pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo,
no que couber, as atribuições previstas no art. 96 [3].

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas
garantias,
prerrogativas,
impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça , aplicando-se-lhes, quanto à
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.”

Cumpre ressaltar, outrossim, que os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios estão sujeitos, em matéria de organização, composição
e atribuições de seus Tribunais de Contas, ao modelo jurídico estabelecido pela
Constituição da República ao Tribunal de Contas da União, nos termos do que
dispõe o seu art. 75, in verbis:

“Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se,
no que couber, à organização, composição e fiscalização
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal,
bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre
os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por
sete Conselheiros.”

Nesse sentido, a Constituição Estadual do Estado de Mato
Grosso prevê que os “Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas
garantias, prer-rogativas, vedações, impedimentos, remuneração e vantagens
dos Desembargadores” (art. 50), bem como que aos “Procuradores do
Ministério Público de Contas são assegurados os di-reitos, garantias,
prerrogativas e vedações dos membros do Ministério Público Estadual,
inclusive de natureza remuneratória” (art. 51, § 4º).
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Dispõem, também, sobre a simetria os arts. 6º[4] e 102[5] do
Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso e os art. 91[6] e 95
[7], parágrafo único, da sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 269/2007).
Portanto, a conjugação dos artigos supracitados, tanto da
Constituição Federal, quanto das normas estaduais, garante aos conselheiros
do TCE/MT as mesmas vantagens e garantias dos desembargadores estaduais
ou dos juízes de direito de entrância especial, e não dos membros integrantes
do Poder Legislativo.
Acerca da aplicação da simetria entre o regime do Tribunal
de Contas e o do Poder Judiciário, decidiu recentemente o Superior Tribunal de
Justiça que: “Os conselheiros de Tribunais de Contas são equiparados aos
magistrados, por força do princípio da simetria em relação à disposição
contida no art. 73, § 3º, da CF/88, sendo-lhes aplicada, por analogia, a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79)”.(STJ, APn 923/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/09/2019,
DJe 26/09/2019).
No mesmo sentido, vide julgado do Pretório Excelso:
“ Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Arts. 74, §§ 1o e
2o e 109, III, da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul. Arts. 62 e § 2o da Lei estadual no 6.536, de 31.01.73 e
art. 43, §§ 1o e 3o da Lei estadual no 7.705, de 21.09.82.
Vinculação aos subsídios dos magistrados estaduais da
remuneração, bem como dos respectivos limites máximo,
das Carreiras de Conselheiro e Auditor do Tribunal de
Contas, de Procurador do Estado e dos membros do
Ministério Públicos estadual. (...) 6. Inexistência de violação
ao princípio da simetria pelo disposto no art. 74, § 1o, da
Constituição Estadual, uma vez que a necessária correlação
de vencimentos dos Conselheiros do Tribunal de Contas se
dá em relação aos Desembargadores do Tribunal de Justiça
. Precedente: RE 97.858, Néri da Silveira, DJ 15.06.84. Ação
improcedente, nesse ponto. (...). 8. Ação julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade do § 2o do art. 62 da
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Lei estadual no 6.536, de 1993, com a redação dada pela Lei
no 9.082, de 11.06.90” (ADI 396, Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 05-08-2005).
À par disso, tenho que se encontra presente o requisito da
probabilidade do direito, mormente considerando os fatos frente à legislação
que rege a matéria.

