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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com
fundamento nos artigos 96, inciso I, alínea “d”, c/c artigo 124, inciso III,
ambos da Constituição Estadual, vem à presença de Vossa Excelência propor
a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face do Lei nº
5.826, de 18 de junho de 2014, do Município de Cuiabá/MT, em razão dos
fatos e fundamentos a seguir expostos.
1. DOS FATOS E DO DIREITO
A Câmara Municipal de Cuiabá editou a Lei nº 5.826,
de 18 de junho de 2014, que instituiu a verba de natureza indenizatória dos
membros do Poder Legislativo e dá outras providências.
Nesse sentido, é o texto legal:
LEI Nº 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
AUTOR: MESA DIRETORA
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PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº
405 DE 25/06/2014
INSTITUI A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AOS
MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT:
Faço saber que, decorrido o prazo legal e, conforme o §
8º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá
– MT promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Considerando o que dispõe o art. 37, § 11 e art.
29,

VI,

“f”,

ambos

da

Constituição

Federal;

Considerando o que dispõe a Lei Estadual nº 9.493, de
29/12/10,

que

fixa

verba

indenizatória

para

os

Deputados Estaduais; Considerando a Lei Municipal nº
5.653, de 03 de abril de 2013, que fixa a Verba
indenizatória do Prefeito, esta Lei institui a verba
indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de
Cuiabá.
Art. 2º Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal
de Cuiabá a verba de natureza indenizatória para o
Vereador, em valor correspondente a 75% (setenta e
cinco), por cento, da verba indenizatória paga ao
Deputado

Estadual

do

Estado

de

Mato

Grosso,

instituída pela Lei Estadual nº 9.626, de 01 de outubro
de 2011.
§ 1º A verba de que trata o caput, será paga
mensalmente a cada Vereador, respectivamente, em
efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma
compensatória
passagens,

ao

ajuda

não
de

recebimento
transportes,

de

diárias,

dentre

outras

despesas, inerentes ao exercício do cargo.
§ 2º O pagamento desta verba não é cumulativo.
Art. 3º Fica revogada a Lei nº 5.643, de 25 de janeiro
de 2013.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de
Cuiabá.
Palácio Paschoal Moreira Cabral em, 18 de junho de
2014.
VEREADOR JÚLIO PINHEIRO
PRESIDENTE

Desse modo, verifica-se que a Lei Municipal nº
5.826/2014 determinou que a verba indenizatória dos membros do Poder
Legislativo Municipal será fixada no valor de 75% (setenta e cinco por cento)
da verba indenizatória paga aos Deputados Estaduais, instituída pela Lei
Estadual nº 9.626/2011.
Nessa linha, o diploma legislativo estadual dispõe
que:
LEI Nº 9.626, DE 10 DE OUTUBRO DE 2011
Autor: Mesa Diretora
Modifica dispositivo da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro
de 2010, e dá outras providências.
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 modificado o Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29
de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituída a verba indenizatória aos
membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o limite
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinada a cobrir
despesas relacionadas ao desempenho de suas funções
institucionais.
(…)
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Assim, tomada como referência a mencionada Lei
Estadual, extrai-se que foi fixado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a
ser pago aos membros do Poder Legislativo Municipal de Cuiabá a título de
verba indenizatória, que tem como finalidade cobrir despesas relacionadas
ao desempenho de suas funções institucionais.
Contudo,

verifica-se

que

a

Lei

Estadual

nº

9.626/2011 já sofreu reiteradas alterações legislativas visando ao aumento
da

verba

indenizatória

dos

membros

do

Poder

Legislativo

Estadual,

acarretando, por conseguinte, o aumento do valor pago aos Vereadores do
Município de Cuiabá.
No que concerne à lei municipal, tem-se que o
diploma legislativo em questão violou princípios basilares do Estado
Democrático de Direito quando de sua edição, especificamente quanto aos
princípios da moralidade e da razoabilidade, contidos no artigo 37, caput, da
Carta Magna, que foram reproduzidos pelo artigo 129, caput, da Constituição
do Estado de Mato Grosso.
Desse modo, dispõem os textos constitucionais:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de
qualquer

dos

Poderes

do

Estado,

obedecerá

aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:
(…)

4 de 17

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - 12/01/2017 16:28:39
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBYKYPFBQX

Num. 322475 - Pág. 4

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
_______________________________________________________________________________________________________________

No tocante ao princípio da moralidade, convém
destacar a lição de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo G. Gonet Branco:
“Dessa forma, tendo em vista que a Administração
Pública deve pautar-se pela obediência aos princípios
constitucionais a ela dirigidos expressamente mas
também aos demais princípios fundamentais, tem-se
que, em sua atuação, deve ser capaz de distinguir o
justo do injusto, o conveniente do inconveniente, o
oportuno do inoportuno, além do legal do ilegal.
(…)
O

reconhecimento

da

moralidade

como

princípio

jurídico apenas significa a atribuição a determinado ato
formalmente jurídico de uma dimensão ética. Em nome
deste princípio jurídico, a correção de determinada
forma jurídica pode ser questionada em razão de sua
desconformidade

com

determinado

critério

de

correção.”1

Nesse mesmo sentido, ensina Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, no livro Direito Administrativo:
“Em resumo, sempre que em matéria administrativa se
verificar que o comportamento da Administração ou do
administrado que com ela se relaciona juridicamente,
embora em consonância com a lei, ofende a moral, os
bons costumes, as regras de boa administração, os
princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de
honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da
moralidade administrativa.”2

Nota-se, portanto, que ao fixar a verba indenizatória
dos parlamentares do Poder Legislativo Municipal no percentual de 75%
1 MENDES, Gilmar Ferreira; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 886.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 79.
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(setenta e cinco por cento) do valor pago aos membros do Poder Legislativo
Estadual, a Câmara Municipal de Cuiabá violou a moralidade administrativa,
uma vez que não demonstrou justificável a fixação de valor tão expressivo.
Isso porque, considerando-se que não há previsão
legal acerca da necessidade de comprovação dos gastos feitos com a referida
quantia, abre-se a possibilidade de sua utilização para fins diversos.
A finalidade da verba em questão é ressarcir o
parlamentar de eventuais gastos no desempenho da sua função, de modo
que o montante previsto pela Lei Municipal nº 5.826/2014 não se justifica no
caso em análise.
Considerando que a área de atuação do Vereador se
circunscreve ao Município de Cuiabá (no caso, a Capital do Estado), não se
justifica a fixação de valor tão elevado, uma vez que as despesas com
locomoção são muito menores, não sendo necessárias eventuais gastos com
passagens ou transportes para longas distâncias.
Nessa linha, não há razão para se fixar o percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago a título de verba
indenizatória aos Deputados Estaduais, mesmo porque tal indexação não
encontra proporção ao se analisar a extensão e o número da população do
Estado de Mato Grosso em comparação com a do Município de Cuiabá.
Ora, se a quantia recebida possui título ressarcitório,
necessário

que

guarde

proporção

com

as

despesas

realizadas

pelo

parlamentar no exercício de sua atividade, o que não se vislumbra no
presente caso.
Ademais, verifica-se que não há exigência legal de
comprovação sobre como a verba indenizatória está sendo gasta, o que
dificulta o controle e a fiscalização do seu uso e a possibilidade de
responsabilização ampla por eventuais irregularidades.
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Nessa

linha,

quanto

à

obrigatoriedade

de

comprovação da aplicação da verba indenizatória, cumpre colacionar trechos
do voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, relator
do Mandado de Segurança nº 28.178 - Distrito Federal, cuja ordem foi
concedida, por unanimidade, a fim de determinar que a autoridade
impetrada fornecesse cópia reprográfica dos documentos comprobatórios do
seu uso. Vejamos:
VOTO: O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
(RELATOR)
(…)
6. Trata-se, portanto, de verba destinada a indenizar
“despesas diretas e exclusivamente relacionadas ao
exercício da função parlamentar”. Sua natureza pública
está presente tanto na fonte pagadora – o Senado
Federal – quanto na finalidade, vinculada ao exercício
da representação popular.
7. Nesse contexto, a regra geral é a publicidade. Essa é
uma

decorrência

de

um

conjunto

de

normas

constitucionais, tais como o direito de acesso a
informação por parte dos órgãos públicos (art. 5º,
XXXIII)

–

especialmente

quanto

à

documentação

governamental (art. 216, § 2º) –, o princípio da
publicidade (art. 37, caput e § 3º, II) e o princípio
republicano (art. 1º), do qual se originam os deveres de
transparência e prestação de contas, bem como a
possibilidade de responsabilização ampla por eventuais
irregularidades.

Considerando

que

“todo

o

poder

emana do povo” (art. 1º, parágrafo único), os órgãos
estatais têm o dever de esclarecer ao seu mandante,
titular do poder político, como são usadas as verbas
arrecadadas da sociedade para o exercício de suas
atividades.
(…)
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18. Novamente com as devidas vênias, entendo que a
argumentação não se sustenta. Não é pertinente que
se invoque a intimidade, de forma genérica, para
restringir a transparência quanto ao emprego de verbas
públicas “exclusivamente relacionadas ao exercício da
função parlamentar” (art. 1º, caput, do Ato nº 03/2003).
Essa conclusão certamente vale para atividades como a
aquisição de material de expediente para escritório,
aluguel de equipamentos, veículos ou imóvel para
instalação

de

escritório

de

apoio

à

atividade

parlamentar. E considero que seja válida mesmo em
relação a despesas pessoais efetuadas no mesmo
contexto,

como

as

relacionadas

a

transporte,

alimentação e hospedagem dos congressistas ou de
seus assessores. Na medida em que o agente público
considera

adequado

repassar

esses

custos

à

sociedade, por estarem ligados ao exercício de sua
função, o contraponto inevitável é que haja um direito
público à fiscalização.
19. Veja-se que a hipótese nada tem a ver com uma
devassa genérica na vida privada dos agentes políticos.
Não se cuida da divulgação, pelo Poder Público, da
forma como os Senadores gastam o subsídio que
recebem a título de remuneração ou mesmo sobre o
emprego de outras rendas privadas auferidas a título
diverso. Esses dados seriam, de fato, protegidos pelos
direitos fundamentais à intimidade e à privacidade e,
por

isso

mesmo,

é

razoável

assumir

que

os

parlamentares poderiam se opor à sua divulgação
indiscriminada por parte da Casa Legislativa ou de
outros

órgãos

públicos.

compreensíveis

interesse

E

isso
e

a

despeito

curiosidade

dos

que

a

população possa ter acerca do tema e da consequente
possibilidade

de

que

os

meios

de

comunicação

busquem – por outras vias que sejam lícitas – obter
informações a esse respeito.
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(…) (grifo nosso)

Assim, analisando-se a Lei nº 5.826/2014, verifica-se
que a verba indenizatória dos membros do Poder Legislativo Municipal, fixada
em 75% (setenta e cinco por cento) do valor da verba indenizatória dos
Deputados Estaduais, será majorada a cada aumento provocado na verba
indenizatória destes.
Inicialmente, tendo como parâmetro a Lei Estadual
nº 9.626/2011, verifica-se que o valor pago aos Vereadores seria de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Ocorre, entretanto, que o referido diploma legislativo
já sofreu inúmeras alterações, de modo que o último instrumento editado
pela Assembleia Legislativa foi a Lei Estadual nº 10.296/2015, que fixou a
verba indenizatória dos Deputados Estaduais no patamar de R$ 65.000,00
(sessenta

e

cinco

mil

Inconstitucionalidade nº

reais)

e

é

objeto

da

Ação

Direta

de

96397/2015, proposta no Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso.
Nessa linha, aplicando-se o percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) previsto pela Lei Municipal nº 5.826/2014, ora
impugnada, verifica-se que a verba indenizatória dos Vereadores do
Município de Cuiabá poderia chegar ao patamar de R$ 48.750,00 (quarenta e
oito mil e setecentos e cinquenta reais).
Extrai-se,
municipal

afrontou

diretamente

portanto,
os

que

princípios

o
da

diploma

legislativo

moralidade

e

da

razoabilidade, mostrando-se injustificável a fixação de valor a título de verba
indenizatória que é muito maior que o próprio subsídio pago aos Vereadores.
No tocante ao princípio da razoabilidade, impõe-se
colacionar a lição de Matheus Carvalho:
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Este princípio visa impedir uma atuação desarrazoada
ou despropositada do Administrador, definindo que o
agente não se pode valer de seu cargo ou função, com
a falsa intenção de cumprir a lei, para agir de forma
ilegal e arbitrária fora dos padrões éticos e adequados
ao senso comum. Este princípio representa certo limite
para discricionariedade do administrador, uma vez
que, mesmo diante de situações em que a lei define
mais de uma possibilidade de atuação, a interpretação
do agente estatal deve-se pautar pelos padrões de
escolha efetivados pelo homem médio da sociedade,
sem o cometimento de excessos. Para José dos Santos
Carvalho Filho, "razoabilidade é a qualidade do que é

razoável, ou seja , aquilo que se situa dentro de limites
aceitáveis,

ainda

que

os

juízos

de

valor

que

provocaram a conduta possam dispor-se de forma um
pouco diversa."”3 (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, insta mencionar, ainda, a
lição de Fernanda Marinela acerca do tema, conforme se extrai do livro
Direito Administrativo:
Tal princípio proíbe a atuação do administrador de
forma despropositada ou tresloucada, quando, com a
desculpa de cumprir a lei, age de forma arbitrária e
sem qualquer bom senso. Trata-se do princípio da
proibição de excessos.
(…)

Agir

discricionariamente

não

significa

agir

desarrazoadamente, de maneira ilógica, incongruente.
A lei não protege, não encampa condutas insensatas,
portanto terá o administrador que obedecer a critérios
aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com
o senso normal.
As decisões que violarem a razoabilidade não serão
inconvenientes, e sim, ilegais ou ilegítimas, porque
3

CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 84.
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ofenderão a finalidade da lei, por ofenderem princípio
constitucional implícito, admitindo correção, inclusive
pelo

Poder

Judiciário,

que

estará

somente controle de legalidade.

realizando

tão

4

Outrossim, impende salientar que a Constituição
Federal estabeleceu um sistema de subtetos constitucionais, de modo que,
nos Municípios, a remuneração e o subsídio dos membros de qualquer dos
Poderes não poderão exceder o subsídio do Prefeito. Assim, é o texto legal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(…)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente

ou

não,

incluídas

as

vantagens

pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite,
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e
no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento do subsídio mensal,
4

em

espécie,

dos

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 4. ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 49.
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Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)

Nessa linha, em que pese a verba indenizatória
possua caráter ressarcitório e não remuneratório, apenas para fins de
comparação de valores, verifica-se que esta ultrapassará em muito o valor do
subsídio do Prefeito Municipal de Cuiabá, o que corrobora a afirmação de que
o valor fixado pela Lei Municipal nº 5.826/2014 mostra-se irrazoável e
desproporcional para a realidade municipal.
Portanto, conclui-se que a Lei nº 5.826/2014, do
Município de Cuiabá, afrontou o princípio da razoabilidade, uma vez que o
percentual por ela instituído, indexado ao valor da verba indenizatória dos
Deputados Estaduais, não demonstra compatibilidade com a sua finalidade
indenizatória, figurando-se desproporcional.
Importante mencionar que o diploma legislativo ora
impugnado revogou a Lei Municipal nº 5.643, de 25 de janeiro de 2013, que
foi objeto de discussão na Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.8.11.0041, na
qual se decidiu, em sede de Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº
109664/2014, pela manutenção da sentença, que julgou parcialmente
procedente o pedido de limitação da verba indenizatória dos Vereadores do
Município de Cuiabá, devendo esta ser fixada no patamar máximo de 60%
(sessenta por cento) do seu subsídio, fixado para cada legislatura,
estabelecendo

ainda

a

necessidade

de

comprovação

das

despesas

realizadas, tendo como fundamento a ofensa aos princípios da moralidade
administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, que constituem
pressupostos de validade dos atos da administração.
Nessa linha, interessante colacionar decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema:
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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 ADMINSITRATIVA RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO. 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,

corresponderia

ao

porque

perigoso

tal

permissivo

proceder
da

seara

subjetiva para julgamento de atos objetivos (TJSP, 5ª
Câmara

de

Direito

66.2008.8.26.000,

Rel.

Público,
Des.

RAC

nº

Francisco

9226689Bianco,

j.

13.08.2012), não se pode olvidar, também, que a
Administração

Pública

constitucionais

da

está

jungida

legalidade,

aos

princípios

impessoalidade,
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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. 3. “O princípio matriz dos processos
com repercussão coletiva é o inquisitivo, ao contrário
do CPC (art. 2º). Isso implica dizer que uma vez
proposta a demanda, o juiz atuará, normalmente,
mesmo sem ser provocado, bastando a provocação
inicial. A concessão de tutelas de urgência pode ser
ofício,

em

razão

da

importância

qualitativa

e

quantitativa da tutela coletiva, que em muitos casos
cuida de direitos indisponíveis da sociedade (meio
ambiente, saúde etc). O juiz neutro não tem lugar nos
processos coletivos, e a neutralidade pode ser sinônimo
de parcialidade. O juiz deve ser participativo e ativista
tendo por rumo a entrega da justa tutela jurisdicional”.
(RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ação civil pública. In
Ações constitucionais. Org. Fredie Didier Júnior. 2. ed.
Bahia: Podivm, p. 235) 4. Recurso provido em parte. (AI
60080/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2013,
Publicado no DJE 18/10/2013)

Outro ponto a se considerar, no caso em tela, é que
a proporção adotada pela Constituição Federal para fixação do subsídio de
vereadores (máximo de 75% do subsídio dos Deputados Estaduais, no caso
de Cuiabá), não pode ser aplicada abstratamente, sem um juízo de
ponderação, como parâmetro para fixação do valor da verba indenizatória.
Isso porque, como já dito alhures, a área de atuação
parlamentar de um edil de Cuiabá (sede também da Administração do
Estado) é muito mais reduzida do que a circunscrição de um deputado
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estadual.
Desse modo, não restam dúvidas de que a Lei
Municipal nº 5.826/2014 violou diretamente os princípios da moralidade
administrativa e da razoabilidade, previstos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal, e no artigo 129, caput, da Constituição do Estado de
Mato Grosso, uma vez que estabeleceu verba indenizatória desproporcional à
realidade do ente municipal.
Assim, diante das considerações explanadas, impõese o reconhecimento, por essa egrégia Corte Estadual de Justiça, da
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.826, de 18 de junho de 2014, da
Câmara Municipal de Cuiabá, por afronta ao artigo 129, caput, da
Constituição do Estado de Mato Grosso.
2. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO
CAUTELAR DA LEI IMPUGNADA
A Lei nº 9.868/1999 possibilita a concessão de
medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade.
O artigo 172, §1º, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao seu turno, dispõe que “se houver

pedido de medida cautelar, o Relator deverá submetê-la ao Plenário e
somente após a decisão solicitará as informações” .
Assim, nota-se ser plenamente possível a concessão
de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o que
pressupõe o preenchimento dos requisitos do fumus bonis juris e do

periculum in mora.
Conforme demonstrado, flagrante é a desobediência
do diploma legal questionado à regra preconizada na Constituição Estadual.
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Imperiosa se faz, assim, a suspensão cautelar dos
efeitos da Lei Municipal nº 5.826, de 18 de junho de 2014 por ferir os
princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade, que devem
orientar os atos praticados pela Administração Pública, ferindo, portanto, a
norma prevista no artigo 129, caput, da Constituição Estadual.
Verifica-se, desse modo, o fumus boni iuris do pedido
cautelar, que nada mais é que a plausibilidade do direito invocado.
Nessa linha, caso a norma continue a produzir efeitos
poderá gerar graves prejuízos à população do Município de Cuiabá, uma vez
que serão direcionados recursos públicos para o pagamento de verba de
caráter indenizatório que não corresponde às despesas efetivamente
realizadas pelos membros do Poder Legislativo Municipal e que não
dependem de comprovação.
Demonstra-se,

assim,

a

presença

do

segundo

requisito da concessão do pedido cautelar, qual seja, o periculum in mora.
Dessa

forma,

com

vistas

às

razões

retromencionadas, restam evidenciados o fumus boni iuris e o periculum in

mora, requisitos essenciais para a concessão de medida cautelar apta a
assegurar o status quo ante, até o deslinde deste processo, analogicamente
aos artigos 10 a 12 da Lei Federal nº 9.868/1999.

3. DO PEDIDO PRINCIPAL E CAUTELAR
Em face do exposto, o Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Mato Grosso pleiteia:
a) a concessão de medida cautelar para que se
suspenda a eficácia da Lei Municipal nº 5.826, de 18 de junho de 2014;
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b) a PROCEDÊNCIA da ação, com a declaração de
INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal nº 5.826, de 18 de junho de 2014,
por ofensa ao contido no artigo 129, caput, da Constituição do Estado de
Mato Grosso.
4. DOS REQUERIMENTOS
Para tanto, requer-se:
a) o recebimento da presente ação direta de
inconstitucionalidade, visto que preenchidos os requisitos dispostos no artigo
3º da Lei nº 9.868/1999;
b) a requisição de informações à Câmara Municipal
de Cuiabá, nos termos do artigo 172, caput, do Regimento Interno do TJ/MT;
c) a notificação da Procuradoria Geral da Câmara
Municipal de Cuiabá para defender o ato impugnado, conforme determinado
no artigo 125, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso; e
d) a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral
de Justiça, a teor do previsto no artigo 173 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Documento anexo:
-

Lei Municipal nº 5.826, de 18 de junho de 2014
Cuiabá/MT, 20 de dezembro de 2016.

PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Procurador-Geral de Justiça
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL

DE CUIABA

LEI N° 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
AUTOR: JIIIESADIRETORA
PUBLICADA NO DlARIO OFICIAL ELETRONICO DO TCE N° 405 DE 25106120/4

INSTITUI
A
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATORIA
AOS MEMBROS DO PODER
LEGISLATIVO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

o PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA - MT: Faco
saber que, decorrido 0 prazo legal e, conforme 0 § 8° do artigo 29 da Lei Organica clo
Municipio cle Cuiaba - MT promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Consicleranclo 0 que dispoe 0 art. 37, § 11 e art. 29, VI, "f", ambos cia
Constituicao Federal; Consiclerando 0 que dispoe a Lei Estaclual n° 9.493, de 29112/10, que
fixa verba inclenizat6ria para os Deputaclos Estacluais; Consicleranclo a Lei Municipal n" 5.653,
cle 03 cle abril cle 2013, que fixa a Verba indenizat6ria clo Prefeito, esta Lei institui a verba
indenizat6ria aos Vereaclores cia Camara Municipal cle Cuiaba,
Art. 2° Fica instituida no ambito cia Camara Municipal de Cuiaba a verba de
natureza indenizat6ria para 0 Vereaclor, em valor corresponclente a 75% (setenta e cinco), por
cento, cia verba inclenizat6ria paga ao Deputaclo Estaclual clo Estado cle Mato Grosso,
instituicla pela Lei Estadual n? 9.626, de 01 de outubro de 2011.

§ 1° A verba cle que trata 0 caput, sera paga mensalmente acacia Vereaclor,
respectivamente, em efetivo exercicio nas ativiclacles do cargo, cle forma compensat6ria ao
nao recebimento de diarias, passagens, ajuda de transportes, dentre outras despesas, inerentes
ao exercicio do cargo.
§ ZO0 pagamento desta verba nao e cumulativo.
Art. 3" Fica revogada a Lei n" 5.643, de 25 de janeiro de 2013.
Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Gabinete da Presidencia da Camara Municipal de Cuiaba.
Palacio Paschoal Moreira Cabral em, 18 dejunho de 2014.
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PETIÇÃO (241)1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL

Certifico que foi retificada a autuação destes autos quanto à inclusão do Ministério Público,
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá como terceiros interessados.
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Vistos, etc...
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido Liminar,
proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em
desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo em vista o disposto na Lei n. 5.826, de 18
de junho de 2014, que instituiu a verba de natureza indenizatória dos membros do Poder
Legislativo Municipal, em valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da verba
indenizatória paga ao Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso, conforme instituído pela Lei
Estadual n. 9.626/2011.
Citem-se a Requerida, Câmara Municipal de Cuiabá, bem como notifique-se
a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá para defender, no prazo legal, o ato ora
impugnado.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator
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MANDADO DE INTIMAÇÃO (Código de rastreabilidade: 1000145-66.2017.8.11.0000 )

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, RELATOR(A) NOS AUTOS A SEGUIR MENCIONADOS,
MANDA A QUALQUER Oficial de Justiça deste Tribunal, a quem for entregue o presente
Mandado de Intimação, expedido(a) no:
PROCESSO: PETIÇÃO (241)/1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL
PESSOA A SER INTIMADA: Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do seu
representante legal ou a quem suas vezes o fizer.
FINALIDADE: Proceder a intimação da pessoa acima qualificada, para prestar informações, no
prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99.
PESSOA A SER CITADA: Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do
seu representante legal ou a quem suas vezes o fizer, para defender o ato ora impugnado, no
prazo de 05(cinco) dias,
OBS:Comunico que estes autos foram protocolados via Processo Judicial Eletrônico, sendo necessário para o
seu acesso a habilitação através de cadastramento no sistema, via portal eletrônico do Tribunal de Justiça/MT
(http:/pje2.tjmt.jus.br)

Cuiabá, 25 de janeiro de 2017.

MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA,
Diretora
(Autorizada a assinar pela Resolução 18/2013, de 17/10/13)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/N° - CPA CAIXA POSTAL 1071 – CUIABÁ – MT –
CEP: 78.050-970 – TELEFONE PABX: (65) 3617-3000
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO TELEFONE: 65 3617-3478 FAX: 65 3617-3472
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CERTIFICO que o Mandado encaminhado a central refere a intimação e citação da Câmara
Municipal e Procuradoria da Câmara, respectivamente, conforme disposto no despacho do
relator.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - TP

CERTIDÃO POSITIVA
Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico, em cumprimento ao respeitável mandado de INTIMAÇÃO Nº. 1000145-66.2017.8.11.0000, extraído dos autos
da PETIÇÃO (241) 1000145-66.2017.8.11.0000, expedido pelo Exmo. Sr. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,
Relator, em trâmite no DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO, que em 26/01/17, as 10:00 hs estive na CÂMARA
MUNICIPAL DE CUIABÁ, Rua Barão de Melgaço, Bairro Centro, Cuiabá MT, e após as formalidades legais e de estilo,
procedi a INTIMAÇÃO do Sr. JUSTINO MALHEIROS Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa da Srª.
TÁLITA ALESSANDRA MORI COIMBRA, Procuradora Mat. 5307, Câmara Municipal de Cuiabá, o qual bem ciente ficou
de todo o conteúdo do r. mandado que lhe li, aceitou a contrafé e consignou sua assinatura no anteverso do mandado, o
referido é verdade e dou fé.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2017.

BENEDITO JULIANO DUARTE BEZERRA
Oficial de Justiça
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
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ESTADO DE MAD GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE INTIMAÇÃO (Código de rastreabilidade: 1000145-66.2017.8.11.0000)

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, RELATOR(A) NOS AUTOS A SEGUIR MENCIONADOS,
MANDA A QUALQUER Oficial de Justiça deste Tribunal, a quem for entregue o presente Mandado
de Intimação, expedido(a) no:
PROCESSO: PETIÇÃO (241)/1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL
PESSOA A SER INTIMADA: Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do seu
representante legal ou a quem suas vezes o fizer.
FINALIDADE: Proceder a intimação da pessoa acima qualificada, para prestar informações, no
prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99.
PESSOA A SER CITADA: Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do
seu representante legal ou a quem suas vezes o fizer, para defender o ato ora impugnado, no prazo
de 05(cinco) dias,
OBS:Comunico que estes autos foram protocolados via Processo Judicial Eletrônico, sendo necessário para o seu acesso a
habilitação através de cadastramento no sistema, via portal eletrônico do Tribunal de Justiça/MT (http:/pje2.tjmt.jus.br)

Cuia,bá, 25 de janeiro de 2017.
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/Painel/painel_usuario/documentoHTML....

MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA,
Diretora
(Autorizada a assinar pela Resolução 18/2013, de 17/10/13)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO -CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/N° - CPA CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO TELEFONE: 653617-3478 FAX: 653617-3472
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
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MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA,
Diretora
(Autorizada a assinar pela Resolução 18/2013, de 17/10/13)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO -CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO SINO- CPA CAIXA POSTAL 1071 - CUTABÁ MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65)3617-3000
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO TELEFONE: 653617-3478 FAX: 653617-3472
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
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JE
ESTADO DE MAIO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE INTIMAÇÃO (Código de rastreabilidade: 1000145-66.2017.8.11.0000)

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, RELATOR(A) NOS AUTOS A SEGUIR MENCIONADOS,
MANDA A QUALQUER Oficial de Justiça deste Tribunal, a quem for entregue o presente Mandado
de Intimação, expedido(a) no:
PROCESSO: PETIÇÃO (241)/1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL
PESSOA A SER INTIMADA: Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do seu
representante legal ou a quem suas vezes o fizer.
FINALIDADE: Proceder a intimação da pessoa acima qualificada, para prestar informações, no
prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99.
PESSOA A SER CITADA: Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa do
seu representante legal ou a quem suas vezes o fizer, para defender o ato ora impugnado, no prazo
de 05(cinco) dias,
OBS:Comunico que estes autos foram protocolados via Processo Judicial Eletrônico, sendo necessário para o seu acesso a
habilitação através de cadastramento no sistema, via portal eletrônico do Tribunal de Justiça/MT (http:/pje2.tjmt.jus.br)

Cuiabá, 25 de janeiro de 2017.
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CERTIDÃO DE CITAÇÃO DA PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ,
APRESENTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA BENEDITO JULIANO DUARTE BEZERRA EM
COMPLEMENTAÇÃO A ANTERIORMENTE JUNTADA, REFERENTE AO MANDADO
EXPEDIDO.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000145-66.2017.8.11.0000
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requeridos: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

A Câmara Municipal de Cuiabá, por intermédio de seu representante legal,
com endereço situado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Palácio Moreira Cabral, centro
Cuiabá-MT, vem, com todo respeito e acatamento devidos, à honrosa presença de Vossa
Excelência, APRESENTAR INFORMAÇÕES REFERENTES À AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUICIONALIDADE N. 1000145-66.2017.8.11.0000, conforme segue;
I – SÍNTESE DOS FATOS
Versam os autos acerca de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei
municipal n. 5826, de 18 de junho de 2014 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO.
Aduz o Parquet que a Lei municpal em apreço ao determinar que a verba
indenizatória dos membros do Poder legislativo Municipal será fixada no valor de 75% (setenta e
cinco por cento) da verba indenizatória paga aos Deputados Estaduais, instituida pela Lei
Estadual 9626/2011, violou os princípios da moralidade e razoabilidade.
Afirma quato a falta de justificativas para a fixação de um valor tão expressivo e
que não há previsão legal acerca da necessidade de comprovação dos gastos feitos com a
referida quantia, concluindo que há despropocionalidade na mesma tendo em vista que esta será
majorada a cada aumento provocado na verba indenizatória dos Deputados Estaduais,
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ultrapassando o teto do subsídio do Prefeito.
Pugna pela suspensão cautelar da lei impugnada, bem como pela procedencia da
ação com a declaração de inconstitucionalidade da mesma.
É o relato do necessário.
II – DA LITISPENDENCIA MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº
9728-08.2013.811.0041 (CÓDIGO 803268) COM PENDENCIA DE JULGAMENTO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.0167055-37.2016.8.11.0000 REFERENTE À APELAÇÃO N.
109664/2014.
Toda celeuma teve origem na Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.811.0041
(Código 803268) em trâmite pela Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular,
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é a obrigação
de não fazer, consistente em obrigar a CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ a limitar o valor da
verba indenizatória dos Vereadores e, também, da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá
ao teto constitucional, com a devida prestaçã de contas, de modo que tal verba, somada ao
subsídio dos Vereadores, não ultrapasse o subsídio do Prefeito,
A matéria discutida na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, a
limitação da verba indenizatória, bem como a prestação de contas da mesma, tem os mesmos
fatos e mesmos fundamentos daquela já discutida e sentenciada na ação civil pública 972808.2013.811.0041-Código 803268 (DOC.01) e também na APELAÇÃO N.109664/2014 (
DOC.02), cujos termos encontram-se em aguardo de decisão em sede recursal nos EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO n. 0167055-37.2016.8.11.0000 (DOC.03).
Desta forma, em razão da litispendência, tem-se que, o processo autuado em
data mais antiga deve prosseguir, impondo-se a extinção do segundo processo instaurado.
Considerando a identidade de fatos e fundamentos com a Ação Civil Pública n.
9728-08.2013.811.0041 - Código 803268, pugna-se, pela extinção sem julgamento de mérito
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo em vista a ocorrência da
litispendência, com base no artigo 485, V, do CPC.
III – DA LIMITAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DOS
VEREADORES EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 9728-08.2013.811.0041 (CÓDIGO 803268) E DA APELAÇÃO n.
109664/2014.
Primeiramente, torna-se imprescindível esclarecer que a CÂMARA
MUNICIPAL DE CUIABÁ foi devidamente intimada da decisão proferida nos autos da Apelação
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109664/2014 na data de 16/11/2016, através do Diário da Justiça MT (TJMT) N. 9897, conforme
documento em anexo (DOC.04).
Cabe esclarecer que o Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ratificou os termos da decisão de primeira instancia exarada
na Ação Civil Pública, para determinar que a verba indenizatória devida aos Vereadores do
Município de Cuiabá seja, no seu limite máximo, no valor correspondente A 60%
(SESSENTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO FIXADO PARA CADA LEGISLATURA, bem assim
que sejam os Parlamentares obrigados a PRESTAR CONTAS dos gastos realizados.
Considerando que a referida decisão não tem efeito suspensivo, seu
cumprimento torna-se INTEGRAL e IMEDIATO por parte da Câmara Municipal de Cuiabá a partir
da data de sua publicação, qual seja, a partir do dia 16/11/2016.
Desta forma, segue em anexo o relatório disposto no DOC.05 contendo o
demonstrativo de pagamento de verba indenizatória dos vereadores do Parlamento Municipal
Cuiabano referente aos tres ultimos meses (outubro, novembro e dezembro de 2016), onde
constata-se que, a partir do dia 16/11/2016, a verba indenizatória antes equivalente ao valor de
R$15.031,00 (vide mês de outubro/2016) foi reduzida para R$9.018,60 (vide meses de novembro
e dezembro de 2016), em plena conformidade com a decisão judicial proferida na Apelação
109664/2014.
Ademais, cabe ressaltar que houve a regulamentação inclusive quanto a
prestaçao de contas da verba indenizatória, também em obediência à decisão judicial em apreço,
a qual tem sido realizada nos termos da Lei 6.142, de 14 de dezembro de 2016 (DOC. 06).
Portanto, em virtude do cumprimento de decisão judicial a Lei 5.826/2014
apesar de vigente não tem sido aplicada, não havendo mais que se falar em prosseguimento da
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Razão pela qual pugna-se pela extinção da
presente demanda sem julgamento do mérito.

IV - DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014
A Ação em apreço tem como ponto nodal a suspensão e declaração de
inconstitucionalidade da Lei 5.826/2014, em virtude de suposta violação aos principios da
moralidade administrativa e razoabilidade previstos no artigo 37, caput da CF e no artigo 129,
caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ante ao suposto estabelecimento de verba
indenizatória desproporcional à realidade do ente municipal.
A Câmara Municipal de Cuiabá está rigorosamente sujeita à legislação municipal consolidada,
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dentre estas Lei Orgânica Municipal e a Resolução n. 152 de 14 de julho de 2011, que dispõe
sobre o Regimento Interno e dá outras providências.
No que se refere à Lei 5.826, de 18 de JUNHO de 2014, cabe esclarecer
que houve a observância de todas as formalidades legais nos procedimentos adotados pela
Câmara Municipal de Cuiabá na aprovação da referida lei ora atacada, conforme consta a cópia
integral do projeto legislativo (DOC. 07).
Portanto, a simples tramitação e aprovação legislativa conforme os
preceitos legais entabulados pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara
Municipal não configurou ato passível de ilegalidade.
Ademais, cabe lembrar que assim como os arts. 51 e 52, da CF,
estabelecem, respectivamente, que a disciplina da organização e do funcionamento da Câmara
dos Deputados e do Senado competem, exclusivamente, às mesmas, idêntico raciocínio deve ser
aplicado às Câmaras Municipais.
Oras, a constituição Federal, em seu art. 37 estipula o teto da
constitucional remuneratório para os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos ali
descritos e, em seu inciso 11° dispõe que não serão computados para fins de teto constitucional,
os valores de caráter indenizatório.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder
Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que
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trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório
previstas em lei.
Denota-se que apenas há expressa previsão de teto constitucional para o
subsídio do vereador, conforme art. 29, VI, in casu, ‘f”, da CF:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e
os seguintes preceitos:
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras
Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)(...)
f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo
dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de
2000)
Veja-se que a Emenda Constitucional nº 25, de 2000, limita o subsídio dos
vereadores da Câmara à vista de dois fatores: população local e remuneração do Deputado
Estadual:
POPULAÇÃO DO
(habitantes)
Até 10.000
De 10.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 300.000
De 300.001 a 500.000
Mais de 500.000

M U N I C Í P I O LIMITE EM FUNÇÃO DO SUBSÍDIO DO DEPUTADO
ESTADUAL
20%
30%
40%
50%
60%
75%

Já quanto a verba indenizatória, a constituição Federal não determinou
expressamente seu limite, como o fez com o subsídio e, onde a lei não distingue é vedado ao
interprete/julgador distinguir.
Assim, no que tange à verba indenizatória dos vereadores a mesma
simetria foi adotada pela Lei 5.826/2014, estando esta legislação, portanto, em plena coerência e
proporcionalidade com o critério adotado para o subsídio dos parlamentares.
Além de ser plenamente legal, não há violação aos princípios da
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moralidade e da razoabilidade, pois, houve aplicação de uma norma em simetria com as leis da
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a qual também goza de plena legalidade,
moralidade e razoabilidade.
Portanto, ao contrário do que argumenta o Ministério Púbico, não há
expressa delimitação de valores acerca da verba indenizatória dos parlamentares, estando a
mesma adstrita ao limite de gastos para a Câmara de Vereadores, desta forma
inexiste elementos para que se comprove quaisquer supostas abusividades ou eventuais
extrapolação de seu valor, lembrando-se que a interferência de uma esfera de poder em outra
traduz uma violação ao princípio da separação de poderes.
Oras, a análise do Poder Judiciário é adstrita somente aos critérios de
legalidade e constitucionalidade! Portanto, o controle sobre o valor estabelecido em lei de modo a
limitar a verba indenizatória dos parlamentares municipais afronta o principio da Separação
dos Poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal.
Não bastasse isso, necessário tercer algumas considerações quando a
determinação de prestação de contas, para recebimento da verba indenizatória.
Destaca-se que, ao contrário do que aduz o Ministério Público, é
plenamente possível a dispensa de prestação de contas dos valores de verba indenizatória,
ficando sua determinação ou não a cargo da lei que a disciplinar, sendo este assunto inclusive já
apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado.
Senão vejamos:
“CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA. CONSULTA. CÂMARA
MUNICIPAL. VEREADOR. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
POSSIBILIDADE, SE OBSERVADOS OS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO
PARTICULAR DO VEREADOR E DE ACUMULAÇÃO COM A DIÁRIA,
QUANDO CONTEMPLAREM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS
DISTINTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TERMOS DA LEI QUE A
INSTITUIR. 1) A verba indenizatória deve ser instituída mediante lei que
especifique expressamente as despesas que serão objeto de ressarcimento
e as atividades parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração
Pública, devendo haver um nexo de causalidade entre as despesas e as
atividades previstas na lei. 2) A verba indenizatória não deve ser utilizada
para pagamento de despesas com gabinete do parlamentar, a exemplo de
material de escritório e assessoria jurídica, as quais devem ser submetidas
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ao regular processo de planejamento e execução pela administração da
câmara, sob pena de configurar indevida descentralização orçamentáriafinanceira dos gastos públicos. 3) Em regra, é vedada a utilização de veículo
particular a serviço da administração, bem como o pagamento de despesas
com abastecimento desses veículos com recursos públicos. Contudo, em se
tratando de verba indenizatória, é possível sua utilização para ressarcimento
de despesas com abastecimento de veículo particular do vereador, desde
que se trate de despesa de interesse da administração custeada
diretamente pelo agente no exercício de suas atribuições. 4) A verba
indenizatória não pode ser destinada ao pagamento de despesa já
indenizada sob outra forma, sob pena de se configurar duplicidade de
pagamento da mesma despesa. Nesse sentido, só é possível a acumulação
da concessão de verba indenizatória com diária ou adiantamento quando
decorrerem de fatos geradores distintos. 5) 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. (TCE, Processo n° 20.736-5/2010, Consulta, Rel. Conselheiro
Luiz Henrique Lima, julgado em 19/04/2011, Resolução 29/2011).”

“2.9. Verba indenizatória e prestação de contas
Ponto polêmico relacionado à concessão de verba indenizatória a agentes
públicos refere-se à necessidade e forma de prestação de contas. Sobre
essa questão, este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar por
meio dos Acórdãos nº
2.206/2007 e 1.323/2007, consignando que a
“prestação de contas deve ser apresentada de acordo com os critérios
estabelecidos em lei, podendo ser mediante a apresentação prévia de
documentos comprobatórios das despesas ou, a exemplo da prestação de
contas de diárias (também de natureza indenizatória), por meio da
apresentação de relatórios de atividades desenvolvidas”.
Conforme destacado nos precedentes supracitados, a dispensa de
apresentação de notas fiscais comprobatórias das despesas ressarcidas por
meio da verba indenizatória não é novidade, sendo que tal sistemática de
prestação de contas já há muito vem sendo utilizada para concessão de
diárias, que se limita à elaboração de relatório de viagem e da comprovação
de que de fato o agente viajou naquele período a interesse da
administração, dispensando-se a comprovação específica dos gastos
realizados.
Sendo assim, nos termos dos precedentes desse Tribunal, é a própria
lei que instituiu a verba indenizatória que vai estipular se haverá
prestação de contas e de que forma ela será promovida. Porém,
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independentemente dessa previsão, compete a este Tribunal de Contas
o controle de razoabilidade e proporcionalidade entre a atividade
desenvolvida pelo parlamentar passível de indenização e as despesas
por ele realizadas no exercício dessas atividades”.
Portanto, a referida norma é constitucional, legal e não viola os princípios da
moralidade e razoabilidade.

VI – DO PEDIDO
Ante os argumentos acima aduzidos, a CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ,
requer:
A extinção da presente demanda, sem resolução de mérito, ante a
ocorrência de litispendência.
Quanto ao mérito, pugna-se pelo improvimento da presente ação,
indeferindo-se todos os pedidos formulados pelo Ministério Público, tendo em vista o
descabimento das alegações e fundamentações.
Por fim, requer-se, caso seja necessário, a produção de todas as provas em
direito admitidas.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2017.
Termos em que pede,
E espera deferimento.
Daniel Douglas Badre Teixeira
Procurador Legislativo
Tálita Alessandra Mori Coimbra
Procurador Legislativo
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 109664/2014 - CLASSE CNJ - 1728
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RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL

INTERESSADOS/APELANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADOS/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
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Número do Protocolo: 109664/2014
Data de Julgamento: 07-11-2016
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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 –
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SEM
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DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA VERBA COM O
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DESPROVIDOS.
A Ação Civil Pública é o meio processual adequado para obter a
limitação da verba indenizatória paga ao vereador, ainda que se pretenda a
declaração incidental de inconstitucionalidade da lei que a institui.
Não há afastar da apreciação do Judiciário a análise da
adequação da verba indenizatória, devida ao Parlamentar Municipal, sob a
alegação de que se trata de matéria interna corporis, pois a apreciação fica
restrita à legalidade.
A lei municipal que instituiu a verba indenizatória no âmbito do
Poder Legislativo do Município de Cuiabá não é inconstitucional, pois não
há violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade.
Deve-se analisar, em conjunto com o mérito, a tese de que a
O pagamento de verba indenizatória não influi no cômputo do
teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Constatado que o valor da verba indenizatória, devida ao
Vereador de Cuiabá, aumentou mais de 1.118%, desde a sua criação,
mostra-se incontroversa a violação aos princípios constitucionais da
moralidade e da razoabilidade.
A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que
analisou o pedido liminar, por ser provisória, não vincula a sentença a ser
prolatada pelo Juízo da causa.
A sociedade tem o direito de fiscalizar os gastos públicos, por
isso, a prestação de contas da verba indenizatória torna-se imperiosa.
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decisão é extra ou ultra petita.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
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PELO MEIO PROCESSUAL ELEITO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO –
AFASTAMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – EXCLUSÃO NO
CÁLCULO

DO

TETO

REMUNERATÓRIO

–

AUMENTO

EXTREMAMENTE EXCESSIVO – DESPROPORÇÃO COM O VALOR
DO SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR– PRINCÍPIOS DA MORALIDADE
E DA RAZOABILIDADE VIOLADOS – LIMITAÇÃO DO MONTANTE
– RATIFICAÇÃO.
A tese de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, quando,
na Ação Civil Pública, inexistir pedido de declaração incidenter tantum de
inconstitucionalidade de lei.
A verba indenizatória, instituída no âmbito do Parlamento
Municipal, no ano de 2007, não está incluída no teto remuneratório, previsto
artigo.
O aumento do valor da verba indenizatória, devida ao Vereador,
em mais de 1.118%, desde a sua criação, viola os princípios da moralidade e
da razoabilidade.
Constatada a ofensa aos princípios constitucionais da moralidade
e da razoabilidade, a limitação do valor da verba indenizatória mostra-se
acertada.
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no artigo 37, XI, da CRF, por expressa determinação do § 11 deste mesmo
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APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 109664/2014 - CLASSE CNJ - 1728
COMARCA CAPITAL
RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL

INTERESSADOS/APELANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADOS/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

RELATÓRIO
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame
Necessário de Sentença, interposto pela Câmara Municipal de Cuiabá e pelo Ministério
Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil
Pública, ajuizada pelo Ministério Público contra a Câmara Municipal de Cuiabá,
presidida pelo Vereador João Emanuel Moreira Lima, julgou parcialmente procedente o
pedido deduzido na referida Ação Civil Pública, proposta pelo segundo Recorrente, para
determinar que a verba indenizatória, devida aos Vereadores, seja limitada, no máximo,
no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do subsídio, fixado para cada
legislatura, estabelecendo que as despesas a serem ressarcidas ficariam limitadas aquelas
reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, devendo, ainda, tais desembolsos ser
previamente comprovados por meio de relatório e documentos fiscais (fls. 310/322).
Por seu turno, a Câmara Municipal de Cuiabá pretende, via do
seu Apelo, a reforma da sentença recorrida, suscitando as preliminares de inadequação
da via eleita, como a da decisão extra e ultra petita. No mérito, aduz a impossibilidade
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Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação

de redução da verba indenizatória, já que se trata de matéria interna corporis e, também,
porque a Constituição da República Federativa do Brasil estipula que as referidas verbas
não são computadas para efeito de observância ao teto constitucional.
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APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 109664/2014 - CLASSE CNJ - 1728
COMARCA CAPITAL
RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL
Solicita que, no caso de superada a tese de impossibilidade de
redução da verba indenizatória, que seja o comando sentencial adequado ao que foi
decidido no RAI no 60080/2013, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak.
Argumenta, ainda, que a determinação para prestação de contas
deve ser afastada do ato sentencial recorrido, já que a lei de regência do tema em pauta
não faz nenhuma exigência.
Por fim, assevera que outros órgãos do Estado de Mato Grosso
recebem verbas indenizatórias, inclusive o Poder Judiciário e o Ministério Público
Estadual.
O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, às fls.
371/377v, rebatendo os argumentos esposados e, ao final, pugna por seu desprovimento.
O segundo Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, às
de contas da verba indenizatória, bem assim que a referida verba seja limitada, de modo
que não ultrapasse o teto constitucional (subsídio do Prefeito).
A Câmara Municipal de Cuiabá, quando convocada a
contrarrazoar, deixou transcorrer o prazo para apresentação, conforme a certidão de fl.
396.
A Câmara de Vereadores da Capital interveio, às fls. 408/431,
pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao seu Recurso de Apelação.
A Relatora, à época, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak,
deferiu o efeito suspensivo postulado, condicionando-o ao cumprimento do que foi
decidido no RAI no 60080/2013, sob pena de revogação (fls. 512/519).
O Ministério Público Estadual, às fls. 548/548v, requer a
revogação do efeito suspensivo, uma vez que a decisão proferida no citado RAI não está
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fls. 378/382v, pretende a exclusão da sentença impugnada, a determinação de prestação

sendo observada, sendo a pretensão reiterada à fl. 656/656v.
A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pela
retificação parcial da sentença, tão somente para afastar a determinação de prestação de
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RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL
contas (fls. 661/669).
Determinei, à fl. 676-TJ, a intimação da Câmara de Vereadores
de Cuiabá para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse o cumprimento
da ordem expressa do RAI nº 60080/2013.
A Câmara de Cuiabá compareceu aos autos, à fl. 683-TJ,
juntando os documentos (fls. 686/717-TJ) que, no seu entendimento, comprovam o
atendimento da ordem constante do RAI.
Às fls. 719/740, a Câmara de Vereadores de Cuiabá alega que
houve a perda superveniente do interesse processual, já que a Lei Municipal nº
5.643/2013 foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 5.826/2014, pugnando
por sua extinção.
Determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral
O TCE encaminhou cópia da decisão proferida nos autos da
Representação de Natureza Interna, proposta pelo Ministério Público de Contas, em
desfavor da Câmara de Vereadores de Cuiabá, concernente à verba indenizatória (fls.
752/756-TJ).
O Ministério Público Estadual manifesta-se, às fls. 768/772v,
pleiteando a revogação do efeito suspensivo, pois a Câmara de Vereadores da Capital
está descumprindo a ordem judicial, proferida no RAI nº 60080/2013, bem assim a
inserção dos autos em pauta de julgamento.
A Câmara de Cuiabá juntou, às fls. 801/823, a defesa
apresentada na Representação Interna, junto ao TCE.
O Ministério Público informa que os registros de pagamento das
verbas indenizatórias dos vereadores, apresentados pela Câmara de Cuiabá diferem das
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de Justiça para manifestação (fl. 744-TJ).