No que se refere ao pressuposto do receio de dano
irreparável e/ou risco ao resultado útil do processo, entendo-o igualmente
presente. Explico.
Primeiro, é possível verificar, de plano, a presença de
ilegalidade manifesta no ato administrativo ora impugnado.
Segundo, a própria expressividade econômica da verba
indenizatória, paga, em tese, indevidamente, expõe a urgência no caso, haja
vista que, em consulta ao Portal da Transparência do TCE/MT, este magistrado
apurou que os pagamentos relativos à verba somente no mês de setembro do
corrente ano totalizou a quantia de R$ 275.870,90 (duzentos e setenta e
cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa centavos).
Destarte, os valores pagos a (seis) Conselheiros Substitutos
totalizaram a quantia de R$ 134.358,90 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e noventa centavos)[8] e os pagos aos 04 (quatro)
Procuradores de Contas, a quantia de R$ 141.512,00 (cento e quarenta e um
mil, quinhentos e doze reais)[9].
Com efeito, ante a presença da probabilidade do direito,
clarividente a lesão ao patrimônio público, que está embutida na ilegalidade do
próprio ato, o qual autoriza o pagamento da verba ora questionada.
Anoto que, há não só a lesão já consumada, como risco de
lesão iminente, que continuará perpetuando se não for por meio da presente
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decisão suspenso o ato, na forma do que autoriza, aliás, o § 4º do art. 5º da Lei
nº 4.717/65.
Confirma, ainda, a presença do risco ao resultado útil ao
processo o fato de que, acaso não concecida a tutela de urgência, eventual valor
a ser restituído aos cofres públicos pelos requeridos somente aumentaria até o
julgamento final da demanda.
Em circunstâncias paritárias, a tutela de urgência também
restou deferida no precedente abaixo, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À
CAUSA. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANÁLISE QUE
IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AFRONTA
AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO NESSE ASPECTO. PRELIMINAR DE
COMPETÊNCIA DO TJMS, AFASTADA. MÉRITO. CAUSA
DE PEDIR ATRELADA À VERIFICAÇÃO DA
LEGALIDADE (MORALIDADE) E LESIVIDADE DO ATO
DO
LEGISLATIVO
MUNICIPAL.
TUTELA
DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA LEI QUE CONCEDE AUMENTO DE
SUBSÍDIO A VEREADORES NA LEGISLATURA EM
CURSO. OFENSA À REGRA DA LEGISLATURA.
PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
VEREADORES QUE NÃO TÊM O DIREITO DE REAJUSTE
AUTOMÁTICO SEGUNDO O ÍNDICE ANUAL DE
INFLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...). 3. Deve ser
concedida a antecipação dos efeitos da tutela quando
presentes a probabilidade do direito invocado, que repousa
na possibilidade de ofensa à regra da legislatura e ao
princípio da moralidade administrativa, bem como o perigo
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de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o
consectário lógico da declaração de invalidade do ato é
condenação dos beneficiários ao ressarcimento ao erário, o
que pode vir a não ocorrer, principalmente se não julgada
em definitivo a ação antes do final da atual legislatura.
Afinal, vereador não tem o direito de reajuste de subsídio
com a simples publicação do índice da inflação anual.”
(TJMS; AI 1414040-65.2018.8.12.0000; 4ª Câmara Cível;
Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 23/08/2019; Pág.
174).
Nesse diapasão, a demora ordinária no trâmite processual
pode acarretar dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, ante a
possibilidade do ressarcimento ao erário se tornar incerto, seja pelo acúmulo do
valor, seja por ficar atrelado a eventos futuros e incertos, como, por exemplo, à
própria desvinculação dos requeridos do atual cargo.

Por fim, no que se refere ao pressuposto da inexistência de
perigo de irreversibilidade do provimento a ser concedido, como já
ressaltado anteriormente no item 2.1, o mesmo se faz presente, na medida em
que a suspensão ora concedida, poderá ser, a qualquer momento, revertida, com
a revogação da presente decisão e o consequente retorno do pagamento da
verba indenizatória.

3) Dispositivo:
Pelo exposto, ante a inexistência de interesse de agir [viés da
adequação] no que se refere ao pedido de dano moral coletivo, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL neste aspecto, o que faço com fundamento no art. 330,
inciso III, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a
presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I
e VI, do mesmo estatuto processual.

Assinado eletronicamente por: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES - 22/11/2019 18:54:15
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAVCCVTWDT

Assinado eletronicamente por: ANDERSON AMARAL ROSA - 20/12/2019 16:00:09
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACHDZCRTK

Num. 25654654 - Pág. 23

Num. 27688286 - Pág. 24

No mais, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil, inclusive porque plenamente reversível a medida
antecipatória, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de
urgência, o que faço para determinar a SUSPENSÃO do pagamento da
verba de natureza indenizatória do Controle Externo aos membros do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ou seja, aos Conselheiros,
Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, seja com fundamento
na Decisão Administrativa nº 09/2015, seja com amparo na Lei Estadual nº
9.493, de 29.12.10, até ordem judicial em sentido contrário.

NOTIFIQUE-SE o Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso, por intermédio do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente, para o
devido cumprimento.

CITE-SE a parte requerida para apresentação de
resposta, no prazo de 20 (vinte) dias (artigo 7º, § 2º, inciso IV, da Lei
n.º 4.717/1965), com as advertências legais.

INTIME-SE o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso da propositura da ação (artigo 7º, I, “a”, da Lei nº 4.717/65).

Com a vinda da contestação e eventuais documentos,
INTIME-SE o autor para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e, após,
DÊ-SE vista ao Ministério Público.
Custas ao final, na forma do art. 10 da Lei 4.717/65.
Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 22 de Novembro de 2019.
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
Juiz de Direito

[1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
[2] Marinela, Fernanda. Direito administrativo. 12. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
[3] Art. 96, CF: trata da competência dos tribunais judiciários.
[4] Art. 6º Aplicam-se aos Conselheiros do Tribunal de Contas as demais suspeições e impedimentos

aplicáveis aos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, na forma da Constituição Estadual.
[5] Art. 102 Os Conselheiros Substitutos, quando em substituição, terão as mesmas garantias,

prerrogativas, subsídios e vantagens do titular e, quando no exercício das demais atribuições legais e
regimentais, as de Juiz de Entrância Especial.
[6] Art. 91 Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, em número de sete, nomeados e escolhidos

nos termos Constitucionais, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos, subsídio e
vantagens dos Desembargadores.
[7] Art. 95 Parágrafo único Quando em substituição a Conselheiro, os Auditores Substitutos de

Conselheiro terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, subsídios e vantagens do titular do
cargo, e quando no exercício das demais atribuições de judicatura, as de Juiz de Direito de Entrância
Especial, aplicando-se a eles os mesmos deveres, vedações, sistemática de vitaliciedade e de férias a que
se submetem os Conselheiros.
[8] Expediente 01 em anexo.
[9] Expediente 03 em anexo.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁMT.

Autos nº: 1037390-17.2019.8.11.0041

Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva,
Roberto Vaz da Costa, já devidamente qualificado nos presentes autos DA AÇÃO
POPULAR que move em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, E CONSELHEIROS DO
TCE/MT, ambos também já devidamente qualificados nos autos, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, por seu advogado, nos termos do art. 248 e 249 ambos, do
Código de Processo Civil, REQUERER CITAÇÃO DOS RÉUS E INTIMAÇÃO DA DECISÃO
ID. 25654654. Endereço para citação conforme asseverado na exordial.
Cuiabá dia 19 de dezembro 2019
Nestes termos, pede e espera deferimento.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁMT.

Autos nº: 1037390-17.2019.8.11.0041

Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva,
Roberto Vaz da Costa, já devidamente qualificado nos presentes autos DA AÇÃO
POPULAR que move em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, E CONSELHEIROS DO
TCE/MT, ambos também já devidamente qualificados nos autos, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, por seu advogado, nos termos do art. 248 e 249 ambos, do
Código de Processo Civil, REQUERER CITAÇÃO DOS RÉUS E INTIMAÇÃO DA DECISÃO ID.
25654654. Endereço para citação conforme asseverado na exordial.

Cuiabá dia 19 de dezembro 2019

Nestes termos, pede e espera deferimento.

ANDERSON AMARAL ROSA
OAB/MT 26.045
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Ação Popular
Processo n. 1037390-17.2019.811.0041
Requerentes: Elda Mariza Valim Fim
César Martins Conceição Júnior
Neure Rejane Alves da Silva
Roberto Vaz da Costa
Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outros

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público
interno, por intermédio do Procurador do Estado que esta subscreve, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 335 e
seguintes do CPC1, apresentar CONTESTAÇÃO à Ação Popular movida pelos
requerentes acima listados, o que faz com base nas razões fáticas e jurídicas a
seguir expostas.
1

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende
produzir.
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1. BREVE ESCORÇO DA LIDE
Trata-se de Ação Popular, com pedido liminar, proposta por Elda Mariza
Valim Fim, César Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva e Roberto
Vaz da Costa em face do Estado de Mato Grosso e de vários membros do Tribunal
de Contas do Estado, em razão de suposto “pagamento imoral, ilegal e
inconstitucional de verba indenizatória”, objetivando, assim, a imediata suspensão
dos referidos pagamentos e, no mérito, a anulação da Decisão Administrativa que
teria viabilizado o pagamento da verba indenizatória.
Afirmam os requerentes que são membros do 'Observatório Social de
Mato Grosso', associação civil sem fins lucrativos que detém como finalidade
precípua a obtenção de “maior transparência e melhor aplicação dos recursos
públicos”. Expõem que, após o recebimento de denúncias, diligenciaram com o fito
de investigar os subsídios percebidos por Conselheiros e Procuradores do Tribunal
de Contas Estadual.
Asseveram que, após diversas requisições, o órgão controlador indicou o
valor de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e
dois centavos) como subsídio, acrescidos de R$ 23.873,16 (vinte e três mil
oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), correspondentes a 67,32%
do vencimento, pagos a título de verba indenizatória referente às despesas
intrínsecas a atividades externas (diárias, viagens, passagens, combustível, dentre
outros).
Narram ainda que os Procuradores do Ministério Público de Contas
passaram a receber, desde novembro de 2017, o valor correspondente a 100% de
seu subsídio a título de verba indenizatória, sem justificativa aparente.
Diante destas circunstâncias, os requerentes apontam:
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1. A suposta ilegalidade de tais verbas, visto que não haveria comando
legal expresso que preveja o pagamento destas indenizações a Conselheiros e
Procuradores do TCE;
2. A ausência de prestação de contas adequada por parte do Tribunal de
Contas, que além de se “autoconceder” a verba em tese ilegal, não se manifesta
satisfatoriamente, na visão dos requerentes, acerca da temática;
3. O desvio de finalidade da verba e a cumulação de pagamentos
destinados a finalidades abarcadas em teoria pela indenização

pagamento de

diárias, passagens, mesmo existindo a referida indenização para tal destinação.
No mérito, sustenta que a Decisão Administrativa n° 09/2015, que
supostamente autoriza o pagamento das verbas, está eivada de diversos vícios,
quais sejam: ausência de competência do TCE para outorgar tais pagamentos,
irregularidade na formalidade do ato, desvio de finalidade e, por fim, inexistência de
motivos e estudos que justifiquem o pagamento desta remuneração.
Com esteio nestes fundamentos, requereu liminarmente a suspensão
imediata das verbas atacadas e, no mérito, I) a anulação da Decisão Administrativa
n° 09/2015 que autoriza o dispêndio financeiro realizado, bem como II) a
condenação dos requeridos a ressarcir o Estado pelo recebimento das verbas em
teoria indevidas.
Este juízo, em sede de cognição sumária, entendeu por bem deferir o
pleito liminar formulado pelo autor.
Devidamente citado, vem o Estado de Mato Grosso apresentar sua
contestação.