informações constantes do Sistema Eletrônico do TCE - APLIC, e afirma que não há
falar em perda superveniente do interesse processual, além de solicitar a revogação do
efeito suspensivo (fls. 827/827v).
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À fl. 830, a Câmara de Vereadores de Cuiabá comunica o
falecimento de seu Presidente, Júlio Pinheiro, requerendo a suspensão dos autos, para
substituição da parte falecida ou, em caso de impossibilidade, requer a extinção do feito,
sem resolução do mérito.
Determinei a habilitação, no polo passivo da ação, do atual
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (fl. 833-TJ), o que fora atendido à fl.
836-TJ.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB

VOTO
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação
Cível com Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada
de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação
Civil Pública, intentada pelo Ministério Público Estadual, contra a Câmara Municipal de
Cuiabá, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública,
proposta pelo segundo Recorrente, para determinar que a verba indenizatória devida aos
Vereadores seja limitada, no máximo, ao correspondente a 60% (sessenta por cento) do
subsídio fixado para cada legislatura.
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Ratifico o parecer escrito.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a
Ação Civil Pública, contra a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o seu
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Presidente, João Emanuel Moreira Lima, alegando que, no curso do Inquérito Civil
SIMP no 000971-001/2010, instaurado para apurar eventuais danos ao erário,
concernentes ao pagamento de subsídio e da verba indenizatória dos Vereadores, ficou
constatado que a remuneração mensal recebida (subsídio + verba indenizatória) está
acima do teto constitucional, ou seja, ultrapassa o valor do subsídio do Prefeito.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo Julgador
singular (fls. 71/73v), motivando a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento
pelo Ministério Público Estadual (RAI no 60080/2013), conforme se vê às fls. 92/99v.
A Relatora do RAI, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak,
deferiu o pedido de efeito ativo e, de consequência, concedeu a antecipação de tutela
pretendida, determinando que os Agravados limitassem a verba indenizatória dos
Vereadores e da Presidência da Câmara, ao teto constitucional, ou seja, que não
No julgamento de mérito do referido Agravo de Instrumento, a
Terceira Câmara Cível, à unanimidade, proveu-o, parcialmente, para determinar que o
valor da atual verba indenizatória seja adequada, ao limite máximo, de idêntica
proporção, em relação ao cargo de Vereador, à época em que foi instituída (fls.
556/576v).
Ao julgar o pedido, a Juíza a quo julgou-o parcialmente
procedente. A parte dispositiva foi assim redigida:
Diante do exposto, visando resguardar a moralidade
administrativa, além da razoabilidade e proporcionalidade como
pressupostos de validade dos atos da administração, julgo parcialmente
procedente o pedido, para determinar que a verba indenizatória devida aos
Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá será, no limite máximo, no valor
correspondente a 60% do subsídio fixado para cada legislatura. Os gastos a
serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles reconhecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ficando vedado o
ressarcimento de gastos não autorizados, conforme acórdãos transcritos nesta
sentença, devendo estes gastos serem previamente comprovados por meio de
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ultrapasse o valor do subsídio do Prefeito (fls. 163/166).
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relatório e documentos fiscais.
Contra essa decisão, a Câmara de Vereadores do Município de
Cuiabá e o Ministério Público Estadual interpuseram Recursos de Apelação Cível.
Inicialmente, cumpre salientar que a edição da Lei Municipal no
5.826/2014, que revogou, expressamente, a Lei Municipal no 5.643/2013, não tem o
condão de esvaziar o objeto da presente Ação Civil Pública, tendo em vista que não se
pretende, nesta Ação, a inconstitucionalidade da lei, mas, apenas, limitar o valor da
verba indenizatória recebida pelos Vereadores do Município de Cuiabá.
Ademais, a nova lei não acabou com o direito ao recebimento da
verba indenizatória e, muito menos, reduziu o montante ao postulado na inicial, o que
implica reconhecer que, diferentemente do sustentado pela Câmara Municipal de
Cuiabá, não houve a perda superveniente do interesse processual.
Câmara Municipal de Cuiabá, por constituir antecedente lógico.
Do Apelo da Câmara Municipal de Cuiabá
Passo a analisar as preliminares de inadequação da via eleita e de
decisão extra e ultra petita, suscitadas pela Câmara Municipal de Cuiabá.
Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita
A Câmara Municipal de Cuiabá utiliza-se de 02 (dois)
argumentos para justificar a inadequação da via eleita. O primeiro é que a pretensão de
limitar o valor da verba indenizatória recebida pelos Vereadores, corresponde à
declaração de inconstitucionalidade da lei, cuja competência é do Tribunal Pleno desta
Corte de Justiça, em razão de os efeitos não serem apenas entre as partes. O segundo é
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Aprecio, primeiramente, o Recurso de Apelação, interposto pela

que a verba indenizatória tem previsão legal, é matéria interna corporis e, por isso, não
permite a interferência de outra esfera de poder, em respeito ao Princípio da Separação
dos Poderes.
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Saliento, de início, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça entendem que a Ação Civil Pública é medida cabível para a
declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos
normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como
pedido, mas como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial,
indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público.
Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 645508 AgR,
Relator(a): Mina. Cármem Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011).
(Destaquei).

Diante disso, é incontroversa a possibilidade de declaração de
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PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES
RECURSAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER
TANTUM.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 480 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO.
1. (...).
3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem se
coaduna com a jurisprudência do STJ, que considera possível a
declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia
figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à
resolução do litígio principal.
4. (...). (STJ - AgRg no REsp: 1367971 RJ 2012/0014155-0,
Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 12/05/2015, T2 Segunda Turma, data de publicação: DJe 19/05/2015). (Negritei).

inconstitucionalidade incidenter tantum, em sede de Ação Civil Pública.
Do exame dos autos, verifico que, na inicial da presente Ação
Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, inexiste pedido de declaração
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de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal no 5.643/2013.
Aliás,

na referida

inicial,

não há discussão sobre

a

constitucionalidade da citada lei, tendo, inclusive, o Autor, afirmado, expressamente,
que a fixação da verba indenizatória era constitucional. Veja-se(fl. 18):
(...) Com efeito, a Notificação Recomendatória nº 003/2012
levou em consideração que é constitucional a fixação de verba indenizatória
(conforme parecer do Procurador Geral de Justiça), ressaltando, contudo,
que deve ser observado o TETO CONSTITUCIONAL (...). (Destaquei).
A pretensão de limitar o valor da verba indenizatória dos
Vereadores e do Gabinete da Presidência do Legislativo Municipal, ao contrário do
sustentado pela Apelante, não pode ser entendida como pedido de declaração de
inconstitucionalidade incidental, porque, além de não haver solicitação nesse sentido,
Não há desconsiderar que, no julgamento do RAI no
60080/2013, que reformou a decisão indeferitória do pedido liminar, formulado na ACP,
a Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak afastou a preliminar de inadequação da
via eleita, por inexistir pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental e por
entender não se admitir a interpretação extensiva, in verbis:
(...) Ao contrário do que alegam os requerentes, não há pedidos
de declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº
5.643/2013 na petição inicial da Ação Civil Pública nº
0009728-08.2013.8.11.0041, não se podendo dar interpretação extensiva
ao pleito de obrigação de não fazer consistente na limitação do valor da
verba indenizatória dos Vereadores e também do Gabinete da
Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá ao teto constitucional. (...).
(Negritei).
No que tange à tese de que a verba indenizatória é prevista em lei
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não cabe fazer interpretação extensiva do pleito.

e, sendo matéria interna corporis, não poderia sofrer interferência de outra esfera de
poder, por força do Princípio da Separação dos Poderes, entendo não merecer
acolhimento, pois, embora os valores do subsídio do Legislativo e das verbas
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indenizatórias sejam fixados pelo próprio Poder Legislativo Municipal, cabe ao
Judiciário analisar os aspectos da legalidade e da razoabilidade do ato normativo em
questão.
Frise-se que, aqui, não se objetiva verificar a conveniência e a
oportunidade da concessão da verba indenizatória, mas, tão somente, se o valor
estabelecido pela Lei Municipal no 5.643/2013 está, ou não, em conformidade com o
regramento constitucional.
Desse modo, é certo que a Ação Civil Pública é meio processual
adequado para limitar o valor da verba indenizatória dos Vereadores e do Gabinete da
Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá.
Por tais considerações, rejeito a preliminar de inadequação da
via eleita.

A Apelante, Câmara Municipal de Cuiabá, assevera que o ato
sentencial recorrido é extra e ultra petita, visto que o pedido inicial visou à redução da
verba indenizatória, sendo a causa de pedir o cômputo desta para fins de observância do
teto constitucional remuneratório, no caso, o subsídio do Prefeito, mas a Julgadora
singular, além de reduzir a quantia, determinou que fosse apresentada a prestação de
contas, para recebimento da referida verba.
Não obstante as argumentações da Recorrente, entendo que a
preliminar confunde-se com o mérito do Apelo, já que postula que o valor da verba
indenizatória seja adequado ao acórdão proferido no RAI no 60080/2013.
Diante disso, deixo para apreciá-la em conjunto com o mérito do
Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.
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Da Preliminar de Decisão Extra e Ultra Petita

Do Mérito
A Apelante assegura a impossibilidade de redução da verba
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indenizatória, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil, embora
preveja, expressamente, o teto constitucional para o subsídio do Vereador (art. 29, VI,
"f"), não estabeleceu limite para a verba indenizatória e, nos autos, não há comprovação
de que tenha sofrido aumento imoral que justifique a minoração determinada no ato
sentencial recorrido.
Assevera que, caso o Colegiado entenda pela limitação do valor
referente à verba indenizatória, que seja determinada a adequação do quantum ao que foi
decidido no RAI no 60080/2013.
Ao final, afirma que a Resolução que previa a necessidade de
prestação de contas dos valores, atinentes à verba indenizatória, foi revogada, o que
implica a reforma da sentença, neste ponto.
O tema abordado neste Recurso é delicado, não sendo prudente
ético. "Valorar" a verba indenizatória é um caminho espinhoso.
Peço licença para fazer uma breve digressão sobre a sua origem
na Constituição da República Federativa do Brasil.
Na CRF, com a redação de 5 de outubro de 1988, aludia-se à
remuneração dos Deputados Estaduais, no art. 27, § 2o; remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereador, no art. 29, V; remuneração dos Deputados Federais e
Senadores, no art. 49, VII; e remuneração do Presidente e Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, no art. 49,VIII.
Na EC no 01, de 31 de março de 1992, o objeto foi a
remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.
Com o advento da EC no 19, de 4 de junho de 1998, o termo
remuneração cedeu lugar ao subsídio, sendo este em parcela única (arts. 27, § 2o, 29,V,
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trabalhar com achismos; é uma questão mais profunda, de cunho filosófico, cultural e

49,VII e 49,VIII).
Assim, passou a ser redigido o art. 39, § 4o, da CRF:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
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instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998). (Negritei).
Dessa forma, todo agente político passou a perceber retribuição
pecuniária, pelo desempenho do cargo (pela atividade parlamentar, no caso dos
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores), sob o título de
subsídio.
Alguns anos depois dessa mudança, foi estabelecida a conhecida
da CRF:
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões
ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003). (Destaquei).
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figura do teto remuneratório, por meio da EC no 41/2003, que prescreveu no art. 37, XI,

Mais tarde, por meio da Emenda Constitucional no 47/2005, foi
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instituída nova regra, com o acréscimo do § 11 do art. 37, prescrevendo que as verbas
indenizatórias não seriam computadas no limite remuneratório estabelecido no inciso
XI. Veja-se:
§11. Não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 47, de 2005). (Negritei).
No caso vertente, a verba indenizatória, destinada ao
ressarcimento das despesas efetuadas pelos Vereadores do Município de Cuiabá, no
desempenho da atividade parlamentar, foi instituída no ano de 2007, pela Lei Municipal
no 4.960.
No ano de 2013, o Legislativo Municipal editou a Lei no 5.643,
revogando, expressamente, a Lei no 4.960/2007, fixando a verba indenizatória, no valor
Gabinete da Presidência da Casa, de forma compensatória ao não recebimento de
diárias, passagens, ajuda de transportes, dentre outras despesas inerentes ao exercício do
cargo.
Dessa forma, vê-se que a lei municipal de Cuiabá que criou a
verba indenizatória, no âmbito de sua Câmara Municipal, e a que majorou o seu valor,
foram editadas depois das alterações advindas no texto constitucional.
Nessa linha, não há dúvidas de que a verba indenizatória
recebida pelos Vereadores de Cuiabá não deve ser excluída do cômputo do teto
constitucional remuneratório, estabelecido no inciso XI do art. 37 da CRF.
Ademais, cumpre salientar que esta questão foi dirimida no
julgamento do RAI no 60080/2013, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak,
que, inclusive, encontra-se com trânsito em julgado.
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de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser paga a cada Vereador de Cuiabá e ao

Em que pese à verba indenizatória não estar adstrita ao teto
estabelecido no art. 37, § 11, da CRF e inexistir, na inicial da presente Ação Civil
Pública, pedido em outro sentido, entendo que, em vista da natureza coletiva e da
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relevância do interesse e do direito tutelado, pode o Julgador analisar a razoabilidade do
valor fixado para a citada verba, bem assim a sua adequação, sem que isso configure
desrespeito ao princípio dispositivo. Assim, afasto, de plano, a tese de que a sentença é
extra ou ultra petita.
No âmbito do Poder Legislativo Municipal, a verba de natureza
indenizatória pelo exercício parlamentar foi instituída, inicialmente, pela Lei no 4.960,
de 29/03/2007 (fl. 42) e regulamentada, por meio da Resolução no 002, de 30/03/2007
(fls. 37/39), que salientava, em seu artigo 1o, que era destinada ao ressarcimento de
despesas relacionadas às atividades de seus membros, no exercício da atividade
parlamentar, até o limite mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Essa lei (4.960/2007) foi revogada em 30 de setembro de 2008,
pela Lei Municipal no 5.169, que estabeleceu o subsídio dos Vereadores para a
reais), e que a verba indenizatória seria regulamentada por Resolução (fl. 43/43v).
A Resolução no 016, de 30 de dezembro de 2008, regulamentou
a citada lei e fixou o valor da VI até o limite mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
conforme documento de fl. 41.
Na sequência, essa lei foi revogada pela Lei no 5.302/2010 que
criou a verba indenizatória no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), determinando que
seria paga mensalmente aos Vereadores, em espécie, para o custeio da atividade
parlamentar externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e
ajuda de transporte, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo (fls. 45/45v).
Sobreveio, posteriormente, a Lei no 5.551, de 05/06/2012 (fls.
46/46v) que, além de revogar a Lei no 5.302/2010, majorou o valor da verba
indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
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legislatura 2009/2012, no valor de R$ 9.288,00 (nove mil, duzentos e oitenta e oito

No mês de agosto de 2012, foi editada a Lei Municipal no 5.575,
alterando o artigo 1o, da Lei no 5.551/2012, tão somente para excluir a verba
indenizatória para o exercício das atividades de Prefeito, mantendo o valor da VI para
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os Vereadores (fl. 47).
O Município de Cuiabá, por meio da Lei no 5.642, de 25/01/2013
(fls. 48/49), instituiu o subsídio dos Vereadores para a legislatura 2013/2016, no valor de
R$ 15.031,00 (quinze mil e trinta e um reais) e, pela Lei no 5.643/2013, de 25/02/2013,
aumentou para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o valor da verba indenizatória (fl.
50).
Já no curso desta Ação Civil Pública, o Parlamento Municipal
procedeu à nova alteração legislativa, concernente ao valor da verba indenizatória - Lei
no 5.826, de 18 de junho de 2014 -, estabelecendo-a, no montante correspondente a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor da verba indenizatória destinada ao Deputado
Estadual, que, nos termos da Lei no 10.296, de 06 de julho de 2015, é da ordem de até R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Logo, atualmente, a verba indenizatória destinada
48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Extrai-se, portanto, das legislações transcritas, que a verba
indenizatória instituída no ano de 2007 era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no ano de
2013 foi elevada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, hoje, pode chegar ao
valor absurdo de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Note-se que, em 06 (seis) anos - 2007 a 2013 -, a verba
indenizatória teve um acréscimo de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), portanto, foi
majorada em 525% (quinhentos e vinte e cinco) por cento.
Considerando a alteração legislativa realizada em 2014, pela Lei
o

Municipal n 5.826, a diferença, nos 07 (sete) anos - 2007 a 2014 -, foi de R$ 44.750,00
(quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), o que corresponde a pouco mais de
1.118% (mil, cento e dezoito por cento).
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aos Vereadores de Cuiabá, corresponde a um montante da ordem aproximadamente R$

No texto constitucional existem positivados, expressa ou
implicitamente, incontáveis princípios que conspiram para a iniciativa da positivação do
sistema, servindo de inspiração ao Legislativo para a elaboração das normas.
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Os princípios são normas, cujo mandamento estabelece que um
fim deva ser atingido na maior medida possível. E todas as regras concretizam
princípios.
Quando se aplica o direito, não se segue a observância cega aos
comandos normativos; pelo contrário, isso exige uma complexa análise valorativa para
que se produzam leis justas, que reflitam a completude perfeita de todos os valores
reputados importantes para a sociedade. Nesse contexto, é importante a ponderação dos
postulados fundamentais da moralidade e da razoabilidade.
A moralidade administrativa consiste em uma garantia da
constante legitimação da vontade estatal e, não por outra razão, está vinculada ao
conceito de desvio de poder ou desvio de finalidade. O exercício justo, correto e
adequado do Poder Estatal é pressuposto para que se obtenha um mínimo de aceitação
O controle da moralidade não é relevante apenas para manter os
níveis morais no âmbito da administração pública, combatendo um ou outro caso
extremo. O controle é pragmaticamente fundamental para estimular a moralidade
administrativa de modo geral e, assim, ampliar a aceitação do Poder Público lato sensu
pela sociedade que o justifica e sustenta-o.
Sendo assim, a moralidade, como probidade, impõe ao agente
público que exerça a sua função pública, no desejo de apenas concretizar os interesses
públicos primários.
Outro princípio, não menos importante, é o da razoabilidade que,
para alguns, seria sinônimo da proporcionalidade.
A

aplicação

desse

princípio

pressupõe

um

processo

interpretativo lógico-argumentativo, racionalmente estruturado para ser implementado
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por parte da sociedade que ele representa e para a qual ele existe.

no direito com coerência. Esse postulado da razoabilidade resulta da necessidade de
aplicação do princípio da igualdade e impõe o dever de equidade, dever de atenção à
realidade, e dever de equivalência na aplicação do direito.
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Voltando os olhos aos autos, verifico que a violação do princípio
da moralidade é manifesta, já que a verba indenizatória, desde a sua criação, teve um
aumento extremamente elevado, não atendendo, de consequência, aos interesse públicos
primários.
Igualmente ocorre com o princípio da razoabilidade, visto que o
valor da verba indenizatória, sem qualquer justificativa plausível, foi majorado em mais
de 1.000% (mil por cento).
Indago: A população cuiabana cresceu nesta mesma proporção?
A inflação, no período, teve o mesmo índice? Todos sabem que não.
Além disso, cumpre salientar que os elementos trazidos ao
caderno processual não autorizam a atual desproporção entre o valor da verba
indenizatória vigente com o do subsídio do Vereador,pois a diferença é astronômica.
da violação clara dos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, a
adequação do valor da verba indenizatória torna-se imperiosa.
Quanto à pretensão da Recorrente de que o valor da VI seja
estipulado de acordo com o que foi decidido no RAI no 60080/2013, entendo não
merecer consideração, uma vez que a Julgadora singular, ao prolatar a sentença
recorrida, não estava vinculada à decisão proferida no mencionada Recurso, tendo em
vista o seu caráter provisório, pois apenas decidiu o pleito liminar.
No que tange ao pedido de exclusão, no ato sentencial, da
determinação de prestação de contas, assinalo que, não obstante a Resolução no
002/2007, do Legislativo Municipal tenha sido revogada, tenho que a sentença, neste
ponto, deve ser mantida, porque permite à sociedade controlar essas indenizações e
avaliar se são imprescindíveis e se se revertem em benefício a ela própria (a sociedade).
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Dessa maneira, como bem salientado pela Juíza a quo, em vista

Destaco que, como bem disse Louis Brandeis (1856-1941), Juiz
da Suprema Corte Americana: “A luz do Sol é o melhor detergente”. Efetivamente, a
Câmara Municipal de Cuiabá goza de autonomia administrativa e financeira, mas os
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seus atos, notadamente, os gastos públicos, devem ser dotados de informações que
permitam a segurança, não só para o próprio agente público, como para a própria
coletividade. Tudo isso é o que o magistrado acima mencionado aludiu sobre o princípio
da transparência.
E não se trata de interpretação jurídica, em confronto com a
política de outro Poder, já que as suas órbitas se cruzam no momento em que as questões
desse jaez são submetidas à apreciação do Judiciário. A transparência é função do
Estado e não da governança por imperativo constitucional.
Se a verba indenizatória se faz necessária aos parlamentares, por
conta das despesas, no exercício de sua atividade, existe outro lado, qual seja o da
sociedade, que necessita averiguar o gasto da verba indenizatória, para mensurar se, de
fato, é indispensável e se foi convertida em prol do interesse da coletividade. Manter sua
a que se perca a sua essência e constitua-se em risco ao seu controle.
Não há desconsiderar que a administração pública é pautada por
critérios objetivos em oposição ao subjetivismo, de que penso não ser razoável a lei
instituir a verba indenizatória sem permitir que qualquer membro da sociedade possa
fiscalizar os gastos públicos.
Por tais considerações, o desprovimento do Recuso de Apelação
é medida impositiva.
Do Apelo do Ministério Público Estadual
O Ministério Público Estadual alega que a determinação de
prestação de contas da verba indenizatória deve ser excluída da sentença, porque a
Resolução no 002/2007, do Legislativo do Município de Cuiabá, já foi revogada.
A questão atinente à determinação de prestação de contas foi
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aplicação, em aberto, como o faz a legislação municipal, sem impor nenhum limite, leva

analisada no Apelo da Câmara Municipal de Cuiabá, ficando consignado que, embora a
Resolução, mencionada pela Julgadora singular, tivesse sido revogada, a ordem deveria
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ser mantida, uma vez que a sociedade tem o direito de verificar o dispêndio da verba
indenizatória para, assim, poder constatar se é necessária e se foi revertida em benefício
dela mesma.
Em vista de o Recorrente não ter apresentado nenhum fato novo
que me convença da desnecessidade da prestação de contas, mantenho a sentença, neste
ponto, inalterada.
O Apelante alega que, em razão de a verba indenizatória ter sido
criada por Lei posterior à publicação da Emenda Constitucional no 41, de 30 de
dezembro de 2003, deve ser computada para efeito do cômputo do teto constitucional
remuneratório.
Nessa quadra, defende que a verba indenizatória somada ao
subsídio do Vereador não pode ultrapassar o valor do subsídio do Prefeito.
Cuiabá, de fato, foi criada depois do ano de 2003.
Entrementes, tal verba não pode ser computada para efeito de
observância do teto constitucional remuneratório, estabelecido no inciso XI do art. 37 da
CRF, visto que, no momento em que se institui o direito - Lei Municipal nº 4.960/2007 -,
a norma constitucional tinha a seguinte redação:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...);
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no

Documento assinado digitalmente por: MARCIO VIDAL:14, em 11/11/2016 12:07:25
Acesso ao documento em: http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx
Chave de acesso: 10bfb8f2-f083-4f13-828b-3e5cec437d08

A verba indenizatória concedida aos Vereadores do Município de
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âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário,
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos;(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003).
(...);
§11. Não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.” (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005).
Nessa quadra, é certo que a verba indenizatória dos Vereadores
da Capital não deve ser computada para efeito do limite remuneratório, estabelecido no
inciso XI do artigo 37 da CRF.
pelo Apelante, o que implica o não provimento do presente Apelo.
Do Reexame Necessário da Sentença
Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso
julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a verba indenizatória
devida aos Vereadores do Município de Cuiabá seja, no seu limite máximo, no valor
correspondente a 60% (sessenta por cento) do subsídio fixado para cada legislatura, bem
assim que sejam os Parlamentares obrigados a prestar contas dos gastos realizados.
Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos
Recursos de Apelação das partes, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.
Por fim, anoto que, em vista da manutenção da sentença
recorrida, o efeito suspensivo, concedido à Apelação da Câmara Municipal de Cuiabá,
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Por tais razões, não merece acolhimento a pretensão esposada

deve ser revogado.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inadequação da via
eleita, suscitada pela Câmara Municipal de Cuiabá e, no mérito, DESPROVEJO ambos
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os Recursos de Apelação Cível. Em Reexame, RATIFICO o ato sentencial.
Outrossim, fica revogado o efeito suspensivo, concedido à
Apelação, interposta pela Câmara Municipal de Cuiabá.
É como voto.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo
DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Revisora)
e DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À
UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU
OS APELOS. EM SEDE DE REMESSSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A
SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR
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Cuiabá, 7 de novembro de 2016.
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CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 03/02/2017, sem qualquer manifestação por parte da
Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá referente a defesa do ato ora impugnado,
conforme despacho do Relator(a).
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Vistos, etc.
Vê-se que o objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade consiste na
instituição da verba de natureza indenizatória dos membros dos parlamentares da Câmara
Municipal de Cuiabá, em face da Lei n. 5.826/2014, que fixou a referida verba em 75% (setenta e
cinco por cento) da verba indenizatória paga aos Deputados Estaduais.
Ocorre que tal matéria foi tratada por este Tribunal de Justiça, por meio da
egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do Recurso de Apelação/Reexame Necessário n.
109664/2014, sob a relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal, oportunidade em que a
sentença prolatada nos autos de Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.811.0041 foi submetida ao
duplo grau de jurisdição.
Assim, não há como afastar a prevenção do Des. Marcio Vidal para analisar
e dirimir a questão.
Diante do exposto, deve esta Ação Direta de Inconstitucionalidade ser
redistribuída ao Des. Márcio Vidal.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2017.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator
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Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000
Requerente: Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requerido: Câmara Municipal de Cuiabá
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo ProcuradorGeral de Justiça do Estado de Mato Grosso em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá, tendo
em vista o disposto na Lei nº 5.826, de 18 de junho de 2014, que instituiu a verba de natureza
indenizatória dos membros do Poder Legislativo Municipal, em valor de 75% (setenta e cinco por
cento) correspondente aos dos Deputados Estaduais do Estado de Mato Grosso, conforme
instituído pela Lei Estadual nº 9.626/2011, tendo sido distribuída ao eminente colega
Desembargador Sebastião Barbosa Farias, na data de 12/01/2017.
Desta forma, em 17/01/2017, o magistrado relator determinou a intimação
da parte Requerida para que apresentasse defesa (Id 327238), o que foi devidamente cumprido,
conforme resposta anexada aos autos (Id 349732).
Na contestação apresentada pela Requerida, esta suscitou ocorrência de
litispendência, ao fundamento de que a mesma matéria já foi discutida nos autos da Ação Civil
Pública nº 803268/2013 e, confirmada por decisão do colegiado da Terceira Câmara de Direito
Público e Coletivo quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário
de Sentença nº109664/2014, cuja relatoria é minha.
Posto isso, o relator originário, Des. Sebastião Barbosa Filho, entendeu que
este magistrado é prevento para analisar e dirimir a questão, motivo pelo qual, os presentes autos
de Ação Direta de Inconstitucionalidade foram remetidos a este Gabinete.
Eis em síntese a questão.
A distribuição dos processos, qualquer que seja a instância do Judiciário,
está alicerçada no princípio da divisão do trabalho, ou seja, distribuir entre magistrados, da
mesma competência (Desembargadores do Tribunal Pleno), evitando a sobrecarga de um deles,
relativamente aos demais. Neste caso, a divisão é de competência do juízo, razão pela qual deve
ser o mais equânime possível, propiciando o mesmo número de feitos aos magistrados,
integrantes do mesmo órgão do Tribunal.
O estatuto civil permite a distribuição por dependência quando, tendo sido
extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ou quando houver
ajuizamento de ações idênticas.
A caracterização de uma ação idêntica à outra ocorre quando ambas
tiverem a mesma causa de pedir (remota e próxima) e o mesmo pedido, nos termos do artigo
337, §§§1º, 2º e 3º (CPC), nesse caso, a distribuição deverá ser feita ao juízo prevento ou relator,
que realizou a aceitação primeira da ação proposta.
Por seu turno, o eminente colega, ao entender que este magistrado está
prevento, como alhures mencionado, fê-lo, alicerçado no fato de que fui relator no recurso de
Apelação Cível com Reexame Necessário nº109664/2014, da sentença proferida nos autos de
Ação Civil Pública, que tramitou junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.
A referida ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de
Mato Grosso contra a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o seu presidente João
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Emanuel Moreira Lima, alegando que, no curso do Inquérito Civil SIMP no 000971-001/2010,
instaurado para apurar eventuais danos ao erário, concernentes ao pagamento de subsídio e da
verba indenizatória dos Vereadores, ficou constatado que a remuneração mensal recebida
(subsídio + verba indenizatória) estava acima do teto constitucional, ou seja, ultrapassa o valor do
subsídio do Prefeito.
A MM Juíza de piso, ao analisar os autos, julgou parcialmente procedente,
nos seguintes termos:
Diante do exposto, visando resguardar a moralidade administrativa, além da
razoabilidade e proporcionalidade como pressupostos de validade dos atos da
administração, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar que a verba
indenizatória devida aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá será, no limite
máximo, no valor correspondente a 60% do subsídio fixado para cada legislatura. Os
gastos a serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles reconhecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ficando vedado o ressarcimento de
gastos não autorizados, conforme acórdãos transcritos nesta sentença, devendo estes
gastos serem previamente comprovados por meio de relatório e documentos fiscais.
Contra essa decisão, a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o
Ministério Público interpuseram Recursos de Apelação Cível.
Na oportunidade do julgamento de ambos os recursos, consignei,
inicialmente, que
cumpre salientar que a edição da Lei Municipal n o 5.826/2014, que revogou,
expressamente, a Lei Municipal no 5.643/2013, não tem o condão de esvaziar o objeto
da presente Ação Civil Pública, tendo em vista que não se pretende, nesta Ação, a
inconstitucionalidade da lei, mas, apenas, limitar o valor da verba indenizatória
recebida pelos Vereadores do Município de Cuiabá.
Neste sentido, quando analisei a preliminar, suscitada pela Câmara
Municipal de Cuiabá, de inadequação da via eleita pelo Ministério Público, observei que nos
fundamentos apresentados pelo autor na ação civil pública, não havia discussão sobre a
constitucionalidade da citada lei, e que o pedido limitava ao valor da verba indenizatória dos
vereadores e do gabinete da Presidência do Legislativo Municipal.
Ao final, as preliminares arguidas foram afastadas, os recursos desprovidos
e a sentença mantida, nos termos que fora proferida, cuja ementa transcrevo:
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.
A Ação Civil Pública é o meio processual adequado para obter a limitação da verba
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indenizatória paga ao vereador, ainda que se pretenda a declaração incidental de
inconstitucionalidade da lei que a institui.
Não há afastar da apreciação do Judiciário a análise da adequação da verba
indenizatória, devida ao Parlamentar Municipal, sob a alegação de que se trata de
matéria interna corporis, pois a apreciação fica restrita à legalidade.
A lei municipal que instituiu a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo do
Município de Cuiabá não é inconstitucional, pois não há violação aos princípios da
moralidade e da razoabilidade.
Deve-se analisar, em conjunto com o mérito, a tese de que a decisão é extra ou ultra
petita.
O pagamento de verba indenizatória não influi no cômputo do teto remuneratório,
previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Constatado que o valor da verba indenizatória, devida ao Vereador de Cuiabá,
aumentou mais de 1.118%, desde a sua criação, mostra-se incontroversa a violação
aos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade.
A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que analisou o pedido
liminar, por ser provisória, não vincula a sentença a ser prolatada pelo Juízo da causa.
A sociedade tem o direito de fiscalizar os gastos públicos, por isso, a prestação de
contas da verba indenizatória torna-se imperiosa.
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 INDENIZATÓRIA –
EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO – AUMENTO
EXTREMAMENTE EXCESSIVO – DESPROPORÇÃO COM O VALOR DO SUBSÍDIO
DO PARLAMENTAR – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE
VIOLADOS – LIMITAÇÃO DO MONTANTE – RATIFICAÇÃO.
A tese de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, quando, na Ação Civil Pública,
inexistir pedido de declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade de lei.
A verba indenizatória, instituída no âmbito do Parlamento Municipal, no ano de 2007,
não está incluída no teto remuneratório, previsto no artigo 37, XI, da CRF, por expressa
determinação do § 11 deste mesmo artigo.
O aumento do valor da verba indenizatória, devida ao Vereador, em mais de 1.118%,
desde a sua criação, viola os princípios da moralidade e da razoabilidade.
Constatada a ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, a
limitação do valor da verba indenizatória mostra-se acertada.
Pois bem, o que se vê, de forma cristalina, é que o RAC/RNS n
109664/2014, da minha relatoria, teve como pedido a limitação do percentual da verba
indenizatória da Lei 5.643/2013, revogada pela Lei 5.826/2014, enquanto que a presente Ação
Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto a discussão a cerca da legalidade na instituição da
verba de natureza indenizatória dos membros dos parlamentos da Câmara Municipal de Cuiabá.
Pergunto, nesta quadra, se a questão posta se subsume à hipótese
infralegal mencionada. Respondo sem titubear: Não! Os pedidos são completamente diferentes.
Deste modo, não me resta alternativa a não ser suscitar o conflito de
competência em peça apartada, por entender que o relator originário é o competente para
processar e julgar a presente ação.
Aguardem os presentes autos na secretaria, para a manifestação do Relator
do Conflito de Competência.
Dê-se ciência ao promovente da ação.
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Cuiabá 14 de fevereiro de 2017.
Des. Márcio VIDAL.
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Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000
Requerente: Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requerido: Câmara Municipal de Cuiabá
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo ProcuradorGeral de Justiça do Estado de Mato Grosso em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá, tendo
em vista o disposto na Lei nº 5.826, de 18 de junho de 2014, que instituiu a verba de natureza
indenizatória dos membros do Poder Legislativo Municipal, em valor de 75% (setenta e cinco por
cento) correspondente aos dos Deputados Estaduais do Estado de Mato Grosso, conforme
instituído pela Lei Estadual nº 9.626/2011, tendo sido distribuída ao eminente colega
Desembargador Sebastião Barbosa Farias, na data de 12/01/2017.
Desta forma, em 17/01/2017, o magistrado relator determinou a intimação
da parte Requerida para que apresentasse defesa (Id 327238), o que foi devidamente cumprido,
conforme resposta anexada aos autos (Id 349732).
Na contestação apresentada pela Requerida, esta suscitou ocorrência de
litispendência, ao fundamento de que a mesma matéria já foi discutida nos autos da Ação Civil
Pública nº 803268/2013 e, confirmada por decisão do colegiado da Terceira Câmara de Direito
Público e Coletivo quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário
de Sentença nº109664/2014, cuja relatoria é minha.
Posto isso, o relator originário, Des. Sebastião Barbosa Filho, entendeu que
este magistrado é prevento para analisar e dirimir a questão, motivo pelo qual, os presentes autos
de Ação Direta de Inconstitucionalidade foram remetidos a este Gabinete.
Eis em síntese a questão.
A distribuição dos processos, qualquer que seja a instância do Judiciário,
está alicerçada no princípio da divisão do trabalho, ou seja, distribuir entre magistrados, da
mesma competência (Desembargadores do Tribunal Pleno), evitando a sobrecarga de um deles,
relativamente aos demais. Neste caso, a divisão é de competência do juízo, razão pela qual deve
ser o mais equânime possível, propiciando o mesmo número de feitos aos magistrados,
integrantes do mesmo órgão do Tribunal.
O estatuto civil permite a distribuição por dependência quando, tendo sido
extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ou quando houver
ajuizamento de ações idênticas.
A caracterização de uma ação idêntica à outra ocorre quando ambas
tiverem a mesma causa de pedir (remota e próxima) e o mesmo pedido, nos termos do artigo
337, §§§1º, 2º e 3º (CPC), nesse caso, a distribuição deverá ser feita ao juízo prevento ou relator,
que realizou a aceitação primeira da ação proposta.
Por seu turno, o eminente colega, ao entender que este magistrado está
prevento, como alhures mencionado, fê-lo, alicerçado no fato de que fui relator no recurso de
Apelação Cível com Reexame Necessário nº109664/2014, da sentença proferida nos autos de
Ação Civil Pública, que tramitou junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.
A referida ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de
Mato Grosso contra a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o seu presidente João
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Emanuel Moreira Lima, alegando que, no curso do Inquérito Civil SIMP no 000971-001/2010,
instaurado para apurar eventuais danos ao erário, concernentes ao pagamento de subsídio e da
verba indenizatória dos Vereadores, ficou constatado que a remuneração mensal recebida
(subsídio + verba indenizatória) estava acima do teto constitucional, ou seja, ultrapassa o valor do
subsídio do Prefeito.
A MM Juíza de piso, ao analisar os autos, julgou parcialmente procedente,
nos seguintes termos:
Diante do exposto, visando resguardar a moralidade administrativa, além da
razoabilidade e proporcionalidade como pressupostos de validade dos atos da
administração, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar que a verba
indenizatória devida aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá será, no limite
máximo, no valor correspondente a 60% do subsídio fixado para cada legislatura. Os
gastos a serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles reconhecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ficando vedado o ressarcimento de
gastos não autorizados, conforme acórdãos transcritos nesta sentença, devendo estes
gastos serem previamente comprovados por meio de relatório e documentos fiscais.
Contra essa decisão, a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o
Ministério Público interpuseram Recursos de Apelação Cível.
Na oportunidade do julgamento de ambos os recursos, consignei,
inicialmente, que
cumpre salientar que a edição da Lei Municipal n o 5.826/2014, que revogou,
expressamente, a Lei Municipal no 5.643/2013, não tem o condão de esvaziar o objeto
da presente Ação Civil Pública, tendo em vista que não se pretende, nesta Ação, a
inconstitucionalidade da lei, mas, apenas, limitar o valor da verba indenizatória
recebida pelos Vereadores do Município de Cuiabá.
Neste sentido, quando analisei a preliminar, suscitada pela Câmara
Municipal de Cuiabá, de inadequação da via eleita pelo Ministério Público, observei que nos
fundamentos apresentados pelo autor na ação civil pública, não havia discussão sobre a
constitucionalidade da citada lei, e que o pedido limitava ao valor da verba indenizatória dos
vereadores e do gabinete da Presidência do Legislativo Municipal.
Ao final, as preliminares arguidas foram afastadas, os recursos desprovidos
e a sentença mantida, nos termos que fora proferida, cuja ementa transcrevo:
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.
A Ação Civil Pública é o meio processual adequado para obter a limitação da verba
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indenizatória paga ao vereador, ainda que se pretenda a declaração incidental de
inconstitucionalidade da lei que a institui.
Não há afastar da apreciação do Judiciário a análise da adequação da verba
indenizatória, devida ao Parlamentar Municipal, sob a alegação de que se trata de
matéria interna corporis, pois a apreciação fica restrita à legalidade.
A lei municipal que instituiu a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo do
Município de Cuiabá não é inconstitucional, pois não há violação aos princípios da
moralidade e da razoabilidade.
Deve-se analisar, em conjunto com o mérito, a tese de que a decisão é extra ou ultra
petita.
O pagamento de verba indenizatória não influi no cômputo do teto remuneratório,
previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Constatado que o valor da verba indenizatória, devida ao Vereador de Cuiabá,
aumentou mais de 1.118%, desde a sua criação, mostra-se incontroversa a violação
aos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade.
A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que analisou o pedido
liminar, por ser provisória, não vincula a sentença a ser prolatada pelo Juízo da causa.
A sociedade tem o direito de fiscalizar os gastos públicos, por isso, a prestação de
contas da verba indenizatória torna-se imperiosa.
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 INDENIZATÓRIA –
EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO – AUMENTO
EXTREMAMENTE EXCESSIVO – DESPROPORÇÃO COM O VALOR DO SUBSÍDIO
DO PARLAMENTAR – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE
VIOLADOS – LIMITAÇÃO DO MONTANTE – RATIFICAÇÃO.
A tese de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, quando, na Ação Civil Pública,
inexistir pedido de declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade de lei.
A verba indenizatória, instituída no âmbito do Parlamento Municipal, no ano de 2007,
não está incluída no teto remuneratório, previsto no artigo 37, XI, da CRF, por expressa
determinação do § 11 deste mesmo artigo.
O aumento do valor da verba indenizatória, devida ao Vereador, em mais de 1.118%,
desde a sua criação, viola os princípios da moralidade e da razoabilidade.
Constatada a ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade, a
limitação do valor da verba indenizatória mostra-se acertada.
Pois bem, o que se vê, de forma cristalina, é que o RAC/RNS n
109664/2014, da minha relatoria, teve como pedido a limitação do percentual da verba
indenizatória da Lei 5.643/2013, revogada pela Lei 5.826/2014, enquanto que a presente Ação
Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto a discussão a cerca da legalidade na instituição da
verba de natureza indenizatória dos membros dos parlamentos da Câmara Municipal de Cuiabá.
Pergunto, nesta quadra, se a questão posta se subsume à hipótese
infralegal mencionada. Respondo sem titubear: Não! Os pedidos são completamente diferentes.
Deste modo, não me resta alternativa a não ser suscitar o conflito de
competência em peça apartada, por entender que o relator originário é o competente para
processar e julgar a presente ação.
Aguardem os presentes autos na secretaria, para a manifestação do Relator
do Conflito de Competência.
Dê-se ciência ao promovente da ação.
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Cuiabá 14 de fevereiro de 2017.
Des. Márcio VIDAL.
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Ciência das decisões ID's 395951 e 389037.
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Em 19 de maio de 2017, faço a estes autos juntada do acórdão referente ao
julgamento do Conflito de Competência CC 1001459-47.2017.8.11.0000, onde
figuram como Suscitante: Desembargador Márcio Vidal e como Suscitado:
Desembargador Sebastião Barbosa Farias..
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SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
SUSCITADO: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégio Plenário:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador
Márcio Vidal em face da decisão proferida pelo eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que
declinou da competência para processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1000145-66.2017.8.11.0000, na qual figura como autor o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso e como requerida a Câmara Municipal de Cuiabá, cujo objeto é a instituição da verba de natureza
indenizatória aos parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá, em face da Lei n. 5.826/2014, que fixou
a referida verba em 75% (setenta e cinco por cento) da verba indenizatória paga aos Deputados Estaduais.
Segundo os argumentos do suscitado, o Desembargador Márcio Vidal é prevento,
uma vez que tal matéria foi tratada por este Tribunal de Justiça, por meio da egrégia Terceira Câmara
Cível de Direito Público, nos autos do Recurso de Apelação/Reexame Necessário n. 109664/2014, sob a
relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal, oportunidade em que a sentença prolatada nos autos
da Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.811.0041 foi submetida ao duplo grau de jurisdição.
Consta da ementa do acórdão Apelação/Reexame Necessário n. 109664/2014, em
que figuram como partes a Câmara Municipal de Cuiabá e o Ministério Público, além do Sr. João
Emanuel Moreira Lima, então Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, os seguintes termos:
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
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OBSERVÂNCIA

NA

SENTENÇA

–

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

–

OBRIGATORIEDADE – DIREITO DE FISCALIZAÇÃO PELA SOCIEDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS. A Ação é o meio processual adequado para obter a
limitação da verba indenizatória paga ao vereador, ainda que se pretenda a
declaração incidental de inconstitucionalidade da lei que a institui. Não há
afastar da apreciação do Judiciário a análise da adequação da verba
indenizatória, devida ao Parlamentar Municipal, sob a alegação de que se trata
de matéria interna corporis, pois a apreciação fica restrita à legalidade. A lei
municipal que instituiu a verba indenizatória no âmbito do Poder Legislativo do
Município de Cuiabá não inconstitucional, pois não há violação aos princípios
da moralidade e da razoabilidade. Deve-se analisar, em conjunto com o mérito,
a tese de que a decisão é extra ou ultra petita. O pagamento de verba
indenizatória não influi no cômputo do teto remuneratório, previsto no inciso
XI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Constatado
que o valor da verba indenizatória, devida ao Vereador de Cuiabá, aumentou
mais de 1.118%, desde a sua criação, mostra-se incontroversa a violação aos
princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade. (destaquei)
A decisão proferida no Recurso de Agravo Instrumento que analisou o pedido
liminar, por ser provisória, não vincula a sentença a ser prolatada pelo Juízo da
causa. A sociedade tem o direito de fiscalizar os gastos públicos, por isso, a
prestação de contas da verba indenizatória torna-se imperiosa. REEXAME
NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTERE TANTUM DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO MEIO PROCESSUAL ELEITO –
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO – AFASTAMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA –
EXCLUSÃO
NO
CÁLCULO
REMUNERATÓRIO
–
AUMENTO
EXTREMAMENTE EXCESSIVO – DESPROPORÇÃO COM O VALOR DO
SUBSÍDIO DO PARLAMENTAR – PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA
RZOABILIDADE VIOLADOS – LIMITAÇÃO DO MONTANTE – RATIFICAÇÃO.
A tese de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, quando, na Ação Civil
Pública,
inexistir
pedido
de
declaração
incidenter
tantum
de
inconstitucionalidade de lei. A verba indenizatória, instituída no âmbito do
Parlamento Municipal, no ano de 2007, não está incluída no teto remuneratório,
previsto no artigo 37, XI, da CRF, por expressa determinação do § 11 deste
mesmo artigo. O aumento do valor da verba indenizatória, devida ao Vereador,
em mais de 1.118% desde a sua criação, viola os princípios da moralidade e da
razoabilidade. Constatada a ofensa aos princípios da moralidade e da
razoabilidade, a limitação do valor da verba indenizatória mostra-se acertada.

O suscitante, por sua vez, alega que o RAC/RNS nº 109664/2014, de sua relatoria,

2 de 3

18/05/2017 12:34
Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 19/05/2017 17:39:47
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBZSRXYDFV

Num. 651353 - Pág. 2

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/Painel/painel_usuario/documentoHTML.se...

teve como pedido a limitação do percentual da Lei nº 5.643/2013, revogada pela Lei 5.826/2014,
enquanto que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto a discussão acerca da
legalidade da instituição da verba de natureza indenizatória dos membros do parlamento da Câmara
Municipal de Cuiabá.
Afirma, pois, que não há falar em prevenção, motivo pelo qual a competência para
processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade é do relator originário Desembargador Sebastião
Barbosa Farias.
Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do conflito,
declarando-se a competência do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, ora suscitado, para
processar e julgar a ação.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 20 de abril de 2017.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
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VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégio Plenário:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador
Márcio Vidal em face da decisão proferida pelo eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que
declinou da competência para processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1000145-66.2017.8.11.0000, na qual figura como autor o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso e como requerida a Câmara Municipal de Cuiabá, cujo objeto é a instituição da verba de natureza
indenizatória aos parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá, em face da Lei n. 5.826/2014, que fixou
a referida verba em 75% (setenta e cinco por cento) da verba indenizatória paga aos Deputados Estaduais.
No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e
juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal, a teor do
que estabelece o art. 958 do Código de Processo Civil.
A distribuição de feitos, no âmbito desta Corte, é regulada pelos artigos 80 a 84 do
Regimento Interno e o ato da distribuição é o momento adequado para se analisar a existência ou não da
prevenção, ante o que estabelece o art. 80, § 4º, do RITJ/MT, a seguir transcrito:
Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão
distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante
sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação,
observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade,
igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1º - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas
cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator
para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na
execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a
realizada para efeito da concessão da prisão preventiva, ou de qualquer
diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
(...)
§ 4º - A distribuição da ação direta de inconstitucionalidade torna prevento o
Relator para outras ações ou arguições que sustentarem a inconstitucionalidade
dos mesmos dispositivos de lei ou de ato normativo estadual ou municipal, salvo
se não tiver mais assento no Tribunal Pleno.
(...) (Grifei)
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Outrossim, dispõe o art. 930 do CPC:

Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal,
observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo
único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para
eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo
conexo.

In casu, verifica-se que, de fato o Desembargador suscitante foi relator no recurso
de Apelação com Reexame Necessário nº 109664/2014, nos autos da Ação Civil Pública que tramitou
junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.
A referida ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de
Mato Grosso contra a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o seu presidente João Emanuel
Moreira Lima, alegando que no curso do Inquérito Civil SIMP nº 0009710001/2010, instaurado para
apurar eventuais danos ao erário, concernentes ao pagamento de subsídio e da verba indenizatória dos
Vereadores, ficou constatado que a remuneração mensal recebida (subsídio + verba indenizatória) estava
acima do teto constitucional, ou seja, ultrapassava o valor do subsídio do Prefeito. A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido, para determinar que a verba indenizatória devida aos Vereadores da
Câmara Municipal de Cuiabá fosse fixada, no limite máximo, de 60% do subsídio fixado para cada
legislatura.
Argumenta o Desembargador suscitante que ao analisar a preliminar, suscitada
pela Câmara Municipal de Cuiabá, de inadequação da via eleita pelo Ministério Público, observei que nos
fundamentos apresentados pelo autor na ação civil pública, não havia discussão sobre a
constitucionalidade da citada lei, e que o pedido limitava o valor da verba indenizatória dos vereadores e
do gabinete da Presidência do Legislativo Municipal. Ao final, as preliminares arguidas foram afastadas,
os recursos desprovidos e a sentença mantida nos termos em que proferida.
A ADI nº 1000145-66.2017.8.11.0000 proposta pelo Procurador-Geral de Justiça
foi ajuizada em face da Lei Estadual nº 5.826/2014, que instituiu verba de natureza indenizatória aos
Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, no valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da
que é paga aos Deputados Estaduais de Mato Grosso.
Nesse passo, o art. 83, XVI, do RITJ/MT dispõe que a ação ou recurso será
distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou
quando tendo havido desistência o pedido foi reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores
(CPC, art. 253).
Extrai-se dos fatos supracitados que, a matéria ventilada na Apelação/Reexame
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versa sobre a limitação da verba indenizatória aos parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá, em face
da Lei n. 5.826/2014, que fixou a referida verba em 75% (setenta e cinco por cento) da verba
indenizatória paga aos Deputados Estaduais, enquanto na ADI em comento tem por objeto a discussão
acerca da constitucionalidade na instituição da verba de natureza indenizatória aos membros da Câmara
Municipal de Cuiabá.
De acordo com Fredie Didier Jr., conexão é uma relação de semelhança entre
demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos
processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.
(...) A conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a
modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e
julgar todas as causas conexas. (Curso de Direito Processual Civil, 11ª edição, vol. 1, págs. 136/137).
In casu, cumpre-me analisar o objeto das referidas ações. O objeto da Ação Civil
Pública é a defesa de um dos direitos tutelados pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do
Consumidor e pela Lei de Ação Civil Pública. A Ação Civil Pública pode ser como fundamento a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade é a
declaração, em abstrato, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, com a consequente retirada da
lei declarada inconstitucional do mundo jurídico por intermédio da eficácia erga omnes.
Assim, o pedido na Ação Civil Pública é a proteção do bem da vida, que pode ter
como causa de pedir a inconstitucionalidade de lei, enquanto o pedido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade será a própria declaração de inconstitucionalidade da lei. São inconfundíveis os
objetos da Ação Civil Pública e da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
E prossegue, discorrendo sobre a prevenção:
A prevenção é critério para exclusão dos demais juízos competentes de um mesmo
foro ou tribunal. A prevenção não é fator de determinação da competência. Por força da prevenção,
permanece apenas a competência de um entre vários juízes competentes, excluindo-se os demais. A
prevenção funciona como mecanismo de integração em casos de conexão: é o instrumento para se saiba
em qual juízo serão reunidas as causas conexas (ob. Cit., página 148).
Entendo que embora a causa de pedir da Apelação/Reexame Necessário seja
idêntica ao objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, o que poderia levar à conclusão da
ocorrência da conexão ou continência, tal fato não ocorreu no caso analisado, haja vista que, o recurso de
Apelação/Reexame Necessário tido como conexo à Ação Direta de Inconstitucionalidade já foi julgado e,
como se sabe, o intuito do legislador, ao estabelecer os critérios de modificação da competência, foi
privilegiar o princípio da economia processual e evitar decisões conflitantes sobre o mesmo objeto.
Logo, não prevalecem os motivos que justificariam a
Apelação/Reexame Necessário e a ADI, assim, a aplicação da Súmula 235 do STJ, que diz:

reunião

da

A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.
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Assim, como a prevenção por conexão tem razão de existir enquanto ambos os
processos estão em tramitação, findando ou sendo um deles julgado, não prevalece a regra para a reunião
dos processos.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça, julgo procedente o conflito negativo de competência suscitado para reconhecer a competência do
Desembargador Sebastião Barbosa Farias para relatar a ADI nº 1000145-66.2017.8.11.0000, proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
É como voto.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

Número Único: 1001459-47.2017.8.11.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto: [Competência, Inconstitucionalidade Material]
Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Parte(s):
[DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS (SUSCITADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TRIBUNAL PLENO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). , por meio da Turma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão: CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, À
UNANIMIDADE.