2. TEMPESTIVIDADE
De acordo com o art. 7°, IV da Lei n° 4.717/1965, o prazo para
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apresentação de contestação na Ação Popular é de 20 (vinte) dias, cuja contagem
se dá apenas em dias úteis (art. 212 do CPC).
In casu, o Estado de Mato Grosso foi citado para contestar
eletronicamente, conforme se denota da aba “Expedientes” do sistema Pje, no dia
27 de Novembro de 2019. Desse modo, considerando a suspensão dos prazos
processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220 do CPC), o
prazo para o Estado apresentar sua defesa finda no dia 24 de janeiro de 2020,
razão pela qual a presente contestação é tempestiva.

3. DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
Para fundamentar seu pleito, a parte autora argumenta que a instituição
da verba indenizatória concedida aos membros do TCE fora instituída pela Decisão
Administrativa n° 09/2015, visto que a Lei Estadual n° 9.493/2010 disciplinou a
instituição de verba indenizatória somente aos deputados estaduais.
Fundamenta a impossibilidade de utilização do referido diploma aos
integrantes do TCE, notadamente em razão da não inserção do órgão de controle
nas searas do Poder Legislativo, haja vista sua natureza autônoma, de modo que a
referida lei estadual dispõe que a verba por si instituída será paga aos “membros
do Poder Legislativo”, não fazendo qualquer previsão expressa quanto aos
membros do Tribunal de Contas do Estado.
Diante disso, extrai-se que o ponto nodal na fundamentação dos
requerentes se dá na impossibilidade de enquadramento dos membros do Tribunal
de Contas na definição de “membros do poder legislativo”, adotada pela Lei n°
9.493/2010, motivo pelo qual a extensão do pagamento da Verba Indenizatória aos
Conselheiros e Membros do Ministério Público de Contas com base na Decisão
Administrativa n° 09/2015 se afiguraria ilegal.
A fim de esclarecer a temática e contrapor a argumentação utilizada
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pelos requerentes, é necessário que se exponha, nos termos da Manifestação
Técnica elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, já
anexada no ID 23939925, os fundamentos a seguir delineados:

3.1. INSERÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO ÂMBITO DO PODER
LEGISLATIVO, SEM PREJUÍZO DE SUA AUTONOMIA

POSIÇÃO SUI

GENERIS DO ÓRGÃO DE CONTAS NA ORDEM CONSTITUCIONAL
Diversas matérias inerentes aos Tribunais de Contas são controvertidas,
não

encontrando

entendimento

remansoso

na

doutrina,

tampouco

na

jurisprudência, especialmente quando se trata da inserção do Órgão de Contas no
âmbito do Poder Legislativo.
Em contraponto à convicção dos requerentes, tem-se que para a
CORRETA análise da discussão posta nos autos (enquadramento dos agentes do
TCE como “membros dos Órgãos do Poder Legislativo”, disposto na Lei Estadual n°
9.493/2010), faz-se necessário um exame da evolução e na natureza jurídica dos
Tribunais de Contas, bem como nas finalidades e na intenção do legislador na
formulação dos diplomas legais pertinentes.
Acerca da natureza jurídica dos Tribunais de Contas, imprescindível
reproduzir a lição de Castro Nunes2, que expõe:
“É um instituto sui generis, posto de permeio entre os poderes
políticos da Nação, o Legislativo e o Executivo, sem sujeição,
porém, a qualquer deles (...).”

Não obstante, na Exposição de Motivos para a Criação do Tribunal de
Contas da União3 (Decreto 966-A), Ruy Barbosa, precursor da instalação da Corte
de Contas no país, disserta da seguinte forma:
2 FAGUNDES, Miguel Seabra. In: CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO
BRASIL, 7. Anais ;João Pessoa, 1976. v. 2.
3
http://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1113/1171.

2019.01.025501

Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano
CEP 78.048-196 Cuiabá Mato Grosso

Assinado eletronicamente por: WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - 23/01/2020 16:26:20
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADRXZPWTW

5 de 20

www.pge.mt.gov.br

Num. 28310729 - Pág. 5

“Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediaria à
administração e à legislatura, que, colocado em posição
autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado
de garantias

contra quaisquer ameaças, possa exercer as

suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de
converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil”.