EMENTA
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES
– APELAÇÃO/REEXAME E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONEXÃO –
PREVENÇÃO CESSADA – JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME – SÚMULA
235 STJ – COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO – CONFLITO DE
COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
O recurso de Apelação/Reexame Necessário tido como conexo à Ação Direta de
Inconstitucionalidade já foi julgado e, como se sabe, o intuito do legislador, ao estabelecer os critérios de
modificação da competência, foi privilegiar o princípio da economia processual e evitar decisões
conflitantes sobre o mesmo objeto.
Não prevalecem os motivos que justificariam a reunião da Apelação/Reexame
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Necessário e a ADI, assim, a aplicação da Súmula 235 do STJ, que diz: A conexão não determina a
reunião dos processos se um deles já foi julgado.
A prevenção por conexão tem razão de existir enquanto ambos os processos estão
em tramitação, findando ou sendo um deles julgado, não prevalece a regra para a reunião dos processos.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 11/05/2017
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 10000145-66.2017.8.11.0000
Requerente: Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requerido: Câmara Municipal de Cuiabá
Vistos, etc.
Tendo em vista o Acórdão juntado a estes autos (Id nº 651358), que julgou
procedente o Conflito de Competência nº1001459-47.2017, por mim suscitado, em face do Des.
Sebastião Barbosa Farias, determino a remessa dos autos àquele Gabinete, para processar e
julgar a presente Ação Direta de Constitucionalidade.
Ciente da Decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2017.
Des. Márcio VIDAL.
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Vistos, etc.
Encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando-me a seguir
conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2017.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator
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VISTA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO AO R. DESPACHO
CONTIDO NO ID. 934126.
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SIMP nº 001813-001/2017
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Requerente: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias

Excelentíssimo Desembargador Relator,
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em face da Lei Municipal nº 5.826/2014 do Município de Cuiabá, que instituiu a verba de natureza indenizatória dos
membros do Poder Legislativo e dá outras providências.
Sustenta-se, em apertada síntese, que ao fixar a verba indenizatória dos parlamentares
do Poder Legislativo Municipal no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos membros do Poder
Legislativo Estadual, a Câmara Municipal de Cuiabá violou os princípios da moralidade e da razoabilidade, previstos no
artigo 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que não se demonstrou justificável a fixação de
valor tão expressivo.
A Procuradoria Geral do Município, não obstante intimada, deixou transcorrer o prazo
sem apresentar qualquer manifestação (ID 366651).
Por sua vez, a Câmara Municipal de Cuiabá prestou informações, suscitando,
preliminarmente, a ocorrência de litispendência sob o argumento de que a mesma matéria foi discutida e sentenciada na
Ação Civil Pública nº 803298/2013 e também na Apelação nº 109664/2014, cujos termos encontram-se no aguardo de
decisão em sede recursal nos Embargos de Declaração nº 0167055-37.2016.8.11.0000, e no mérito, pugnou pela
constitucionalidade da Lei nº 5.826/2014 (ID 349732).
Na sequência, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias declinou da competência
para atuar no feito, por entender que há prevenção do Desembargador Márcio Vidal, uma vez que a matéria foi tratada
na Terceira Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 109664/2014, sob a relatoria
daquele magistrado (ID 369884).
O Desembargador Márcio Vidal suscitou Conflito de Negativo de Competência,
registrado sob o nº 1001459-47.2017, que foi julgado procedente, em razão do mencionado Recurso de Apelação já ter
sido julgado e, ainda mais, por tratar-se de pedidos diferentes, não havendo, portanto, que falar-se em litispendência, o
que ensejou o retorno dos autos ao relator originário (ID 651358 e ID 741001).
Na sequência, vieram os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (ID 934126).
É o relato.
Pleiteia-se, por meio da presente ação, a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.826, 18 de junho de 2014, do
Município de Cuiabá, por afronta ao artigo 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a norma impugnada sucumbe ao vício de
inconstitucionalidade.
Conforme destacado na inicial, ao fixar a verba indenizatória dos parlamentares do Poder Legislativo Municipal no
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percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos membros do Poder Legislativo Estadual, a Câmara
Municipal violou os princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade, contido no artigo 37, caput, da Carta
Magna, que foram reproduzidos pelo artigo 129, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Desse modo, dispõem os textos constitucionais:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(…)

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
(…)

Com efeito, a finalidade da verba em questão é ressarcir o parlamentar de eventuais gastos no desempenho da sua
função, de modo que o montante previsto pela Lei Municipal nº 5.826/2016 não se justifica no caso em análise.
Considerando que a área de atuação do Vereador se circunscreve ao Município de Cuiabá (no caso, a Capital do
Estado), não se justifica a fixação de valor tão elevado, uma vez que as despesas com locomoção são muito menores,
não sendo necessárias eventuais gastos com passagens ou transportes para longas distâncias.
Assim, não há razão para se fixar o percentual em 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago a título de verba
indenizatória aos Deputados Estaduais, mesmo porque tal indexação não encontra proporção ao analisar-se a extensão
territorial e o número da população do Estado de Mato Grosso em comparação com a do Município de Cuiabá.
No mais, aplicando-se o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) previsto pela Lei Municipal nº 5.826/2014, ora
impugnada, verifica-se que a verba indenizatória dos Vereadores do Município de Cuiabá poderia chegar ao patamar
de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), em razão da Lei Estadual nº 10.296/2015 ter
fixado a verba indenizatória dos Deputados Estaduais no patamar de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Extrai-se, portanto, que o diploma legislativo municipal afrontou diretamente os princípios da moralidade e da
razoabilidade, mostrando-se injustificável a fixação de verba indenizatória de valor muito maior que o próprio subsídio
pago aos Vereadores.
Impõe ressaltar que a Constituição Federal estabeleceu um sistema de subtetos constitucionais, de modo que, nos
Municípios, a remuneração e o subsídio dos membros de qualquer dos Poderes não poderão exceder o subsídio do
Prefeito, o que se verifica no caso dos Vereadores.
Como dito na inicial, o diploma legislativo ora impugnado revogou a Lei Municipal nº 5.643, de 25 de janeiro de 2013,
que foi objeto de discussão na Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.8.11.0041, na qual se decidiu, em sede de Recurso
de Apelação e Remessa Necessária nº 109664/2014, pela manutenção da sentença, que julgou parcialmente
procedente o pedido de limitação da verba indenizatória dos Vereadores do Município de Cuiabá, devendo esta ser
fixada no patamar máximo de 60% (sessenta por cento) do seu subsídio, fixado para cada legislatura, estabelecendo
ainda a necessidade de comprovação das despesas realizadas, tendo como fundamento a ofensa aos princípios da
moralidade administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, que constituem pressupostos de validade
dos atos da administração (AI 60080/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2013,
Publicado no DJE 18/10/2013).

Desse modo, não restam dúvidas de que a Lei Municipal nº 5.826/2014 violou diretamente os princípios da moralidade
administrativa e da razoabilidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 129, caput, da
Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que estabeleceu verba indenizatória desproporcional à realidade do
ente municipal.
Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso reitera integralmente os termos da inicial e pugna
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pela procedência da presente Ação Direta, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei nº
5.826/2014, pelos fundamentos retromencionados.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2017.

HÉLIO FREDOLINO FAUST
Procurador-Geral de Justiça em exercício
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SIMP nº 001813-001/2017
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Requerente: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias

Excelentíssimo Desembargador Relator,
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face
da Lei Municipal nº 5.826/2014 do Município de Cuiabá, que instituiu a verba
de natureza indenizatória dos membros do Poder Legislativo e dá outras
providências.
Sustenta-se, em apertada síntese, que ao fixar a
verba indenizatória dos parlamentares do Poder Legislativo Municipal no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos membros do
Poder Legislativo Estadual, a Câmara Municipal de Cuiabá violou os princípios
da moralidade e da razoabilidade, previstos no artigo 129, caput, da
Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que não se demonstrou
justificável a fixação de valor tão expressivo.
A Procuradoria Geral do Município, não obstante
intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação
(ID 366651).
Por sua vez, a Câmara Municipal de Cuiabá prestou
informações, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência sob
acp

Assinado eletronicamente por: HELIO FREDOLINO FAUST - 31/08/2017 14:52:26
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBYMCXSKCT

1

Num. 1045925 - Pág. 1

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
___________________________________________________________________
o argumento de que a mesma matéria foi discutida e sentenciada na Ação
Civil Pública nº 803298/2013 e também na Apelação nº 109664/2014, cujos
termos encontram-se no aguardo de decisão em sede recursal nos Embargos
de Declaração nº 0167055-37.2016.8.11.0000, e no mérito, pugnou pela
constitucionalidade da Lei nº 5.826/2014 (ID 349732).
Na sequência, o Desembargador Sebastião Barbosa
Farias declinou da competência para atuar no feito, por entender que há
prevenção do Desembargador Márcio Vidal, uma vez que a matéria foi
tratada na Terceira Câmara Cível nos autos do Recurso de Apelação/Reexame
Necessário nº 109664/2014, sob a relatoria daquele magistrado (ID 369884).
O Desembargador Márcio Vidal suscitou Conflito de
Negativo de Competência, registrado sob o nº 1001459-47.2017, que foi
julgado procedente, em razão do mencionado Recurso de Apelação já ter sido
julgado e, ainda mais, por tratar-se de pedidos diferentes, não havendo,
portanto, que falar-se em litispendência, o que ensejou o retorno dos autos
ao relator originário (ID 651358 e ID 741001).
Na sequência, vieram os autos a esta ProcuradoriaGeral de Justiça para manifestação (ID 934126).
É o relato.
Pleiteia-se, por meio da presente ação, a declaração
de inconstitucionalidade da Lei nº 5.826, 18 de junho de 2014, do Município
de Cuiabá, por afronta ao artigo 129, caput, da Constituição do Estado de
Mato Grosso.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que,
de fato, a norma impugnada sucumbe ao vício de inconstitucionalidade.
ACP
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Conforme destacado na inicial, ao fixar a verba
indenizatória dos parlamentares do Poder Legislativo Municipal no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos membros do Poder
Legislativo Estadual, a Câmara Municipal violou os princípios da moralidade
administrativa e da razoabilidade, contido no artigo 37, caput, da Carta
Magna, que foram reproduzidos pelo artigo 129, caput, da Constituição do
Estado de Mato Grosso.
Desse modo, dispõem os textos constitucionais:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de
qualquer

dos

Poderes

do

Estado,

obedecerá

aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:
(…)

Com efeito, a finalidade da verba em questão é
ressarcir o parlamentar de eventuais gastos no desempenho da sua função,
de modo que o montante previsto pela Lei Municipal nº 5.826/2016 não se
justifica no caso em análise.
Considerando que a área de atuação do Vereador se
circunscreve ao Município de Cuiabá (no caso, a Capital do Estado), não se
justifica a fixação de valor tão elevado, uma vez que as despesas com

acp
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locomoção são muito menores, não sendo necessárias eventuais gastos com
passagens ou transportes para longas distâncias.
Assim, não há razão para se fixar o percentual em
75% (setenta e cinco por cento) do valor pago a título de verba indenizatória
aos Deputados Estaduais, mesmo porque tal indexação não encontra
proporção ao analisar-se a extensão territorial e o número da população do
Estado de Mato Grosso em comparação com a do Município de Cuiabá.
No mais, aplicando-se o percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) previsto pela Lei Municipal nº 5.826/2014, ora impugnada,
verifica-se que a verba indenizatória dos Vereadores do Município de Cuiabá
poderia chegar ao patamar de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil e
setecentos e cinquenta reais), em razão da Lei Estadual nº 10.296/2015 ter
fixado a verba indenizatória dos Deputados Estaduais no patamar de R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Extrai-se,
municipal

afrontou

diretamente

portanto,
os

que

princípios

o

diploma

da

legislativo

moralidade

e

da

razoabilidade, mostrando-se injustificável a fixação de verba indenizatória de
valor muito maior que o próprio subsídio pago aos Vereadores.
Impõe

ressaltar

que

a

Constituição

Federal

estabeleceu um sistema de subtetos constitucionais, de modo que, nos
Municípios, a remuneração e o subsídio dos membros de qualquer dos
Poderes não poderão exceder o subsídio do Prefeito, o que se verifica no caso
dos Vereadores.
Como dito na inicial, o diploma legislativo ora
impugnado revogou a Lei Municipal nº 5.643, de 25 de janeiro de 2013, que
foi objeto de discussão na Ação Civil Pública nº 9728-08.2013.8.11.0041, na
ACP
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qual se decidiu, em sede de Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº
109664/2014, pela manutenção da sentença, que julgou parcialmente
procedente o pedido de limitação da verba indenizatória dos Vereadores do
Município de Cuiabá, devendo esta ser fixada no patamar máximo de 60%
(sessenta por cento) do seu subsídio, fixado para cada legislatura,
estabelecendo

ainda

a

necessidade

de

comprovação

das

despesas

realizadas, tendo como fundamento a ofensa aos princípios da moralidade
administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, que constituem
pressupostos de validade dos atos da administração (AI 60080/2013, DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em
01/10/2013, Publicado no DJE 18/10/2013).

Desse modo, não restam dúvidas de que a Lei
Municipal nº 5.826/2014 violou diretamente os princípios da moralidade
administrativa e da razoabilidade, previstos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal, e no artigo 129, caput, da Constituição do Estado de
Mato Grosso, uma vez que estabeleceu verba indenizatória desproporcional à
realidade do ente municipal.
Em face do exposto, o Ministério Público do Estado
de Mato Grosso reitera integralmente os termos da inicial e pugna pela
procedência da presente Ação Direta, com a consequente declaração de
inconstitucionalidade

da

Lei

nº

5.826/2014,

pelos

fundamentos

retromencionados.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2017.

HÉLIO FREDOLINO FAUST

Procurador-Geral de Justiça em exercício

acp
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CERTIFICO que em 16/04/2018 enviei a Pauta de Julgamento do
Tribunal Pleno Judicial ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação.
CERTIFICO, igualmente, que a referida Pauta foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico n.º 10.238, de 17/04/2018 e publicada em
18/04/2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL
PLENO, proferida em 10/05/2018 neste feito: “ADIADO O JULGAMENTO PELO
ADIANTADO DA HORA.”
O referido é verdade e dou fé.
Cuiabá, 14 de maio de 2018.
BELª MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Tribunal Pleno
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL
PLENO, proferida em 24/05/2018 neste feito: “ADIADO O JULGAMENTO PARA A
PRÓXIMA SESSÃO ANTE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE, CONFORME
PORTARIA Nº 723/2018 - DGTJ-PRES.”
Cuiabá, 30 de maio de 2018.
BELª MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Tribunal Pleno

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 30/05/2018 15:02:51
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBQQZLWVTV

Num. 2284822 - Pág. 1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL
PLENO, proferida em 14/06/2018 neste feito: “ ADIADO O JULGAMENTO PELO
ADIANTADO DA HORA .”
Cuiabá, 18 de junho de 2018.
BELª MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Tribunal Pleno
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL
PLENO, proferida em 28/06/2018 neste feito: “ADIADO O JULGAMENTO PELO
ADIANTADO DA HORA .”
Cuiabá, 06 de julho de 2018.
BELª MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Tribunal Pleno

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 06/07/2018 10:45:16
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL
PLENO, proferida em 12/07/2018 neste feito: “JULGAMENTO ADIADO EM VIRTUDE
DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO RELATOR.”
Cuiabá, 25 de julho de 2018.
BELª MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Tribunal Pleno
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
CERTIDÃO
CERTIFICO que foi a seguinte a decisão do Egrégio TRIBUNAL
PLENO, proferida em 23/08/2018 neste feito: “ ADIADO O JULGAMENTO POR
INSUFICIÊNCIA DE QUORUM .”
Cuiabá, 24 de agosto de 2018.
BELª MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA
Diretora do Departamento do Tribunal Pleno
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 13 de Setembro de 2018
às
14:00 horas, no PLENÁRIO 1.
Pedido de sustentação oral/preferência e Memoriais podem ser encaminhados para o email
tribunal.pleno@tjmt.jus.br
até 24 horas de antecedência, dispensando-se o preenchimento de cadastro na sessão.
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Número Único: 1000145-66.2017.8.11.0000
Classe: PETIÇÃO (241)
Assunto: [Inconstitucionalidade Material]
Relator: DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Decisão: À UNANIMIDADE, CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/09/2018

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 17/09/2018 15:01:43
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO
Número Único: 1000145-66.2017.8.11.0000
Classe: PETIÇÃO (241)
Assunto: [Inconstitucionalidade Material]
Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora: [DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM
NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A).
DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARIA HELENA
GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CLEUCI TEREZINHA
CHAGAS PEREIRA DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):
[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERENTE),
CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO
GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ
(TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00
(ADVOGADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TRIBUNAL
PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão: À UNANIMIDADE, CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.
EMENTA

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA PLEITO LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI n.
5.826/2014 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS MEMBROS DO PODER
LEGISLATIVO DE CUIABÁ (VEREADORES) EM PATAMAR DE 75% (SETENTA E CINCO
POR CENTO) DO VALOR PAGO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS (LEI N. 9.626/2011) OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ARTIGO 129 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 37 DA CARTA MAGNA) – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E
PERIGO NA DEMORA – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – DIFICULDADE DE AFERIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE USO DA
VERBA – PERICULUM IN MORA CONSTATADO DIANTE DA PLENA EFICÁCIA DA NORMA –
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LIMINAR DEFERIDA. Deve ser suspensa liminarmente, em razão do preenchimentos requisitos,
a Lei Municipal n. 5.826/2014, que institui verba de natureza indenizatória aos Vereadores de
Cuiabá, para fins de recebimento de diárias, passagens, ajuda de transporte, dentre outras
despesas, em valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos Deputados
Estaduais, uma vez que tal ato fere o princípio da moralidade, uma vez que não há justificativa
razoável, proporcional e plausível, e que guarde correlação com a realidade do Parlamento
Estadual, à luz do que dispõe a Lei n. 9.626/2011.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/09/2018
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - TP
PETIÇÃO (241) 1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL

V O T O P R E L I M I N A R – Litispendência.
A preliminar suscitada não merece prosperar, uma vez que a matéria tratada
nesta ADIN é diversa da conferida à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual,
em face da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, cuja alegação deriva de pagamento
de subsídio e da verba indenizatória dos Vereadores em patamar acima do teto constitucional, ou
seja, em valor superior ao subsídio do Prefeito Municipal.
Isso inclusive restou consignado quando do julgamento do Conflito de
Competência, em que figurei como suscitado, em voto da eminente Desembargadora Helena
Maria Bezerra Ramos, Relatora. Vejamos, “in verbis”:
“A referida ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso contra a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o seu presidente
João Emanuel Moreira Lima, alegando que no curso do Inquérito Civil SIMP nº
0009710001/2010, instaurado para apurar eventuais danos ao erário, concernentes ao
pagamento de subsídio e da verba indenizatória dos Vereadores, ficou constatado que
a remuneração mensal recebida (subsídio + verba indenizatória) estava acima do teto
constitucional, ou seja, ultrapassava o valor do subsídio do Prefeito.
(...)
Observei que nos fundamentos apresentados pelo autor na ação civil pública, não
havia discussão sobre a constitucionalidade da citada lei, e que o pedido limitava o
valor da verba indenizatória dos vereadores e do gabinete da Presidência do
Legislativo Municipal.
(...)
A ADI nº 1000145-66.2017.8.11.0000 proposta pelo Procurador-Geral de Justiça foi
ajuizada em face da Lei Estadual nº 5.826/2014, que instituiu verba de natureza
indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, no valor
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da que é paga aos Deputados
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Estaduais de Mato Grosso.
(...)
In casu, cumpre-me analisar o objeto das referidas ações. O objeto da Ação Civil
Pública é a defesa de um dos direitos tutelados pela Constituição Federal, pelo Código
de Defesa do Consumidor e pela Lei de Ação Civil Pública. A Ação Civil Pública pode
ser como fundamento a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade é a declaração, em abstrato, da inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, com a consequente retirada da lei declarada inconstitucional
do mundo jurídico por intermédio da eficácia erga omnes.
Assim, o pedido na Ação Civil Pública é a proteção do bem da vida, que pode ter como
causa de pedir a inconstitucionalidade de lei, enquanto o pedido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade será a própria declaração de inconstitucionalidade da lei. São
inconfundíveis os objetos da Ação Civil Pública e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
(...)
Entendo que embora a causa de pedir da Apelação/Reexame Necessário seja idêntica
ao objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, o que poderia levar à
conclusão da ocorrência da conexão ou continência, tal fato não ocorreu no caso
analisado, haja vista que, o recurso de Apelação/Reexame Necessário tido como
conexo à Ação Direta de Inconstitucionalidade já foi julgado e, como se sabe, o intuito
do legislador, ao estabelecer os critérios de modificação da competência, foi privilegiar
o princípio da economia processual e evitar decisões conflitantes sobre o mesmo
objeto.
Logo, não prevalecem os motivos que justificariam a reunião da Apelação/Reexame
Necessário e a ADI (...)”
Diante do exposto, REJEITO a preliminar.
É como voto.
VOTO-MÉRITO
O objeto em análise é o pleito liminar requerido nos autos de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo em vista que a Lei n. 5.826,
de 18 de junho de 2014, instituiu a verba de natureza indenizatória dos membros do Poder
Legislativo Municipal, em valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da verba
indenizatória paga ao Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso, conforme instituído pela Lei
Estadual n. 9.626/2011.
Verifica-se que a Lei n. 5.826/2014, em seu artigo 2º, instituiu a verba de
natureza indenizatória aos membros do Poder Legislativo do Município de Cuiabá/MT, em valor
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correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da verba indenizatória paga ao Deputado
Estadual do Estado de Mato Grosso.
Disciplina o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 5.826/2014 que: “A verba de que
trata o caput, será paga mensalmente a cada Vereador, respectivamente, em efetivo
exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao não recebimento de diárias,
passagens, ajuda de transportes, dentre outras despesas, inerentes ao exercício do
cargo.” (destaquei)
Pois bem.
A questão que envolve o feito consiste em analisar e dirimir, se a
mencionada lei afronta o artigo 129, “caput”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem
como o artigo 37, “caput”, da Constituição da República.
Constata-se, pelo texto de lei mencionado, que há sim ofensa ao
princípio da moralidade administrativa (art. 129 da CE/MT), bem como ao artigo 37, “caput”,
da Constituição Federal, eis que a instituição de verba indenizatória ao Parlamento Municipal
de Cuiabá em percentual de 75% (setenta e cinco por cento), não se vincula a nenhum critério
razoável que possa justificar o montante.
Ademais, a pretensão de ressarcimento tendo como base a função de
Deputado Estadual, não guarda qualquer proporção e afinidade, visto que a função de
Vereador limita-se ao território do Município e, diante disso, não se justifica a fixação de tal
verba em caráter tão elevado. Ora, é notório que o Vereador, no trato de sua função, não
necessita de numerário tão expressivo para fazer frente a gastos com passagens, locomoção,
ou transportes para longas distâncias.
Outro ponto de destaque refere-se à ausência de contraprestação, que
seria a comprovação e transparência acerca da verba, o que, certamente, dificultaria o
controle fiscal acerca do mencionado benefício, que fica refém de eventuais irregularidade e
mau uso.
Nesse sentido, colaciono trecho do julgado deste Tribunal, em Agravo de
Instrumento da lavra da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:
“(...) 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. (...) (Agravo de
Instrumento n. 60080/2013, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE
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18/10/2013).
No que se refere ao “periculum in mora”, em que pese a lei ter sido
promulgada em 2014, é certo que ela está a produzir efeitos de modo que se justifica o
deferimento em caráter liminar para suspender a eficácia da Lei em questão, n. 5.826, de 18
de junho de 2014.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a Lei
Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014.
Após, intimem-se o Município de Cuiabá-MT e a Câmara Municipal de
Cuiabá-MT para, querendo, defenderem o ato impugnado nesta ADI, consoante determina o
§2º do art. 125 da Constituição Estadual c/c art. 173 do RITJMT; formalizadas as informações,
encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir o parecer; Por fim,
voltem-me conclusos para análise do mérito desta ADI.
É como voto.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - TP
PETIÇÃO (241) 1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido Liminar,
proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo em vista o disposto na Lei n. 5.826, de 18
de junho de 2014, que instituiu a verba de natureza indenizatória dos membros do Poder
Legislativo Municipal, em valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da verba
indenizatória paga ao Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso, conforme instituído pela Lei
Estadual n. 9.626/2011.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em síntese, alega que ao fixar a verba
indenizatória dos Vereadores do Município de Cuiabá em percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor pago aos Parlamentares Estaduais, a Câmara Municipal de Cuiabá violou os
princípios da moralidade e razoabilidade, os quais se encontram previstos no artigo 129, “caput”
da Constituição Estadual, vez que não se demonstrou qualquer justificativa em relação ao
patamar tão expressivo fixado.
Não houve manifestação por parte da Procuradoria Geral do Município,
apesar de devidamente intimada.
A Câmara Municipal de Cuiabá, por seu turno, suscitou preliminar de
litispendência, argumentando que matéria idêntica foi discutida e sentenciada na Ação Civil
Pública n. 803298/2013 e também na Apelação n. 109634/2014. No mérito, pugnou pela
constitucionalidade da Lei n. 5.826/2014.
Declinei da competência em razão de entendimento acerca da prevenção do
eminente Des. Márcio Vidal, em razão do julgamento da Apelação c/c Reexame Necessário n.
109664/2014.
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O Des. Márcio Vidal suscitou Conflito Negativo de Competência, o qual foi
julgado procedente.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Hélio
Fredolino Faust – Procurador-Geral de Justiça, em exercício, opina pela procedência desta ação
direta, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.826/2014.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA
PLEITO LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI n. 5.826/2014 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS
MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO DE CUIABÁ (VEREADORES) EM
PATAMAR DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR PAGO AOS
DEPUTADOS ESTADUAIS (LEI N. 9.626/2011) - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E 37 DA CARTA MAGNA) – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E
PERIGO NA DEMORA – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – DIFICULDADE DE AFERIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
USO DA VERBA – PERICULUM IN MORA CONSTATADO DIANTE DA PLENA
EFICÁCIA DA NORMA – LIMINAR DEFERIDA.
Deve ser suspensa liminarmente, em razão do preenchimentos
requisitos, a Lei Municipal n. 5.826/2014, que institui verba de natureza
indenizatória aos Vereadores de Cuiabá, para fins de recebimento de diárias,
passagens, ajuda de transporte, dentre outras despesas, em valor equivalente a
75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos Deputados Estaduais, uma vez
que tal ato fere o princípio da moralidade, uma vez que não há justificativa
razoável, proporcional e plausível, e que guarde correlação com a realidade do
Parlamento Estadual, à luz do que dispõe a Lei n. 9.626/2011.

Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - 13/04/2018 16:04:27, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - 25/09/2018 18:05:34
Num.
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBNJJVPHNX
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TRIBUNAL
PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão: À UNANIMIDADE, CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.
EMENTA

PLEITO LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI n. 5.826/2014 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS
MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO DE CUIABÁ (VEREADORES) EM
PATAMAR DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR PAGO AOS
DEPUTADOS ESTADUAIS (LEI N. 9.626/2011) - OFENSA AO PRINCÍPIO DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E 37 DA CARTA MAGNA) – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E
PERIGO NA DEMORA – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – DIFICULDADE DE AFERIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
USO DA VERBA – PERICULUM IN MORA CONSTATADO DIANTE DA PLENA
EFICÁCIA DA NORMA – LIMINAR DEFERIDA.
Deve ser suspensa liminarmente, em razão do preenchimentos
requisitos, a Lei Municipal n. 5.826/2014, que institui verba de natureza
indenizatória aos Vereadores de Cuiabá, para fins de recebimento de diárias,
passagens, ajuda de transporte, dentre outras despesas, em valor equivalente a
75% (setenta e cinco por cento) do valor pago aos Deputados Estaduais, uma vez
que tal ato fere o princípio da moralidade, uma vez que não há justificativa
razoável, proporcional e plausível, e que guarde correlação com a realidade do
Parlamento Estadual, à luz do que dispõe a Lei n. 9.626/2011.

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 26/09/2018 17:41:11
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBDTTQGKFX
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MANDADO DE INTIMAÇÃO (Código de rastreabilidade: 1000145-66.2017.8.11.0000 )

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RELATOR(A)
NOS AUTOS A SEGUIR MENCIONADOS,
MANDA A QUALQUER Oficial de Justiça deste Tribunal, a quem for entregue o presente Mandado de Intimação,
expedido(a) no:
PROCESSO: PETIÇÃO (241)/1000145-66.2017.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: CUIABÁ CÂMARA MUNICIPAL
PESSOA A SER INTIMADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, na pessoa do seu representante legal ou quem suas
vezes o fizer.
FINALIDADE: Proceder a intimação da pessoa acima qualificada, para ciência e devidas providências, do acórdão que
segue anexo.
PESSOA A SER CITADA: Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá, para defesa do ato impugnado, no prazo
legal .

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

assinatura digital
MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA,
Diretora
(Autorizada a assinar pela Resolução 18/2013, de 17/10/13)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO S/N° - CPA CAIXA POSTAL 1071 – CUIABÁ – MT –
CEP: 78.050-970 – TELEFONE PABX: (65) 3617-3000
DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO TELEFONE: 65 3617-3478 FAX: 65 3617-3472

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 26/09/2018 18:09:51
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INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para ciência e devidas providências, do v. acórdão
proferido.
CITAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para defesa do ato
impugnado, no prazo legal .

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 26/09/2018 18:19:20
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBDYCJJCGF
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CERTIFICO que em 26/09/2018 foi enviado ao Diário da Justiça Eletrônico o v. ACÓRDÃO retro, para publicação e que foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/TJ n. 10.347 em
27/09/2018 e considerado publicado em 28/09/2018.

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 28/09/2018 14:42:49
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBJMXSMPVF
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO POSITIVA
Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico,que em cumprimento a decisão contida no mandado de intimação,extraído dos autos nº 100014566.2018.8.11.0000, expedido pelo Des. Relator, diligenciei em 01/10/2018 as 10;48,Nesta Capital, após as formalidades
legais procedi a intimação de Ordem na pessoa da Sra. Tálita Alessandra Mori Coimba - Procuradora da Câmara
Municipal de Cuiabá/MT, a qual bem ciente ficou de todo o conteúdo do mandado,aceitou a contrafe e consignou sua
assinatura no anteverso/verso do mandado.O referido e verdade e dou fé.

Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018.

HELCIOTINO DE ARRUDA
Oficial de Justiça

Assinado eletronicamente por: HELCIOTINO DE ARRUDA - 01/10/2018 13:38:23
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBMQBGYGBN
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Assinado eletronicamente por: HELCIOTINO DE ARRUDA - 01/10/2018 13:38:23
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBVWFNNYHV
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Assinado eletronicamente por: HELCIOTINO DE ARRUDA - 01/10/2018 13:38:23
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO,

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000145-66.2017.8.11.0000
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requeridos: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT, já qualificada nos autos em epígrafe, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a intimação acerca da decisão que deferiu o pedido liminar para
suspender a Lei Municipal n. 5.826 de 18 de junho de 2014, informar e requerer o que se segue:
Conforme esclarecimentos anteriores juntados aos autos, em que pese a Lei 5.826/2014
estivesse em plena vigência, cabe ressaltar novamente que em virtude de cumprimento de decisão judicial à época proferida nos
autos da Ação Civil Pública n. 32146-03.2014.811.0041 (Cód. 903082), a referida legislação ora suspensa sequer foi aplicada pela
Câmara Municipal de Cuiabá.
Por fim, reitera-se a manifestação apresentada por esta Casa de Leis nos presentes autos,
esclarecendo-se que as informações prestadas até o momento são suficientes para que os autos sejam julgados, sendo
desnecessária a produção de mais provas por parte deste Parlamento Municipal.
Termos em que pede deferimento,
Cuiabá/MT, em 11 de outubro de 2018.

LENINE PÓVOAS DE ABREU
PROCURADOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
OAB/MT 17.120

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA
PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
OAB/MT 8.888

TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA
PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
OAB/MT 14.194

FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO
PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
OAB/MT 13.145

Assinado eletronicamente por: TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - 16/10/2018 09:26:37
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CERTIFICO que até esta data não foram prestadas as informações requisitadas ao Município de
Cuiabá, devidamente intimado conforme ID 3543560.

Assinado eletronicamente por: MARIA CONCEICAO BARBOSA CORREA - 30/11/2018 11:32:37
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBVFSLQHZP
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VISTA AO MP PARA PARECER

Assinado eletronicamente por: MARIA CONCEICAO BARBOSA CORREA - 30/11/2018 11:36:04
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SIMP nº 001813-001/2018
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000 (PJE)
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requerido: Câmara Municipal de Cuiabá - MT

Eminente Desembargador Relator,

Diante da bem lançada manifestação ministerial registrada sob o ID nº 1045917, defendendo as razões da
inconstitucionalidade da Lei municipal nº 5.826/2014, e considerando inexistir fatos novos que exijam nova análise da matéria, resta ratificar, em todos os
seus termos a retrocitada manifestação.

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2018.

Marcelo Ferra de Carvalho
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional

Assinado eletronicamente por: MARCELO FERRA DE CARVALHO - 05/12/2018 18:15:42
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBDTYFDKGB
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Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça
__________________________________________________________________________
SIMP nº 001813-001/2018
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000 (PJE)
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requerido: Câmara Municipal de Cuiabá - MT

Eminente Desembargador Relator,

Diante da bem lançada manifestação ministerial registrada sob o
ID nº 1045917, defendendo as razões da inconstitucionalidade da Lei municipal nº
5.826/2014, e considerando inexistir fatos novos que exijam nova análise da matéria,
resta ratificar, em todos os seus termos a retrocitada manifestação.

Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2018.

Marcelo Ferra de Carvalho
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
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Assinado eletronicamente por: MARCELO FERRA DE CARVALHO - 05/12/2018 18:15:42
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Vistos, etc.
Redistribuam-se os autos, em razão do disposto no artigo 48, da
Emenda Regimental n. 34/2019.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de março de 2019.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator

Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - 06/03/2019 18:05:58
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBRQNJGGVX
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CERTIFICO que, procedi a redistribuição deste feito, em cumprimento ao r. despacho proferido
pelo Relator no ID 6820728.

Assinado eletronicamente por: JULIANA TEREZA RIBEIRO BORTHOLACCI - 11/03/2019 12:44:37
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBXHTTMQMZ
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CERTIFICO que a Pauta de Julgamento do Órgão Especial Judicial
foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 10.465, de
01/04/2019 e considerada publicada em 02/04/2019.

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 02/04/2019 13:55:49
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBTGGXQYXQ
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Número Único: 1000145-66.2017.8.11.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto: [Inconstitucionalidade Material]
Relator: DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS
DO VOTO DA RELATORA.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/05/2019

Assinado eletronicamente por: GISELE DE ANUNCIACAO LUZ - 10/05/2019 18:32:48
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBSYMTSGBN
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único: 1000145-66.2017.8.11.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto: [Inconstitucionalidade Material]
Relator: Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora: [DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP
BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUVENAL
PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A).
PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), CUIABA
CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (RÉU), ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO
INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO
ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
EMENTA

AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE
CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE
VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O
EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE
MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE,
PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E
RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA
INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO –
PEDIDO PROCEDENTE.1.
À exceção da remuneração,
qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer
pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua
aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal
de Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014. 2.
A regra geral é a
publicidade da utilização do dinheiro público. Na espécie, a verba
prevista na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada
automática e diretamente na conta do membro da Câmara
Municipal, sem equivalência entre o elevado valor previsto na
norma questionada e as possíveis despesas extraordinárias,
além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho
incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba

Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 12/05/2019 17:18:18
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBPNXZNGHB
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indenizatória a natureza de renda, o que configura burla à
Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua
inconstitucionalidade material.
RELATÓRIO

ÓRGÃO ESPECIALAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 100014566.2017.8.11.0000 AUTORA:
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
RÉ:
CÂMARA MUNICIPAL DE
CUIABÁINERESSADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO
DE MATO GROSSO RELATÓRIOEXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA
SILVAEgrégio Plenário:Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela
Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Lei
Municipal 5.826, de 18 de junho de 2014, que instituiu verba indenizatória para os
Membros da Câmara Municipal de Cuiabá, equivalente a 75% da verba paga aos
Membros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, instituída pela Lei
Estadual 9.626, de 1º de outubro de 2011, no montante de até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).Segundo a Procuradoria-Geral da Justiça, na redação do § 1.º do artigo 2.º da
Lei impugnada, a verba indenizatória seria paga mensalmente para cada vereador em
exercício, no desempenho das funções institucionais, a fim de custear diárias,
passagens, ajuda de transportes e outras despesas inerentes ao cargo, em manifesta
afronta ao artigo 129 da Constituição Estadual, de repetição obrigatória do artigo 37 da
Constituição Federal. De acordo com a Autora, a verba indenizatória pretendida pelos
parlamentares municipais no percentual de 75% do valor pago aos Deputados
Estaduais viola a moralidade e razoabilidade, uma vez que não há justificativa
plausível para a fixação de valor tão expressivo, que pode alcançar o montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais). Considerando que a área de atuação do vereador se
circunscreve à Capital do Estado, segundo critério da Autora, é incabível gastos
excepcionais com deslocamento, viagens, diárias etc. em valor correspondente a 75%
da verba destinada ao Deputado Estadual, cuja área de atuação engloba mais de 100
(cem) Municípios, o que daria causa à utilização da verba pelo vereador para fins
diversos, alheios ao cargo.Além disso, asseverou que a lei questionada dispensa a
prestação de contas, o que dificulta o controle e a fiscalização do uso da verba pública,
hipótese que ofende diametralmente os princípios da publicidade e da transparência, e
obsta a responsabilização ampla por eventuais irregularidades.Sustentou que a Lei
Estadual 9.626, de 1º de outubro de 2011, foi aditada pela Lei Estadual n.
10.296/2015, que majorou o limite da verba indenizatória do Deputado Estadual para o
valor de até R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e é objeto da ADI 96.397/2015.
E não é isso. Arguiu que o limite da verba indenizatória prevista na Lei Municipal n.
5.826, de 18 de junho de 2014, que é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ultrapassa, e
muito, o subsídio do Prefeito Municipal de Cuiabá, ferindo de morte o artigo 37, inciso

Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 12/05/2019 17:18:18
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XI, da Constituição Federal.Forte nesses argumentos, pugnou pela declaração de
inconstitucionalidade material da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, por
ofensa ao artigo 129 da Constituição Estadual.A Câmara Municipal de Cuiabá
prestou informações no ID 349732 e, preliminarmente, suscitou litispendência desta
Ação Direta de Inconstitucionalidade com a Ação Civil Pública n. 972808.2013.8.11.0041 (Código 803268) movida pelo Ministério Público em face da
informante, em trâmite no Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação
Popular, e conexão com o Recurso de Apelação 0167055-37.2016.8.11.0000.No
mérito, sustentou a legalidade da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014. Ao
final, pugnou pela improcedência do pedido.O pedido cautelar de suspensão da
vigência da norma questionada, com efeitos ex tunc, foi deferido pelo Colegiado em
sessão realizada em 13/09/2018, cujo acórdão está encartado no ID 3530613, não
tendo sido interposto recurso. Na oportunidade, também foi analisada e rechaçada a
alegação de litispendência e conexão.A Procuradoria Geral da Justiça ratificou as
argumentações da peça inaugural e reiterou o pedido de inconstitucionalidade material
da norma.É o relatório.Cuiabá, 18 de março de 2019. Des.ª Clarice Claudino da
SilvaRelatora
VOTO VENCEDOR
Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/05/2019
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VOTO
Egrégio Órgão Especial:
A Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de
Mato Grosso suscitou a inconstitucionalidade, por ocorrência de
vício material, da Lei Municipal 5.826, de 18 de junho de 2014,
que previu o pagamento de verba indenizatória para os Membros
da Câmara Municipal de Cuiabá, equivalente a 75% da verba
paga aos Membros da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, instituída pela Lei Estadual 9.626, de 1.º de
outubro de 2011, no montante de até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
A Lei Estadual n. 9.493, de 29 de dezembro de
2010, instituiu a verba de natureza indenizatória aos Membros do
Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso pelo desempenho
de funções institucionais, que é paga mensalmente como forma
de compensar as despesas inerentes às atividades do cargo, tais
como: diárias, passagens, ajuda de transportes.
O artigo 1.º da Lei acima mencionada havia
limitado o valor da verba indenizatória à quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). No ano seguinte, mais precisamente em 1.º de
outubro de 2011, foi promulgada a Lei Estadual n. 9.626, que
majorou a verba para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Diante da postura adotada pela Casa de Lei do
Estado, nos anos seguintes, diversos Municípios Matogrossense
passaram a editar norma criando o mesmo tipo de benefício,
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conforme rápido levantamento realizado em sites de alguns
órgãos públicos estaduais, como por exemplo:
(i)

Lei Municipal Cuiabá

6.159/2017, que prevê o pagamento de verba
indenizatória para Chefe de Gabinetes no valor de
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);
(ii)
Lei Municipal de Alto
Taquari 602/2010 que prevê o pagamento de
verba indenizatória de até R$ 3.000,00 (três mil
reais) para vereadores;
(iii)

Lei Municipal de Barra do

Garças 3.605/2015 que prevê o pagamento de
verba indenizatória de até R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais) para vereadores, dentre outros.
Especificamente no caso concreto, a
Procuradoria-Geral da Justiça questiona a constitucionalidade
material da Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18 de junho de
2014, que prevê pagamento de verba indenizatória para os
Membros do Poder Legislativo Municipal no percentual de 75%
da verba paga aos Membros da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, o que equivale, atualmente, à
importância mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Diante do valor bastante expressivo, da falta de
justificativa capaz de respaldá-lo e da dispensa de prestação de
contas, o que dificulta o controle e a fiscalização do uso da verba
pública, importante avaliar a concessão desse benefício aos
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Vereadores da Capital sob os princípios constitucionais (e
estaduais) pétreos da moralidade, finalidade, razoabilidade,
publicidade e da transparência.
É cediço que o controle jurisdicional dos atos
administrativos se restringe aos aspectos legais, não
enfrentando questões técnicas inerentes ao exame de mérito
administrativo. E mais: os atos administrativos estão sujeitos ao
controle jurisdicional sob o viés da competência, forma e
finalidade, porque são vinculados à norma.
Com efeito, ao determinar no art. 37 da
Constituição Federal que a Administração Pública deve respeitar
o preceito da moralidade, o Constituinte Originário regrou o
objeto do ato administrativo, demonstrando a mens legis no
sentido de que, além de formalmente legal, os atos
administrativos devem ser materialmente ajustados ao senso
comum do conceito de moralidade, adotado pela sociedade.
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.
Vale lembrar que, à exceção da remuneração,
qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer
pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua
aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da
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Constituição Federal, in verbis:
Art. 70 (...)
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. (sem destaques no original).
Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal n.
5.826, de 18 de junho de 2014, 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.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal Roberto
Barroso foi muito esclarecedor no voto condutor proferido no
Mandado de Segurança n. 28.178 (julgado em 04/03/2015), no
qual se questionava o sigilo dos documentos dos parlamentares
(no caso, do Senado Federal) para fundamentar pedidos de
ressarcimento de despesas atendidas por meio da rubrica “
verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar”.
De acordo com Barroso, a natureza pública da
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verba está presente tanto da fonte pagadora, quando na
finalidade vinculada ao exercício da representação popular,
conforme trecho abaixo transcrito. In verbis:
Nesse contexto, a regra geral é a
publicidade. Essa é uma decorrência de um
conjunto de normas constitucionais, tais como o
direito de acesso a informação por parte dos
órgãos públicos (art. 5º, XXXIII) – especialmente
quanto à documentação governamental (art. 216,
§ 2º) –, o princípio da publicidade (art. 37, caput e
§ 3º, II) e o princípio republicano (art. 1º), do qual
se originam os deveres de transparência e
prestação de contas, bem como a possibilidade
de responsabilização ampla por eventuais
irregularidades. Considerando que “todo o poder
emana do povo” (art. 1º, parágrafo único), os
órgãos estatais têm o dever de esclarecer ao seu
mandante, titular do poder político, como são
usadas as verbas arrecadadas da sociedade para
o exercício de suas atividades.
O Ministro Barroso vai além ao expor o seguinte
entendimento: “Não é pertinente que se invoque a intimidade, de
forma genérica, para restringir a transparência quanto ao
emprego de verbas públicas “exclusivamente relacionadas ao
exercício da função parlamentar” (art. 1º, caput, do Ato nº
03/2003), na medida em que o agente público considera
adequado repassar esses custos à sociedade, por estarem
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ligados ao exercício de sua função, o contraponto inevitável é
que haja um direito público à fiscalização”.
Na mesma linha de pensamento está o voto
lançado pelo Ministro Celso de Mello enquanto relator da Medida
Cautelar no MS 24.725, que versava sobre questão análoga:
“DIREITO

DE

ACESSO

A

DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRERROGATIVA
DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º,
XXXIII). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DE DESPESAS PÚBLICAS. VERBA
INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO
PARLAMENTAR. IMPRENSA. PRETENSÃO DE
ACESSO A TAIS DOCUMENTOS.
LEGITIMIDADE. MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. PODER-DEVER DE TRANSMITIR, AO
PÚBLICO, INFORMAÇÕES DE INTERESSE
COLETIVO OU GERAL (CF, ART. 220, § 1º, C/C
O ART. 5°, IV E XIV). LIMINAR MANDAMENTAL
DEFERIDA.
- Assiste, aos cidadãos e aos
meios de comunicação social (‘mass media’), a
prerrogativa de fiscalizar e de controlar a
destinação, a utilização e a prestação de contas
relativas a verbas públicas. O direito de receber,
dos órgãos integrantes da estrutura institucional
do Estado, informações revestidas de interesse
geral ou coletivo qualifica-se como prerrogativa de
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índole constitucional, sujeita, unicamente, às
limitações fixadas no próprio texto da Carta
Política (CF, art. 5º, XIV e XXXIII).
- Os postulados constitucionais da
publicidade, da moralidade e da responsabilidade
- indissociáveis da diretriz que consagra a prática
republicana do poder - não permitem que temas,
como os da destinação, da utilização e da
comprovação dos gastos pertinentes a recursos
públicos, sejam postos sob inconcebível regime
de sigilo. Não custa rememorar que os estatutos
do poder, numa República fundada em bases
democráticas, não podem privilegiar o mistério,
eis que a legitimidade político-jurídica da ordem
democrática, impregnada de necessário substrato
ético, somente é compatível com um regime do
poder visível, definido, na lição de BOBBIO, como
‘um modelo ideal do governo público em público’.
- Ao dessacralizar o segredo, a
nova Constituição do Brasil restaurou o velho
dogma republicano e expôs o Estado, em
plenitude, ao princípio democrático da
publicidade, cuja incidência - sobre repudiar
qualquer compromisso com o mistério - atua
como fator de legitimação das decisões e dos
atos governamentais.
- O novo estatuto político brasileiro
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– que rejeita o poder que oculta e que não tolera
o poder que se oculta – consagrou a publicidade
dos atos e das atividades estatais como
expressivo valor constitucional, incluindo-o, tal a
magnitude desse postulado, no rol dos direitos,
das garantias e das liberdades fundamentais (RTJ
139/712-713).
Portanto, a regra geral é a publicidade da
utilização do dinheiro 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, houveram os
gastos inerentes às atividades das funções do cargo de
vereador, não há se falar em ressarcimento, ficando claro que a
Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, exprime ganho
incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba
indenizatória a natureza de renda, o que não se pode admitir.
Dito de outro modo, é notório que a criação e o
pagamento da verba indenizatória na forma descrita na Lei
Municipal n. 5.826/2014 caracteriza renda/remuneração
disfarçada de indenização, e fere frontalmente os princípios
constitucionais da moralidade, publicidade e finalidade.
Além do mais, é inaceitável o tipo de indenização
de despesas previsto na lei impugnada quando a Lei Federal n.
4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a
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elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, prevê outros mecanismos
para o mesmo mister, tais como: diária e adiantamento, para
subsidiar despesas com deslocamentos a serviço e outros
gastos inerentes ao desempenho da função.
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.
Partindo dessa perspectiva dogmática, em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, a Lei Municipal
n. 5.826, de 18 de junho de 2014 afronta não só o artigo 129 da
Constituição Estadual, de repetição obrigatória do artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal, como também o artigo 29,
inciso VII (o total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por
cento da receita do Município), o artigo 29-A (O total da despesa
do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos
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Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da
receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art.
153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício
anterior) e o artigo 169 (A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar),
todos da Carta Magna.
Posto isso, julgo procedente o pedido
formulado pela Procuradoria Geral da Justiça para pronunciar,
em controle concentrado, a inconstitucionalidade material da
Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18 de junho de 2014,
retirando-a do mundo jurídico com efeitos ex tunc.
É como voto.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE
18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA
PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA
O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR –
DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE,
PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE
E RAZOABILIDADE – CONTROLE
C O N C E N T R A D O
–
N O R M A
INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO
JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE.
1.
À exceção da remuneração, qualquer
outro tipo de verba pública recebida por qualquer
pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de
contas da sua aplicação, conforme exegese do
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal,
o que não foi observado na Lei Municipal de
Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014.
2.
A regra geral é a publicidade da utilização
do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista
na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada
automática e diretamente na conta do membro da
Câmara Municipal, sem equivalência entre o
elevado valor previsto na norma questionada e as
possíveis despesas extraordinárias, além de
dispensar a prestação de contas, ficando claro o
ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário,
conferindo à verba indenizatória a natureza de
renda, o que configura burla à Constituição
Federal e Estadual, e enseja à sua
inconstitucionalidade material.
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ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1000145-66.2017.8.11.0000