Portanto, tem-se que o Tribunal de Contas é instituição do Estado
Democrático, posta em posição sui generis na ordem constitucional, cujas
competências constitucionais são exercidas com independência e ausência de
subordinação, compartilhando DISPOSIÇÕES, prerrogativas e atribuições com os
Poderes, incumbindo-lhe o exame, a revisão e o julgamento de todas as operações
concernentes à receita e despesa da República. (SCLIAR, 2009, p. 11)4.
Diante do exposto, infere-se que o encaixe, de maneira estanque, do
Tribunal de Contas no âmbito de algum dos Poderes subverteria a sua própria
finalidade, visto que a subordinação a algum Poder abriria brechas para
interferências indevidas no cumprimento de seu dever constitucional, convertendose, como brilhantemente elencado por Ruy Barbosa, em um mero “ornato aparatoso
e inútil”.
Como dito, os Tribunais de Contas, na ordem Constitucional, ocupam
posição sui generis, utilizando-se de disposições comuns ao Poder Judiciário e ao
Poder Legislativo.
Tanto é assim, que a Constituição ora estende disposições próprias do
Judiciário, tais como equiparação entre os membros deste e os membros do
Tribunal de Contas, bem como equivalência de impedimentos e vantagens, ora
atribui disposições próprias do Poder Legislativo para o desempenho da atribuição
4
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/46/181/ril_v46_n181_p249.pdf
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compartilhada por ambos: controle externo.
Nesse ponto, da própria Constituição extrai-se que o Tribunal de Contas,
embora autônomo e não subordinado, características que resguardam o exercício
imparcial de suas funções, estão inseridos como Órgão auxiliar do Poder Legislativo
na atividade do controle externo.
A inserção do Tribunal de Contas como Órgão do Poder Legislativo
é tamanha que suas competências, previstas na Carta Magna, encontram-se
localizadas topograficamente no Capítulo destinado ao Poder Legislativo
[Capítulo I

Do Poder Legislativo, Seção IX

Da Fiscalização Contábil,

Financeira e Orçamentária, Art. 71]. De maneira indistinta ocorre na
Constituição Estadual, em que se fixam as competências do Tribunal de
Contas Estadual JUNTAMENTE com o Poder Legislativo [Título III, Capítulo II,
Seção VII, Art. 47], da seguinte forma:
Art. 47 O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, é
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado [...].

Não bastasse, concretizando a conexão entre os órgãos, sublinha-se
o art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que SEM MARGEM para dúvida, insere
o Tribunal de Contas no Poder Legislativo, conforme se vê abaixo:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá
exceder os seguintes percentuais:
[...]
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Estado;
[...]
§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão:
II - no Poder Legislativo:
[...]
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b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

A respeito do assunto, imprescindível registrar a lição do Conselheiro
Luis Henrique Lima5, colacionada na Manifestação do TCE/MT anexada aos autos:
Ressalta-se, no entanto, que, para efeito da classificação funcional
orçamentária, a subfunção do controle externo encontra-se
associada à função legislativa. De igual modo, nas leis
orçamentárias, as dotações relativas ao TCU constam do orçamento
do Poder Legislativo e, para o cálculo dos limites de despesas de
pessoal previstos na LRF, as Cortes de Contas são incluídas no
âmbito dos Poderes Legislativos.

Diante do exposto, conclui-se que o Tribunal de Contas, para todos os
efeitos, pode, sem prejuízo à sua autonomia e ausência de subordinação, ser
inserido como órgão do Poder Legislativo, contrariando, assim, toda a
fundamentação utilizada pela parte autora.
Sem embargo, a fim de dissecar ainda mais o tema e demonstrar o
desacerto na argumentação autoral, é possível verificar que o elo formado entre
as entidades se dá, notadamente, pela sua mútua atuação na fiscalização da
administração pública direta e indireta, em outras palavras, no controle
externo. Acerca do assunto, JOSÉ AFONSO DA SILVA leciona6:
O controle externo é, pois, função do Poder Legislativo, sendo de
competência do Congresso Nacional no âmbito federal, das Assembléias
Legislativas nos Estados, da Câmara Legislativa no Distrito federal e das
Câmaras Municipais nos Municípios com o auxílio dos respectivos
Tribunais de Contas. Consiste, assim, na atuação da função fiscalizadora
do povo, através de seus representantes, sobre a administração financeira
e orçamentária.

Assim, sendo a aludida verba indenizatória, atualmente regulamentada
5 Controle externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2018. p. 93.
6 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 21 ed. rev. e atual. São
Paulo: Malheiros, 2002
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pelo Lei n° 9.493/2010, destinada a cobertura de “despesas relacionadas ao
desempenho das funções institucionais”, bem como sendo o controle externo
atividade LEGISLATIVA, nada mais lógico que o Tribunal de Contas e o Poder
Legislativo compartilharem da mesma verba.
Logo, diante do acervo legal e doutrinário jungido, extrai-se que:
I

O Tribunal de Contas é instituição sui generes, dotado de autonomia

e livre de subordinação;
II

A mera inserção dos membros do TCE na seara do Poder Legislativo

não acarreta prejuízo à autonomia e ausência de subordinação
concedida à Casa de Contas, vide a localização do Tribunal junto ao
Poder Legislativo na Constituição Federal e na LRF;
III

A atribuição principal da Corte de Contas é a fiscalização das

finanças públicas (controle externo);
IV

Controle externo é, indiscutivelmente, atividade legislativa;

V

A verba indenizatória, instituída pela Lei Estadual n° 9.493/2010, tem

como objeto o ressarcimento das despesas efetuadas no exercício
das atividades institucionais;
VI

Compartilhando o Tribunal de Contas a função de Fiscalizar

com o Poder Legislativo, mesmo que de maneira auxiliar, e tendo
seus membros despesas no desenvolvimento de suas funções,
conclui-se, por certo, que estes também têm direito ao recebimento
da verba indenizatória.

Diante disso, conclui-se que os Membros do Tribunal de Contas, por
compartilharem o controle externo com o Poder Legislativo, fazem jus ao
percebimento da verba indenizatória objeto de impugnação na presente ação
popular, conforme restará cabalmente demonstrado pela na análise histórica das
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legislações que instituíram referida verba, realizada no tópico seguinte.

3.2.

ANÁLISE

TELEOLÓGICA

E

HISTÓRICA

DOS

DIPLOMAS

INSTITUIRAM A VERBA INDENIZATÓRIA ATACADA

QUE

INTENÇÃO DO

LEGISLADOR EM ESTENDER OS EFEITOS DA LEI AO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL
Além da argumentação acima exposta, em que se vislumbra a concreta
possibilidade de inserção do Tribunal de Contas na seara do Poder Legislativo, há
ainda que se fazer uma breve análise da Lei Estadual n° 9.493/2010 e das
legislações pretéritas, atentando-se nas mudanças ocorridas nas redações dos
dispositivos e na intenção do legislador em efetivar tais mudanças.
In casu, há de se consignar que, inicialmente, a verba indenizatória de
representação externa foi instituída pela Lei n° 8.112/2004, a qual dispunha:
Art. 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo
exercício parlamentar, no âmbito do Poder Legislativo Estadual,
destinada ao ressarcimento de despesas efetuadas pelo Deputado
Estadual no desempenho da atividade parlamentar.
Parágrafo único: A verba de que trata o caput será paga
mensalmente

aos

Parlamentares,

mediante

solicitação

de

ressarcimento de despesa dirigida à 1ª Secretaria, através de
modelo padrão remetido pela Secretaria Geral, instruída com a
necessária documentação fiscal comprobatória da despesa.

Da análise da norma, nota-se que a abrangência do dispositivo estava
claramente delimitada: a verba seria destinada aos PARLAMENTARES para o
desempenho da atividade PARLAMENTAR.
Em consulta ao site oficial do Congresso Nacional, tem-se que
Parlamentar é o “membro do Parlamento que, no Congresso Nacional, corresponde
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ao Deputado Federal ou ao Senador da República” 7. Logo, indiscutivelmente, o
direito à percepção da verba se aplicava exclusivamente aos deputados estaduais,
razão pela qual, à época, os membros do Tribunal de Contas não a percebiam.
Ato contínuo, com o advento da Emenda Constitucional n° 47/2005, que
determinou que as parcelas de caráter indenizatório não seriam computadas, para
efeito dos limites remuneratórios, a normativa até então vigente fora alterada pela
Lei nº 8.402, de 22 de Dezembro de 2005, que passou a determinar:
Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória no âmbito do Poder
Legislativo Estadual, destinada à cobertura de despesas
relacionadas às atividades de seus membros.
Parágrafo único: A verba de que trata o caput será paga
mensalmente aos membros do Poder Legislativo, através dos
órgãos de Gestão, Orçamento e Finanças, competindo a este o
controle da documentação comprobatória da despesa.

Vê-se que, distintamente da lei anterior, a lei nova não limitou
expressamente a destinação das verbas de maneira isolada aos deputados,
suprimindo também a expressão “no desempenho da atividade parlamentar”.
Assim, foi subtraído da redação o termo “parlamentar” e “deputado”,
amplificando os efeitos da norma para “os membros do Poder Legislativo”,
adotando ainda a cautela de dispor que a finalidade da verba se daria para a
cobertura das despesas inerentes às suas atividades.
Ora, se a intenção do legislador era manter a destinação da indenização
SOMENTE aos deputados, por qual razão alteraria o texto da lei de tal forma? Seria
a mudança legislativa realizada para simples modificação de termos, sem qualquer

7
https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-epublicacoes/glossario/-/definicoes/termo/parlamentar
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finalidade?
O exame interpretativo das normas vai além da leitura “seca” de sua
redação. Dessa forma, verifica-se que a modificação do texto legal se manifesta,
justamente, na intenção da Casa de Leis de retirar a exclusividade dos deputados
no recebimento da verba e albergar os demais membros atuantes no âmbito do
Poder Legislativo, quais sejam, os membros dos Tribunais de Contas do Estado.
De mais a mais, corroborando tal entendimento, destaca-se que a Lei n°
9.493/2010, a qual revogou a Lei 8.402/2005, aperfeiçoando a compreensão
redacional da legislação anterior, dispôs que a Verba Indenizatória seria
devida “aos membros dos ÓRGÃOS do poder legislativo”, com o objetivo de
“cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais”,
dentre as quais, como exaustivamente demonstrado, encontra-se o controle
externo.
Com efeito, é possível constatar que a novel Lei não fez qualquer
referência à exclusividade dos Parlamentares na percepção da Verba Indenizatória,
sendo clara ao dispor sobre a aplicabilidade aos membros dos “órgãos” do Poder
Legislativo, justificando, assim, sua aplicação aos Deputados Estaduais (membros
do Legislativo) e aos Conselheiros e Procuradores de Contas (Tribunal de Contas).
Logo, realizando-se esta breve análise histórica da evolução das leis
instituidoras da verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo no Estado, inferese, sem maiores digressões, a intenção legislativa em abranger os membros do
Tribunal de Contas no recebimento da aludida verba, notadamente em razão da
atividade desempenhada pela Casa de Contas: controle externo.
Por óbvio, toda norma jurídica, por mais simples que seja, pressupõe
interpretação de seu conteúdo, que deve, inexoravelmente, ser precedida do
correto entendimento dos signos linguísticos, da reunião de significado das palavras
e do contraponto com os diplomas anteriormente aplicáveis.
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Não obstante, contrariamente ao alegado pelos autores, a Decisão
Administrativa n° 09/2015 não institui a referida verba aos membros do TCE,
os quais, inclusive, já a percebiam desde a edição da Lei nº 8.402/2005. O ato,
em verdade, buscou modificar o valor da verba já paga, tendo em vista a
alteração promovida pela Lei n° 10.296/2015 (que modificou o teto da verba).
Em relação a isto, expõe o Tribunal de Contas nas informações
anexadas no ID 23939925:
[...] a atuação do Colegiado de Membros visou fixar um valor
diferente que não ultrapassa o percentual fixado em lei
(“..no valor até R$ 65.000,00...”), mas considera o montante
necessário para indenizar os gastos provenientes das
atividades dos membros do TCE/MT relacionadas ao
desempenho de suas funções institucionais.
[...] percebe-se que a Verba Indenizatória percebida pelos
Conselheiros e Conselheiros substitutos tem sim amparo legal
e a Decisão Administrativa, em sintonia com Princípios
basilares