AUTORA:
MATO GROSSO
RÉ:
INERESSADOS:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégio Plenário:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela
Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Lei Municipal
5.826, de 18 de junho de 2014, que instituiu verba indenizatória para os Membros da
Câmara Municipal de Cuiabá, equivalente a 75% da verba paga aos Membros da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, instituída pela Lei Estadual 9.626,
de 1º de outubro de 2011, no montante de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Segundo a Procuradoria-Geral da Justiça, na redação do § 1.º do
artigo 2.º da Lei impugnada, a verba indenizatória seria paga mensalmente para cada
vereador em exercício, no desempenho das funções institucionais, a fim de custear
diárias, passagens, ajuda de transportes e outras despesas inerentes ao cargo, em
manifesta afronta ao artigo 129 da Constituição Estadual, de repetição obrigatória do
artigo 37 da Constituição Federal.
De acordo com a Autora, a verba indenizatória pretendida pelos
parlamentares municipais no percentual de 75% do valor pago aos Deputados
Estaduais viola a moralidade e razoabilidade, uma vez que não há justificativa
plausível para a fixação de valor tão expressivo, que pode alcançar o montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Considerando que a área de atuação do vereador se circunscreve
à Capital do Estado, segundo critério da Autora, é incabível gastos excepcionais com
deslocamento, viagens, diárias etc. em valor correspondente a 75% da verba
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destinada ao Deputado Estadual, cuja área de atuação engloba mais de 100 (cem)
Municípios, o que daria causa à utilização da verba pelo vereador para fins diversos,
alheios ao cargo.
Além disso, asseverou que a lei questionada dispensa a prestação
de contas, o que dificulta o controle e a fiscalização do uso da verba pública, hipótese
que ofende diametralmente os princípios da publicidade e da transparência, e obsta a
responsabilização ampla por eventuais irregularidades.
Sustentou que a Lei Estadual 9.626, de 1º de outubro de 2011, foi
aditada pela Lei Estadual n. 10.296/2015, que majorou o limite da verba indenizatória
do Deputado Estadual para o valor de até R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e
é objeto da ADI 96.397/2015.
E não é isso. Arguiu que o limite da verba indenizatória prevista na
Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, que é de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), ultrapassa, e muito, o subsídio do Prefeito Municipal de Cuiabá, ferindo de
morte o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Forte nesses argumentos, pugnou pela declaração de
inconstitucionalidade material da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, por
ofensa ao artigo 129 da Constituição Estadual.
A Câmara Municipal de Cuiabá prestou informações no ID
349732 e, preliminarmente, suscitou litispendência desta Ação Direta de
Inconstitucionalidade com a Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.8.11.0041 (Código
803268) movida pelo Ministério Público em face da informante, em trâmite no Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, e conexão com o Recurso
de Apelação 0167055-37.2016.8.11.0000.
No mérito, sustentou a legalidade da Lei Municipal n. 5.826, de 18
de junho de 2014. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.
O pedido cautelar de suspensão da vigência da norma
questionada, com efeitos ex tunc, foi deferido pelo Colegiado em sessão realizada em
13/09/2018, cujo acórdão está encartado no ID 3530613, não tendo sido interposto
recurso. Na oportunidade, também foi analisada e rechaçada a alegação de
litispendência e conexão.
A Procuradoria Geral da Justiça ratificou as argumentações da
peça inaugural e reiterou o pedido de inconstitucionalidade material da norma.
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É o relatório.
Cuiabá, 18 de março de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva
Relatora
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO
ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu
a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE
18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA
PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA
O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR –
DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE,
PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE
E RAZOABILIDADE – CONTROLE
C O N C E N T R A D O
–
N O R M A
INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO
JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE.
1.
À exceção da remuneração, qualquer
outro tipo de verba pública recebida por qualquer
pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de
contas da sua aplicação, conforme exegese do
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal,
o que não foi observado na Lei Municipal de
Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014.
2.
A regra geral é a publicidade da utilização
do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista
na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada
automática e diretamente na conta do membro da
Câmara Municipal, sem equivalência entre o
elevado valor previsto na norma questionada e as
possíveis despesas extraordinárias, além de
dispensar a prestação de contas, ficando claro o
ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário,
conferindo à verba indenizatória a natureza de
renda, o que configura burla à Constituição
Federal e Estadual, e enseja à sua
inconstitucionalidade material.
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AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PARA CIÊNCIA E DEVIDO CUMPRIMENTO DO V. ACÓRDÃO EXARADO.
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INTIMAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DO V. ACÓRDÃO EXARADO.
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CERTIFICO que em 13/05/2019 foi enviado ao Diário da Justiça Eletrônico o v. ACÓRDÃO retro, para publicação e que foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/TJ n. 10.492 em
14/05/2019 e considerado publicado em 15/05/2019.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO ACÓRDÃO DOS AUTOS
N. 1000145-66.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ACÓRDÃO CLASSE: CNJ-196 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PROCESSO N. 1000145-66.2017.8.11.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, já qualificada nos autos em epígrafe, atualmente
em processamento perante essa egrégia Corte, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador MISAEL
GALVÃO (PSB), tendo em vista o acórdão proferido no ID (7739102) nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1000145-66.2017.8.11.0000, vem, respeita e tempestivamente, à honrosa presença de
Vossa Excelência, interpor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na forma prevista no art. 1.022 e ss. do Código de Processo Civil, c/c art. 255 e SS. do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo, desde logo, a sua juntada ao feito de que se trata
para a devida análise dos pontos abrangidos nesta peça recursal, com a exposição das relevantes razões
de fato, direito e fundamentos que articuladamente seguem abaixo.
1 – DA TEMPESTIVIDADE
I.
No proêmio das razões recursais, de grande relevância destacar a
sua tempestividade, mesmo porque a CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ foi intimada da decisão em
15/05/2019 (quarta-feira), portanto o lapso temporal de 5 dias para a interposição de embargos de
declaração (art. 1.023 do CPC) começou a decorrer em 16.05.2019 (quinta-feira) e findar-se-á em
22.05.2019 (quarta-feira).
2– DA REPRESENTATIVIDADDE
II.
Pugna-se pela inclusão nos autos do advogado Dr. RODRIGO TERRA
CYRINEU (OAB/MT 16.169), atual Procurador-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá, bem como a inclusão dos atos
de representação deste e dos demais Procuradores deste Parlamento Municipal (DOC. 01).
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3 – DO CABIMENTO
III.
A EMBARGANTE, com todo acatamento e respeito ao digno
entendimento expendido por Vossa Excelência no respeitável Acórdão da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ID 7739102), maneja o presente recurso de modo a obter sua clarificação, data
máxima vênia, na ótica de pairar sobre a respeitável decisão os aspectos de obscuridade, omissão e
contradição, demonstrando, assim, os pressupostos básicos necessários para a interposição da presente
medida (art. 1.022 e ss. do CPC /c art. art. 255 e SS. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso) com escopo em sanear as questões apontadas nessa abordagem.
IV.
Insta salientar que a presente medida visa, única e exclusivamente,
o aprimoramento do julgado, haja vista as questões atinentes ao due process of law, inclusive no tocante a
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF[1]) e para fins de pré-questionamento da
matéria.
“Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao oficio judicante, mas servem-lhes ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal.”
( STF – AI n 163.047-5-PR-AgRg-EDcl, - Rel. Min. Marco Aurélio - j. em. 18/12/95 - v.u. – DJ.u –
08/03/96 – p. 6.223 - www.stf.jus.br )
4 – DO CONTEXTO FÁTICO
V.
Trata-se de trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Lei Municipal 5.826,
de 18 de junho de 2014, que instituiu verba indenizatória para os Membros da Câmara Municipal de
Cuiabá, equivalente a 75% da verba paga aos Membros da Assembléia Legislativa do Estado de Mato
Grosso.
VI.
Segundo a Procuradoria-Geral da Justiça, a lei ora guerreada viola a
moralidade e razoabilidade, uma vez que não há justificativa plausível para a fixação de valor tão expressivo, além
disso, asseverou que a lei questionada dispensa a prestação de contas, o que dificulta o controle e a fiscalização do
uso da verba pública, hipótese que ofende diametralmente os princípios da publicidade e da transparência, e obsta a
responsabilização ampla por eventuais irregularidades.
VII.

Forte nesses argumentos, pugnou pela declaração de inconstitucionalidade

material da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, por ofensa ao artigo 129 da Constituição Estadual.
VIII.
A Câmara Municipal de Cuiabá prestou informações no ID 349732 e,
preliminarmente, suscitou litispendência desta Ação Direta de Inconstitucionalidade com a Ação Civil Pública n. 972808.2013.8.11.0041 (Código 803268) movida pelo Ministério Público, em trâmite no Juízo da Vara Especializada em
Ação Civil Pública e Ação Popular, e conexão com o Recurso de Apelação 0167055-37.2016.8.11.0000.
IX.

No mérito, sustentou a legalidade da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de

2014. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. O pedido cautelar de suspensão da vigência da norma
questionada, com efeitos ex tunc, foi deferido pelo Colegiado em sessão realizada em 13/09/2018, cujo acórdão está
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encartado no ID 3530613. Na oportunidade, também foi analisada e rechaçada a alegação de litispendência e
conexão.
X.
Ressalte-se que o Parlamento Municipal prestou esclarecimentos (ID 349386)
no sentido de que, em que pese a Lei 5.826/2014 estivesse em plena vigência, em virtude de cumprimento de
decisão judicial à época proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 32146-03.2014.811.0041 (Cód. 903082), a
referida legislação ora suspensa sequer foi aplicada pela Câmara Municipal de Cuiabá.
XI.
Já a Procuradoria Geral da Justiça ratificou as argumentações da peça
inaugural e reiterou o pedido de inconstitucionalidade material da norma (ID 5017353).
XII.

É o relato do necessário.

5 – DA DECISÃO EMBARGADA
XIII.
Por unanimidade, fora julgada procedente a ação, nos termos do
voto da relatora, conforme emenda do acórdão (ID7739102), in verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ
5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL – OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E
RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA
DO MUNDO JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE.
1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer
pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal de
Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014.
2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista na
Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada automática e
diretamente na conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência entre o elevado valor
previsto na norma questionada e as possíveis despesas
extraordinárias, além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao
patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que configura
burla à Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade material.”
6 – DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO
XIV.

Primeiramente cabe observar que a Lei nº 5.826, de 18 de junho de 2014

sequer menciona em seu texto que a prestação de contas da verba indenizatória dos vereadores da Câmara
Municipal de Cuiabá estaria dispensada.
XV.
Pelo contrário, constata-se a clara OMISSÃO do acórdão/voto/relatório,
posto que não houve a análise da informação prestada por esta Embargante, na Contestação (ID 349732)
oportunidade em que foi informado nos autos que a prestação de contas dos edis municipais realiza-se através da
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Lei 6.142/2016 (ID 349749), que se trata de uma lei que promoveu alterações na redação da lei ora guerreada, ou
seja, acrescentou o § 3º ao artigo 2º da Lei nº 5.826/2014 (DOC. 02), que passou a vigorar com a seguinte
redação, veja-se:
“LEI Nº 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
AUTOR: MESA DIRETORA
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 405 DE 25/06/2014
ALTERADA PELA LEI Nº 5.927 DE 27 DE ABRIL DE 2015, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 615 DE
30/04/2015
ALTERADO PELA LEI Nº 6.142 DE 14/12/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 1015 DE
20/12/2016)

INSTITUI A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT: FAÇO SABER QUE, DECORRIDO O PRAZO LEGAL E, CONFORME
O § 8º DO ARTIGO 29 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT PROMULGO A SEGUINTE LEI:

ART. 1º CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O ART. 37, § 11 E ART. 29, VI, “F”, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
CONSIDERANDO O QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 9.493, DE 29/12/10, QUE FIXA VERBA INDENIZATÓRIA PARA OS
DEPUTADOS ESTADUAIS; CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 5.653, DE 03 DE ABRIL DE 2013, QUE FIXA A VERBA
INDENIZATÓRIA DO PREFEITO, ESTA LEI INSTITUI A VERBA INDENIZATÓRIA AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CUIABÁ.

ART. 2º FICA INSTITUÍDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ A VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O
VEREADOR, EM VALOR CORRESPONDENTE A 75% (SETENTA E CINCO), POR CENTO, DA VERBA INDENIZATÓRIA PAGA
AO DEPUTADO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.626, DE 01 DE OUTUBRO
DE 2011.

§ 1º A VERBA DE QUE TRATA O CAPUT, SERÁ PAGA MENSALMENTE A CADA VEREADOR, RESPECTIVAMENTE, EM
EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DO CARGO, DE FORMA COMPENSATÓRIA AO NÃO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS,
PASSAGENS, AJUDA DE TRANSPORTES, DENTRE OUTRAS DESPESAS, INERENTES AO EXERCÍCIO DO CARGO.

§ 2º O PAGAMENTO DESTA VERBA NÃO É CUMULATIVO.

§ 2º O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DA 1º SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, PERCEBERÃO TAMBÉM A
VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O “CAPUT”DESTE ARTIGO. (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 5.927 DE 27 DE
ABRIL DE 2015, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 615 DE 30/04/2015)

§ 3º O PAGAMENTO DESTA VERBA NÃO É CUMULATIVO. (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 5.927 DE 27 DE ABRIL DE 2015,
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 615 DE 30/04/2015)

§ 3º A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATÓRIA DE QUE TRATA O CAPUT, SERÁ FEITA MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO VEREADOR, FICANDO DISPENSADA A
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS. (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 6.142 DE 14/12/2016, PUBLICADO
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 1015 DE 20/12/2016)

ART. 3º FICA REVOGADA A LEI Nº 5.643, DE 25 DE JANEIRO DE 2013.

ART. 4º ESTA LEI ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

PALÁCIO PASCHOAL MOREIRA CABRAL EM, 18 DE JUNHO DE 2014.
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VEREADOR JÚLIO PINHEIROPRESIDENTE”

XVI.

Note-se, que a mencionada alteração legislativa que incluiu na lei municipal a

forma de prestação de contas da verba indenizatória dos parlamentares cuiabanos ocorreu em dezembro de
2016, ou seja, antes mesmo que o Ministério Público ingressasse com a petição inicial desta Ação Direta
de Inconstitucionalidade, deste modo, estranhamente e de forma equivocada o Parquet fez constar àquela
época (janeiro de 2017), a redação desatualizada da Lei nº 5.826.2014, cujo texto, antes de sofrer a referida
atualização, de fato não fazia menção à forma de prestação de contas.
XVII.

Cabe mencionar que, a nova redação da Lei nº 5.826.2014, realizada pela

Lei 6.142/2016 sempre esteve disponibilizada para consulta pública no site da Câmara Municipal de Cuiabá
(http://www.camaracuiaba.mt.gov.br/consulta.php_).
XVIII.
Observe-se, ainda, que tal fato foi expressamente noticiado pela Câmara
Municipal de Cuiabá em sua contestação (ID 349732 e ID 349749), no entanto, verifica-se que a alteração
promovida pela Lei 6.142/2016 na Lei nº 5.826/2014, sequer foi levada em consideração no Acórdão (ID
7739102).
XIX.
Portanto, considerando que o Voto (ID 6909012), o Relatório (ID 6909006) e
a Ementa (6909018) foram equivocadamente proferidos com base na “DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS”, quando na realidade há sim uma forma de prestação de contas estabelecida pela ultima alteração da
redação da referida lei, notoriamente houve OMISSÃO do Acórdão ao não analisar a nova redação da Lei nº
5.826.2014.
XX.
Ademais, ainda no que tange a forma de prestação de contas mediante
apresentação de relatório de atividade parlamentar do vereador, dispensando-se a apresentação de comprovante
de despesas, constata-se a CONTRADIÇÃO do acórdão, nos seguintes termos:
XXI.

Na Contestação (ID 349732) apresentada pela Embargante, suscitou-se

ocorrência de litispendência, ao fundamento de que a mesma matéria já foi discutida nos autos da Ação Civil
Pública n. 9728-08.2013.8.11.0041 (Código 803268) e, confirmada por decisão do colegiado da Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário de
Sentença nº109664/2014, cuja relatoria é do Desembargador Márcio Vidal.
XXII.
Assim, na análise do conflito de competência suscitado nos presentes autos
de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proferida pelo Desembargador Márcio Vidal (ID 395951), constou-se
clara menção do entendimento da Magistrada proferido na decisão dos autos da supracitada Ação Civil Pública
aduzindo expressamente que “os gastos a serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles
reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso” in verbis:
“A referida ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a Câmara de Vereadores do
Município de Cuiabá e o seu presidente João Emanuel Moreira Lima, alegando que, no curso do Inquérito Civil SIMP n 000971001/2010, o instaurado para apurar eventuais danos ao erário, concernentes ao pagamento de subsídio e da verba indenizatória dos
Vereadores, ficou constatado que a remuneração mensal recebida (subsídio + verba indenizatória) estava acima do teto
constitucional, ou seja, ultrapassa o valor do subsídio do Prefeito.
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A MM Juíza de piso, ao analisar os autos, julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, visando resguardar a moralidade administrativa, além da razoabilidade e proporcionalidade como pressupostos de
validade dos atos da administração, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar que a verba indenizatória devida aos
Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá será, no limite máximo, no valor correspondente a 60% do subsídio fixado para cada
legislatura. Os gastos a serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles reconhecidos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, ficando vedado o ressarcimento de gastos não autorizados, conforme acórdãos transcritos nesta
sentença, devendo estes gastos serem previamente comprovados por meio de relatório e documentos fiscais.

Contra essa decisão, a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá e o Ministério Público interpuseram Recursos de Apelação
Cível.

Na oportunidade do julgamento de ambos os recursos, consignei, inicialmente, que cumpre salientar que a edição da Lei Municipal no
5.826/2014, que revogou, expressamente, a Lei Municipal no 5.643/2013, não tem o condão de esvaziar o objeto da presente Ação
Civil Pública, tendo em vista que não se pretende, nesta Ação, a inconstitucionalidade da lei, mas, apenas, limitar o valor da verba
indenizatória recebida pelos Vereadores do Município de Cuiabá.

Neste sentido, quando analisei a preliminar, suscitada pela Câmara Municipal de Cuiabá, de inadequação da via eleita pelo Ministério
Público, observei que nos fundamentos apresentados pelo autor na ação civil pública, não havia discussão sobre a
constitucionalidade da citada lei, e que o pedido limitava ao valor da verba indenizatória dos vereadores e do gabinete da Presidência
do Legislativo Municipal.

Pois bem, o que se vê, de forma cristalina, é que o RAC/RNS n 109664/2014, da minha relatoria, teve como pedido a limitação do
percentual da verba indenizatória da Lei 5.643/2013, revogada pela Lei 5.826/2014, enquanto que a presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade tem por objeto a discussão a cerca da legalidade na instituição da verba de natureza indenizatória dos membros
dos parlamentos da Câmara Municipal de Cuiabá.”

XXIII.
Assim, a forma de prestação de contas introduzida pela Lei 6.142/2016 na
redação da Lei nº 5.826/2014, deverá ser mediante apresentação de relatório de atividade parlamentar do
vereador, dispensando-se a apresentação de comprovante de despesas, corresponde exatamente à decisão
judicial cumprida por esta Casa de Leis nos autos da Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.8.11.0041 (Código
803268) e de seus recursos, que é no sentido de que os gastos sejam ressarcidos conforme os termos
estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (mediante relatório), devidamente
corroborados na análise do conflito de competência suscitado nos presentes autos de Ação Direta de
Inconstitucionalidade pelo Desembargador Márcio Vidal (ID 395951).
XXIV.

Cabe ressaltar que a RESOLUÇÃO DE CONSULTA N. 29/2011 do TCE/MT (

DOC.03) aduz que para o caso específico dos vereadores das Câmaras Municipais “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.”, veja-se:
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 29/2011
Ementa: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA. CONSULTA. CÂMARA MUNICIPAL.
VEREADOR. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE, SE OBSERVADOS
OS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DO GABINETE DO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS
COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR DO VEREADOR E DE ACUMULAÇÃO
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COM A DIÁRIA, QUANDO CONTEMPLAREM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS
DISTINTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TERMOS DA LEI QUE A INSTITUIR.
1) A verba indenizatória deve ser instituída mediante lei que especifique expressamente as
despesas que serão objeto de ressarcimento e as atividades
parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração Pública, devendo haver um nexo de
causalidade entre as despesas e as atividades previstas na lei.
2) A verba indenizatória não deve ser utilizada para pagamento de despesas com gabinete do
parlamentar, a exemplo de material de
escritório e assessoria jurídica, as quais devem ser submetidas ao regular processo de
planejamento e execução pela administração da câmara, sob pena de configurar indevida
descentralização orçamentária-financeira dos gastos públicos.
3) Em regra, é vedada a utilização de veículo particular a serviço da administração, bem como o
pagamento de despesas com abastecimento desses veículos com recursos públicos. Contudo,
em se tratando de verba indenizatória, é possível sua utilização para ressarcimento de despesas
com abastecimento de veículo particular do vereador, desde que se trate de despesa de
interesse da administração custeada diretamente pelo agente no exercício de suas atribuições.
4) A verba indenizatória não pode ser destinada ao pagamento de despesa já indenizada sob
outra forma, sob pena de se configurar duplicidade de pagamento da mesma despesa. Nesse
sentido, só é possível a acumulação da concessão de verba indenizatória com diária ou
adiantamento quando decorrerem de fatos geradores distintos.
5) 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.
XXV.
Desta forma, conclui-se que a prestação o de contas das verbas
indenizatórias dos vereadores mediante apresentação de relatórios, estando dispensada a apresentação de
comprovantes de despesa, obedece a decisão judicial da matéria abordada nos autos e recursos oriundos da
citada Ação Civil Pública, bem como cumpre inteiramente os termos autorizados pelo Tribunal de Contas de Mato
Grosso.
XXVI.
Ademais, inexiste infração legal à exegese do parágrafo único do artigo 70 da
Constituição Federal, que somente faz referencia à necessidade de se realizar prestação de contas, posto que o
único requisito demandado pela constituição, qual seja, o de “se prestar contas”, de fato foi devidamente
preenchido pela Embargante com a alteração redacional da Lei nº 5.826/2014 pela da Lei 6.142/2016.
XXVI.
Uma vez que a forma de prestação de contas da Embargante está em pleno
cumprimento constitucional e das decisões judiciais originarias da Ação Civil Pública já mencionada e de seus
recursos, bem como em integral consonância com a recomendação do TCE/MT, devidamente informados nos
autos porém não analisados no acórdão (OMISSÃO), descabida também o argumento de ofensa aos princípios da
moralidade, publicidade, transparência, finalidade e razoabilidade tal como consta no Acórdão ora embargado.
XXVIII.
Verifica-se que o VOTO (ID 6909012) considerou erroneamente que
a legislação é SILENTE em relação à prestação de contas e que até mesmo a restrição à apresentação de
relatório de atividades estaria impedida:
“Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, 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
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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.”
XXIX.
Oras, já foi demonstrado na Lei nº 5.826/2014 foi alterada pela Lei
6.142/2016, e a partir de então a referida legislação não é silente em relação à prestação de contas.
XXX.