da

Constituição

Federal

(impessoalidade,

moralidade, economicidade e eficiência) apenas buscou
conter despesas, pois a sua intenção foi impedir que a VI
fosse majorada para o valor máximo discriminado pela Lei
10.296/2015, qual seja de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais). É importante notar que a norma não impõe que o valor
seja de R$ 65.000,000, mas apenas impede que ultrapasse o
referido montante.
Portanto, efetivando-se a análise histórica e teleológica das mudanças
legislativas realizadas, há de se reconhecer a vagueza e o descompasso da
argumentação dos autores, que além de simplificar de forma equivocada extensa
discussão, desconsidera a evolução do diploma legal, suas mudanças e o anseio
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do legislador em estender os efeitos da norma aos integrantes da Casa de Contas,
razão pela qual deve o petitório inicial ser julgado improcedente.

3.3. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO E O
TRIBUNAL

DE

CONTAS:

NÃO

APLICABILIDADE

DA

DISPOSIÇÃO

CONSTITUCIONAL ÀS VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO
Não bastasse todos os fundamentos já carreados, há de ressaltar
ainda a ausência de sintonia da argumentação levantada pelos autores com o
entendimento

jurisprudencial

predominante,

visto

que

fundamenta

a

impossibilidade de percebimento da verba em razão da equiparação do regime
jurídico dos Tribunais de Contas com o Poder Judiciário, como se vê abaixo:
O que se impõe é, assim, a efetivação do princípio da isonomia na
forma mais completa possível do direito ao citado benefício em
relação a todos os beneficiários. Outrossim, não estender a decisão
proferida por esta Corte em nível nacional, sem exceções, geraria
um insustentável cenário de incongruência jurídica, de sorte que
eventual tratamento diverso implicaria violação frontal à garantia
constitucional da isonomia.
Assim sendo, o TCE MT não pode ter remuneração diversa dos
Magistrados, integrantes do Poder Judiciário local; nem
Procuradores do MP junto ao TCE MT podem distanciar-se dos
membros do MP estadual.

De fato, o Art. 73, §3°, da Constituição Federal disserta que “Os Ministros
do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça”. De maneira análoga ocorre na Constituição Estadual, concedendo aos
conselheiros do Tribunal de Contas as mesmas garantias, prerrogativas, vedações,
impedimentos, remuneração e vantagens dos Desembargadores.
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Por certo, não há discordância quanto ao disposto na Constituição.
Todavia, olvida a parte autora que as verbas indenizatórias não se enquadram
em nenhuma das hipóteses elencadas no texto constitucional, não ostentando
a natureza dos vencimentos, tampouco das garantias. Como o próprio termo
sugere,

a

referida

verba

detém

como

finalidade

INDENIZAR/COMPENSAR/RESSARCIR as despesas inerentes ao exercício das
funções institucionais, não se tratando, portanto, de subsídios.
A trilha cognitiva traçadas pelos Tribunais é pacífica quanto ao tema,
conforme se denota do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS POR
PARLAMENTAR

PARA

ADMINISTRAÇÃO

DE

SEU

COBRIR
GABINETE.

DESPESAS
NÃO

COM

INCIDÊNCIA.

PRECEDENTES DO STJ.
1. Hipótese em que se discute se há incidência do Imposto de
Renda sobre as verbas recebidas por deputado estadual a título de
auxílio-transporte, moradia, telefone, telex, correspondência e
material de expediente.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 204.143/RN, em
25.03.1997, relatado pelo e. Min. Octavio Gallotti, assentou o
entendimento de que a verba de gabinete destinada aos
parlamentares tem conteúdo indenizatório, pois se destina a
cobrir despesas que o referido membro do Poder Legislativo
tem com a administração de seu próprio gabinete.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as verbas
de gabinete recebidas pelos parlamentares, embora pagas de
modo constante, isto é, mensalmente, não se incorporam aos
seus subsídios. Assim, não incide Imposto de Renda sobre as
verbas recebidas por parlamentar correspondentes à ajuda de
custo, objetivando cobrir despesas com a administração de seu
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próprio

gabinete.

Precedentes

do

STJ:

AgRg

no

REsp

1.269.269/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe 26.6.2012; AgRg no REsp 1.239.238/BA, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 15.8.2012; AgRg no Ag
1.429.987/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 10.10.2012. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 635747 ES 2014/0325150-8, Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2015, T2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015)

Em verdade, ponderando-se que a citada verba indenizatória é destinada
a “cobrir despesas relacionadas ao desempenho das funções institucionais”, se
conclui, por decorrência lógica, ser mais acertada a simetria das verbas entre o
Tribunal de Contas e o Poder Legislativo, visto que compartilham entre si o
desempenhar de uma mesma função: o controle externo. Tal argumento também é
aplicável aos Procuradores de Contas em relação ao Ministério Público.
De outra banda, acaso assim não se entenda, elenca-se o relatado pelo
Tribunal de Contas no Documento já anexado aos autos:
De qualquer maneira, na hipótese de se entender pela
aplicação, aos membros do Tribunal de Contas, das mesmas
parcelas

indenizatórias

previstas

aos

magistrados,

tal

equiparação não se traduziria, necessariamente, em uma
medida

mais

econômica,

tendo

em

vista

que

os

Desembargadores e juízes de piso também recebem
indenizações em montante similar ao recebido pelos
membros do TCE/MT.
É de se notar que o pagamento de verba indenizatória aos
membros deste Tribunal está pautada por lei, e não difere do
que se paga aos membros da magistratura, entre outras
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carreiras de outros órgãos e poderes, que a exigem em razão
da natureza do cargo.
Tais explanações atestam que, mesmo na remota hipótese
de se concluir que a Lei 9.493/2010 não pode ser aplicada
aos membros do TCE/MT, não há nenhum dano ou
ilegitimidade em tal pagamento, pois o valor percebido é
similar ao dos membros do Poder Judiciário. Além do que,
conforme enfatizado, o recebimento de Verba Indenizatória
pelos membros do TCE não retrata um fato isolado, uma vez
que é de conhecimento público que tal verba é paga à
diversas carreiras, de diversos órgãos e poderes, do âmbito
municipal ao federal, em razão da natureza do cargo.
Logo, por não se tratar de SUBSÍDIO, bem como por não haver
previsão expressa acerca da equiparação de verbas com caráter indenizatório
entre os órgãos, não há que se falar na NECESSÁRIA simetria, neste quesito,
com o Poder Judiciário, conjuntura pela qual se concretiza a necessidade de
improcedência da ação.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS
Na remota hipótese deste juízo adotar entendimento diverso do
esposado na presente peça, vindo a acatar os argumentos da parte autora, há de
registrar a manifesta IMPOSSIBILIDADE de procedência do intento autoral de
cominar aos requeridos a obrigação de ressarcir o Estado pelo percebimento dos
valores supostamente indevidos.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1244182/ PB,
fixou tese, cadastrada como “Tema 531”, acerca da impossibilidade de restituição
de valores pagos indevidamente aos administrados que os perceberam de boa-fé,
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conforme se vê:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE
ADMINISTRADO.

DE

RESTITUIÇÃO.

RECURSO

SUBMETIDO

BOA-FÉ
AO

DO

REGIME

PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução
ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público,
quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em
função de interpretação equivocada de lei.
2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com
alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios
gerais do direito, como a boa-fé.
3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta
erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao
servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que
ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor
público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
5. Recurso especial não provido.
(REsp

1244182/PB,

Rel.

Ministro

BENEDITO

GONÇALVES,

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

No presente caso, acaso se compreenda que os membros do Tribunal de
Contas não fazem jus a verba indenizatória estatuída pela Lei n° 9.493/2010, há de
se reconhecer que os numerários despendidos não foram percebidos de má-fé
pelos membros da Casa de Contas, conjuntura que impede qualquer intento no
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sentido de obrigar estes servidores a ressarcirem as verbas recebidas.
Por óbvio, não parece justo determinar que o servidor que de boa-fé
recebeu valores para a cobertura de suas despesas, frisa-se, no EXERCÍCIO DE
SEU CARGO, seja OBRIGADO a ressarcir este numerário por força da adoção de
novo entendimento acerca de diploma legal que HÁ ANOS se encontra vigente.
Dessa forma, a única medida condizente com o entendimento
jurisprudencial, nesse ponto, é a improcedência do pedido.

5. PEDIDOS

Ante o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer que sejam
julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais.
Subsidiariamente, acaso não desprovido integralmente o pleito, requerse a IMPROCEDÊNCIA do pedido de ressarcimento dos valores já pagos aos
membros do Tribunal de Contas, nos termos da fundamentação supra.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitidas.
Nesses termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
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