Já com relação à apresentação de relatório de atividade, importante ressaltar

que nem o Voto (ID 6909012), nem o Relatório (ID 6909006) e nem a Ementa (6909018) foram hábeis a
esclarecer qual é a base legal que impede a prestação de contas mediante apresentação de relatórios e dispensa
de comprovantes de despesas, sendo que a Embargante apresentou inúmeras fundamentações (decisões
judiciais e entendimento do TCE/MT) que justificam a legalidade de tal prática.
XXXI.
Portanto, além da OMISSÃO do Acórdão ao não analisar a nova redação da
Lei nº 5.826.2014, constata-se também a nítida CONTRADIÇÃO, uma vez que a fundamentação apresentada nos
autos está em total discordância com a conclusão proferida no acórdão.
XXXII.
Assim, considerando que a recomendação do TCE/MT possibilita aos
vereadores das Câmaras Municipais a dispensa da apresentação de comprovantes de despesas das verbas
indenizatória, que a decisão judicial na ACP e seus recursos para que os gastos dos vereadores sejam
comprovados por meio de relatórios da forma reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
corroboradas por decisão judicial nesta ADI (ID 395951), e que a nova redação da Lei 5.826/2014 não infringe o
parágrafo único do artigo 70 da CF e seus princípios, pugna-se para que as referidas OMISSÕES e
CONTRADIÇÕES relatadas sejam devidamente sanadas e, caso o entendimento seja pela procedência da
ação, que se indique qual é o dispositivo normativo que impede a prestação de contas mediante
apresentação de relatórios e dispensa de comprovante de despesa e acarreta a inconstitucionalidade da
referida lei.
XXXIII
Ademais, cabe ressaltar que a Embargante informou nos autos (ID
349386) que, em que pese a Lei 5.826/2014 estivesse em plena vigência, em virtude de cumprimento de
decisão judicial à época proferida nos autos da Ação Civil Pública e de seus recursos, a referida legislação
que fixa a verba indenizatória para os membros da Câmara Municipal de Cuiabá em 75% da verba paga
aos membros da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sequer foi aplicada pela Câmara
Municipal de Cuiabá.
XXXIV.
No entanto, apesar de não ter sido aplicada, importante ressaltar
que a Lei Municipal 5.826/2014 (objeto desta ADI), revoga expressamente a legislação anterior: a Lei Municipal
5.643/2013 (a qual motivou a Ação Civil Pública), conforme analisado nos presentes autos de Ação Direta de
Inconstitucionalidade na decisão proferida pelo Desembargador Márcio Vidal (ID 395951), veja-se:
“Na oportunidade do julgamento de ambos os recursos, consignei, inicialmente, que cumpre
salientar que a edição da Lei Municipal no 5.826/2014, que revogou, expressamente, a Lei
Municipal no 5.643/2013, não tem o condão de esvaziar o objeto da presente Ação Civil Pública,
tendo em vista que não se pretende, nesta Ação, a inconstitucionalidade da lei, mas, apenas,
limitar o valor da verba indenizatória recebida pelos Vereadores do Município de Cuiabá.
Neste sentido, quando analisei a preliminar, suscitada pela Câmara Municipal de Cuiabá, de
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inadequação da via eleita pelo Ministério Público, observei que nos fundamentos apresentados
pelo autor na ação civil pública, não havia discussão sobre a constitucionalidade da citada lei, e
que o pedido limitava ao valor da verba indenizatória dos vereadores e do gabinete da
Presidência do
Legislativo Municipal.
(...)
Pois bem, o que se vê, de forma cristalina, é que o RAC/RNS n 109664/2014, da minha
relatoria, teve como pedido a limitação do percentual da verba indenizatória da Lei
5.643/2013, revogada pela Lei 5.826/2014, enquanto que a presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade tem por objeto a discussão a cerca da legalidade na instituição da
verba de natureza indenizatória dos membros dos parlamentos da Câmara Municipal de
Cuiabá.
Pergunto, nesta quadra, se a questão posta se subsume à hipótese infralegal
mencionada. Respondo sem titubear: Não! Os pedidos são completamente diferentes.”
XXXV.
Cabe ressaltar que a matéria discutida pertinente à Lei Municipal 5.643/2013
(a qual motivou a Ação Civil Pública) e foi “revogada” pela lei 5.826/2014 (matéria desta ADI), encontra-se
atualmente debatida em sede de Recurso Extraordinário com Pedido de Efeito Suspensivo pendente de análise no
âmbito do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 71906/2017 / Apelação nº 109664/2014 /ED n°
166982/2016).
XXXVI.
Diante do exposto, considerando a inexistência de repristinação no
ordenamento pátrio e, em sendo a Lei 5.826/2014 debatida nestes autos reconhecida como inconstitucional, e
havendo recurso pendente de análise da norma anterior “revogada”, pugna-se para seja sanada a OMISSÃO da
questão ora evidenciada modulando-se os efeitos do acórdão desta ADI com um pronunciamento judicial claro e
específico sobre os efeitos repristinatórios decorrentes da decisão adotada por este egrégio Tribunal, ou seja,
acerca da reentrada em vigor da norma aparentemente revogada.
XXXVII.
A manifestação requerida é de suma importância, ante a necessidade
de preservação da segurança jurídica e do interesse público, tendo em vista que, na atualidade, não
existem outras legislações municipais autorizativas para pagamento de verba indenizatória e a prestação
de contas dos vereadores de Cuiabá, afastando-se definitivamente a possibilidade de que o pagamento da
verba indenizatória dos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá fique desprovido de base legal.
7– CONCLUSÕES
XXXVIII.
Diante do exposto, com todo acatamento e respeito, em cumprimento
ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR e art. 489 do CPC), requer se digne a
Vossa Excelência que se manifeste expressamente sobre todos os pontos de obscuridade,
omissão e contradição elencadas nesta peça processual, uma vez que não haverá modificação da
decisão, mas apenas e tão somente a sua clarificação (§2º do Art. 1.023 do CPC).
Nestes Termos,
E. R. Mcê.
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Cuiabá/MT, em 21 de maio de 2019.

RODRIGO TERRA CYRINEU
PROCURADOR GERAL DA CÂMARA DE CUIABÁ

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA
PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

OAB/MT 16.169

OAB/MT 8.888

TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA
PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO
PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

OAB/MT 14.194

OAB/MT 13.145

Art. 93 (...) IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
[1]
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Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso
Ano 6 Nº 1150

– Página 17

Divulgação sexta-feira, 7 de julho de 2017

PROCESSO Nº:
ASSUNTO:
ÓRGÃO:
RESPONSÁVEL:

5.470-4/2014
TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BENEDITO FRANCISCO CURVO – Presidente

Nos termos do artigo 59, III, do da Lei Complementar 269/2007, CITO o
Senhor Benedito Francisco Curvo, Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, para que
no prazo de 15 dias, contados da data da publicação desta citação, encaminhe a este Tribunal de
Contas, as documentações solicitadas no Processo de Tomada de Contas Ordinária 5.470-4/2014,
conforme o Relatório Técnico elaborado pela SECEX da 2ª Relatoria.

Publicação segunda-feira, 10 de julho de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELO REGIMENTO INTERNO,
Tendo em vista o disposto no Edital nº 001/2011, de 16 setembro de
2011, publicado no Diário Oficial nº 25651, EMPOSSA nesta data a servidora FLAVIA FATIMA
BATTISTETTI BALDO para exercer o cargo efetivo de PROCURADOR LEGISLATIVO, Classe
A, Nível I, habilitado em concurso público.
O(a) servidor(a) apresentou os documentos exigidos no referido
Edital, itens 3 e 4, e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e
atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto do Servidor Público
Municipal.

Decorrido o prazo sem manifestação, o Tribunal de Contas dará
prosseguimento aos trâmites processuais, conforme prescreve o parágrafo único, do artigo 6º, da
Lei Complementar 269/2007.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.
EM CUIABÁ – MT, 06 DE JULHO DE 2017.

Publique-se.
Assinatura do empossado
VEREADOR JUSTINO MALHEIROS NETO – PV
PRESIDENTE

FISCALIZADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PORTARIAS

LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2017

PORTARIA Nº 049/2017 DE 06 DE JULHO DE 2017
JOÃO NARCISO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de Campo
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Artigo 1º – Nomear para o cargo de Assessor Técnico Legislativo da
Câmara Municipal de Campo Verde, declarado de livre nomeação e exoneração, do quadro de
Servidores desta Casa de Leis, a Senhora SILVANIR CHAVIER DO AMARAL, a partir desta data.

OBJETO: Contratação de Serviços de Pintura
VALOR GLOBAL: R$ 31.700,00
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93. E
art. 3º da Lei Municipal 2.074/17.
EMPRESA CONTRATADA: CENTRO DAS TINTAS LTDA - ME
CNPJ nº 04.552.210/0001-43
HOMOLOGO.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Nova Mutum – MT, 07 de Julho de 2017.

GABINETE DO PRESIDENTE
Em 06 de Julho de 2017.

Airton Pessi
Presidente
Câmara Municipal de Nova Mutum

JOÃO NARCISO GOMES
Presidente
Registre-se, Publique-se,
ETENIR DA LUZ MORAIS
Diretor Geral

PORTARIA Nº 050/2017 DE 06 DE JULHO DE 2017
JOÃO NARCISO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de Campo
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Artigo 1º – Nomear para o cargo de Diretor de Cerimonial e
Comunicação da Câmara Municipal de Campo Verde, declarado de livre nomeação e exoneração,
do quadro de Servidores desta Casa de Leis, a Senhora ROSANA APARECIDA FELIPICHUKI, a
partir desta data.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PRESIDENTE
Em 06 de Julho de 2017.
JOÃO NARCISO GOMES
Presidente
Registre-se, Publique-se,
ETENIR DA LUZ MORAIS
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ATO
TERMO DE POSSE

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso

–

Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012

Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@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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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014.
AUTOR: MESA DIRETORA
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 405 DE 25/06/2014
ALTERADA PELA LEI Nº 5.927 DE 27 DE ABRIL DE 2015, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO TCE Nº 615 DE 30/04/2015
ALTERADO PELA LEI Nº 6.142 DE 14/12/2016, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
TCE Nº 1015 DE 20/12/2016)
ADIN (241)/1000145-66.2017.8.11.0000

INSTITUI
A
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
AOS MEMBROS DO PODER
LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT: Faço
saber que, decorrido o prazo legal e, conforme o § 8º do artigo 29 da Lei Orgânica do
Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Considerando o que dispõe o art. 37, § 11 e art. 29, VI, “f”, ambos da
Constituição Federal; Considerando o que dispõe a Lei Estadual nº 9.493, de 29/12/10, que
fixa verba indenizatória para os Deputados Estaduais; Considerando a Lei Municipal nº 5.653,
de 03 de abril de 2013, que fixa a Verba indenizatória do Prefeito, esta Lei institui a verba
indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá.
Art. 2º Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá a verba de
natureza indenizatória para o Vereador, em valor correspondente a 75% (setenta e cinco), por
cento, da verba indenizatória paga ao Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso,
instituída pela Lei Estadual nº 9.626, de 01 de outubro de 2011.
§ 1º A verba de que trata o caput, será paga mensalmente a cada Vereador,
respectivamente, em efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao
não recebimento de diárias, passagens, ajuda de transportes, dentre outras despesas, inerentes
ao exercício do cargo.
§ 2º O pagamento desta verba não é cumulativo.
§ 2º O Gabinete da Presidência e da 1º Secretaria da Câmara Municipal de
Cuiabá, perceberão também a verba indenizatória de que trata o “caput”deste artigo. (Nova
redação dada pela Lei nº 5.927 de 27 de abril de 2015, publicado no diário oficial
eletrônico do TCE nº 615 de 30/04/2015)
§ 3º O pagamento desta verba não é cumulativo. (Acrescentado pela Lei nº
5.927 de 27 de abril de 2015, publicado no diário oficial eletrônico do TCE nº 615 de
30/04/2015)
____________________________________________________________________________________
Rua Barão de Melgaço, s/n° (Praça Paschoal Moreira Cabral) – Centro Cuiabá/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

§ 3º A prestação de contas da verba indenizatória de que trata o caput, será
feita mediante apresentação de relatório de atividade parlamentar do Vereador, ficando
dispensada a apresentação de comprovantes de despesas. (Acrescentado pela Lei nº 6.142 de
14/12/2016, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 1015 de 20/12/2016)
Art. 3º Fica revogada a Lei nº 5.643, de 25 de janeiro de 2013.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá.
Palácio Paschoal Moreira Cabral em, 18 de junho de 2014.

VEREADOR JÚLIO PINHEIRO
PRESIDENTE

____________________________________________________________________________________
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Processo nº
Interessada
Assunto
Relator
Sessão de Julgamento

20.736-5/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
Consulta
Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA
19-4-2011
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 29/2011
Ementa:

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA. CONSULTA. CÂMARA

MUNICIPAL. VEREADOR. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE,
SE OBSERVADOS OS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS
COM MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR
DO VEREADOR E DE ACUMULAÇÃO COM A DIÁRIA, QUANDO CONTEMPLAREM O
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DISTINTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS TERMOS
DA LEI QUE A INSTITUIR. 1) A verba indenizatória deve ser instituída mediante lei que
especifique expressamente as despesas que serão objeto de ressarcimento e as atividades
parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração Pública, devendo haver um nexo de
causalidade entre as despesas e as atividades previstas na lei. 2) A verba indenizatória não deve ser
utilizada para pagamento de despesas com gabinete do parlamentar, a exemplo de material de
escritório e assessoria jurídica, as quais devem ser submetidas ao regular processo de planejamento
e execução pela administração da câmara, sob pena de configurar indevida descentralização
orçamentária-financeira dos gastos públicos. 3) Em regra, é vedada a utilização de veículo particular
a serviço da administração, bem como o pagamento de despesas com abastecimento desses veículos
com recursos públicos. Contudo, em se tratando de verba indenizatória, é possível sua utilização
para ressarcimento de despesas com abastecimento de veículo particular do vereador, desde que se
trate de despesa de interesse da administração custeada diretamente pelo agente no exercício de suas
atribuições. 4) A verba indenizatória não pode ser destinada ao pagamento de despesa já indenizada
sob outra forma, sob pena de se configurar duplicidade de pagamento da mesma despesa. Nesse
sentido, só é possível a acumulação da concessão de verba indenizatória com diária ou adiantamento
quando decorrerem de fatos geradores distintos. 5) 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.
AGENTE POLÍTICO. DESPESA. ADIANTAMENTO. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO
MEDIANTE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM
GABINETE OU DE DESPESAS JÁ RESSARCIDAS. É legal a concessão de adiantamento a
agentes políticos por meio da legislação municipal, devendo-se observar os requisitos prescritos nos
Acórdãos nº 2.181/2007 e 2.619/2006 deste Tribunal de Contas. Além disso, o regime de
adiantamento não pode servir para realização de despesas com gabinete de agente político, o que é
ilegal, e também não pode ser destinado ao pagamento de despesas indenizadas por meio de diárias
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ou outra verba indenizatória, sob pena de pagamento em duplicidade. Revoga-se o Acórdão nº
868/2003.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 20.736-5/2010.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos
termos dos artigos 1º, inciso XVII, 48 e 49, todos da Lei Complementar nº 269/2009 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e dos artigos 29, inciso XI, e 81, inciso IV, da
Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por
unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 9.728/2010 do
Ministério Público de Contas, em responder ao consulente nos termos do parecer da Consultoria
Técnica, com ajuste na redação dos itens 1 e 5; e, ainda, pela atualização da Consolidação de
Entendimentos e que seja alterado o entendimento deste Tribunal de Contas acerca da concessão de
adiantamento a agente político, mediante revogação do Acórdão nº 868/2003, fazendo-se constar o
verbete da decisão colegiada, nos termos que se seguem: 1) A verba indenizatória deve ser instituída
mediante lei que especifique expressamente as despesas que serão objeto de ressarcimento e as
atividades parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração Pública, devendo haver um
nexo de causalidade entre as despesas e as atividades previstas na lei. 2) A verba indenizatória não
deve ser utilizada para pagamento de despesas com gabinete do parlamentar, a exemplo de material
de escritório e assessoria jurídica, as quais devem ser submetidas ao regular processo de
planejamento e execução pela administração da câmara, sob pena de configurar indevida
descentralização orçamentária-financeira dos gastos públicos. 3) Em regra, é vedada a utilização de
veículo particular a serviço da administração, bem como o pagamento de despesas com
abastecimento desses veículos com recursos públicos. Contudo, em se tratando de verba
indenizatória, é possível sua utilização para ressarcimento de despesas com abastecimento de veículo
particular do vereador, desde que se trate de despesa de interesse da administração custeada
diretamente pelo agente no exercício de suas atribuições. 4) A verba indenizatória não pode ser
destinada ao pagamento de despesa já indenizada sob outra forma, sob pena de se configurar
duplicidade de pagamento da mesma despesa. Nesse sentido, só é possível a acumulação da
concessão de verba indenizatória com diária ou adiantamento quando decorrerem de fatos geradores
distintos. 5) 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
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apresentação de comprovantes de despesas; e, ainda, em responder ao consulente que: é legal a
concessão de adiantamento a agentes políticos por meio da legislação municipal, devendo-se observar
os requisitos prescritos nos Acórdãos nº 2.181/2007 e 2.619/2006 deste Tribunal de Contas. Além
disso, o regime de adiantamento não pode servir para realização de despesas com gabinete de agente
político, o que é ilegal, e também não pode ser destinado ao pagamento de despesas indenizadas por
meio de diárias ou outra verba indenizatória, sob pena de pagamento em duplicidade. Revoga-se o
Acórdão nº 868/2003. Após as anotações de praxe, encaminhe-se ao consulente, cópias do relatório e
voto do relator, bem como a íntegra do Parecer nº 063/2010 da Consultoria Técnica e, por fim, ao
Serviço de Arquivo, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2000.
Relatou a presente decisão o Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ
HENRIQUE LIMA, que estava substituindo o Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO.
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros ANTONIO
JOAQUIM, JOSÉ CARLOS NOVELLI, WALDIR JÚLIO TEIS e DOMINGOS NETO.
Participou, ainda, do julgamento o Auditor Substituto de Conselheiro
LUIZ CARLOS PEREIRA, em substituição ao Conselheiro ALENCAR SOARES, conforme artigo
104, inciso I, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso).
Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador
Geral ALÍSSON CARVALHO DE ALENCAR.
Publique-se.
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Processo nº
Interessada
Assunto
Relator
Sessão de Julgamento

20.736-5/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
Consulta
Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA
19-4-2011
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 29/2011
Sala das Sessões, 19 de abril de 2011.

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Presidente

LUIZ HENRIQUE LIMA - Relator
Auditor Substituto de Conselheiro

ALÍSSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador Geral
MOC
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA ADI Nº 100014566.2017.8.11.0000 NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Processo nº 1000145-66.2017.8.11.0000
O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, já devidamente qualificado, vem à presença de Vossa Excelência,
apresentar
MANIFESTAÇÃO
nos autos do processo, acima epigrafado, em atendimento à intimação de ID nº 7749041, nos termos da C.I. nº
040/2019/GP/PGM, que segue anexo.
Cuiabá, 29 de Maio de 2019.
Hermano José de Castro Leite
Procurador do Município de Cuiabá
OAB/MT 22.961-B – Matrícula nº 4877479
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ÓRGÃO ESPECIAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1000145-66.2017.8.11.0000)

EMBARGANTE:
EMBARGADO:
MATO GROSSO
INERESSADOS:

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos etc.
A Câmara Municipal de Cuiabá opôs Recurso de Embargos de
Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 7739102.
Dê-se vista ao Embargado para, querendo, manifestar-se no
prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2019.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora

Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 11/06/2019 17:12:55
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do
despacho proferido no ID 6872671
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MANIFESTAÇÃO EM ANEXO.
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SIMP nº 001813-001/2017
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000 (PJe)
Órgão Julgador: Órgão Especial
Relator: Desª. Clarice Claudino da Silva
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Câmara Municipal de Cuiabá/MT

Eminente Desembargador Relator,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Câmara
Municipal

de

Cuiabá/MT

combatendo

acórdão

proferido

na

ação

direta

de

inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000 (PJe), exarado nos seguintes
termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI
MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 –
CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE,
PUBLICIDADE,
TRANSPARÊNCIA,
FINALIDADE
E
RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA
INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO –
PEDIDO PROCEDENTE.
1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba
pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a
prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não
foi observado na Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de
18/06/2014.
8
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2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro
público. Na espécie, a verba prevista na Lei Municipal n.
5.826/2014 seria depositada automática e diretamente na
conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência
entre o elevado valor previsto na norma questionada e as
possíveis despesas extraordinárias, além de dispensar a
prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao
patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a
natureza de renda, o que configura burla à Constituição
Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade
material.
A recorrente Câmara de Cuiabá/MT aponta para a existência
de omissão e contradição na decisão recorrida.
Aduz que o principal argumento levantado pelo Tribunal de
Justiça para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 5.826/2014 fincou-se na ideia de
inexistir fiscalização sobre a verba indenizatória percebida pelos vereadores municipais,
implicando, consequentemente, em mácula aos princípios constitucionais que tocam o bom
andamento da Administração Pública, notadamente os da moralidade, publicidade e
transparência.
Em contraponto, invoca a Lei nº 6.142/2016 (de autoria da
requerente Câmara Municipal de Cuiabá/MT) como principal sustentáculo defensivo a
indicar a desídia do Acórdão. Tal diploma normativo acrescentou o §3º à Lei nº
5.823/2014 (ora declarada inconstitucional), dispondo, in verbis:
“§ 3º A prestação de contas da verba indenizatória de que trata
o caput, será feita mediante apresentação de relatório de
atividade parlamentar do vereador, ficando dispensada a
apresentação de comprovantes de despesas”.
Desse modo, a conclusão proposta pela requerente toma a
seguinte forma: o acórdão foi omisso ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº
8
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5.823/2014, alicerçando-se na falta de prestação de contas das verbas indenizatórias,
porque nos autos do processo há indicação da Lei nº 6.142/2016 que retrata, justamente,
a necessidade de os vereadores justificarem o dispêndio, e que não foi analisada pela
relatora no momento de proferir o voto.
Segue enfática no combate apontando para a existência de
contrariedade no acórdão. Entende haver um divórcio entre a fundamentação apresentada
nos autos e a conclusão proferida no acórdão.
Para esse enfrentamento, lembra do julgamento da Ação Civil
Pública nº 0009728-08.2013.8.11.0041, confirmada por decisão colegiada da Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, no qual se fixou a tese de que “os gastos a
serem ressarcidos ficarão estritamente limitados àqueles reconhecidos pelo Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso”. Argumenta que, no caso, o entendimento da Corte de
Contas é aquele proferido na Resolução de Consulta nº 29/2011/TCE/MT, que dispensa a
apresentação de comprovante de despesas para validar o recebimento da verba
indenizatória, bastando para tanto que seja regulamentada em lei específica.
Nesse ponto residiria a contradição. A Desª. Relatora proclamou
a inconstitucionalidade da Lei nº 5.826/2014 com fundamento na ausência de prestação
de conta, mesmo ciente, uma vez que consta nos autos, da supracitada Resolução de
Consulta que permite a dispensa de comprovantes de despesa.
Por fim, no caso de definitiva procedência da ação direta de
inconstitucionalidade, pugna melhor esclarecimento quanto à modulação dos efeitos diante
da extirpação da norma do ordenamento jurídico, eis que o atual diploma é o único a
regulamentar as verbas indenizatórias dos vereadores municipais.
É o relatório.

8
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É fidedigno o esforço empreendido pela embargante na
tentativa de reverter a decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.826/2014.
Tenta levar a plateia a crer em uma suposta omissão da Relatora ao determinar a mácula
do diploma ignorando a existência do § 3º, do art. 2º (acrescido pela Lei nº 6.142/2016),
que impõe o dever de “prestação de contas” da verba indenizatória por meio da
apresentação de relatório de atividade do Vereador com dispensa de apresentação de
comprovante de despesas.
Apesar de contundente, essa não é a verdade revelada pelos
autos.
A essência que se desnuda no âmago do julgado toca a
violação da moralidade administrativa ao permitir a incorporação da verba indenizatória
diretamente na conta dos vereadores desacompanhada de qualquer critério discriminativo
acerca da natureza dessa verba, vale dizer, o montante é acrescido diretamente na conta
dos membros provocando confusão entre o que é subsídio e o que é verba indenizatória.
Soma-se a isso a circunstância de que tal valor é percebido sem
a devida prestação de contas, fato que inviabiliza o importante controle exercido pela
sociedade. Ora, tratando-se de verba pública empenhada pelos representantes populares,
ela é a maior interessada na fiscalização desses gastos, na missão de perquirir se o
interesse público foi efetivamente atingindo nesse dispêndio.
A embargante não se insurge contra o primeiro tópico (o
depósito direto da verba indenizatória na conta dos Vereadores), mas envereda esforço
apenas para atacar o segundo tópico (ausência de prestação de conta), apontando para o
§ 3º, do art. 2º, da Lei nº 5.286/20141 que, no seu entender, cumpre essa exigência.

1

“A prestação de contas da verba indenizatória de que trata o caput, será feita mediante apresentação de relatório de
atividade parlamentar do vereador, ficando dispensada a apresentação de comprovantes de despesas”.
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Data vênia, isso todos nós já sabemos e, principalmente, a
relatora. Diferentemente do que propõe a embargante, não há omissão na análise do
citado artigo. Para dar suporte ao que se afirma, trago a baila parte do voto proferido pela
relatora que evidencia essa análise, in verbis:
“Nesse sentido, ainda que a Lei Municipal n. 5.826, de 18 de
junho de 2014, 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” (ID 6909012).
Depreende-se da parte destacada uma realidade diferente
daquela proposta pela embargante. A irresignação de omissão do acórdão não tem
espaço porque, de fato, o dispositivo suscitado foi analisado. Agora, a conclusão do
julgado é diferente da sonhada pela embargante.
A

verdade

revelada

pelos

autos

mostra

que

a

mera

apresentação do relatório de atividade parlamentar com dispensa de comprovante de
despesas não é meio hábil para validar o recebimento da veba indenizatória.
Como bem aponta o acórdão, para esse fim é preciso que o
vereador submeta ao controle da casa legislativa documentos que discriminem os gastos
vinculados àquela despesa, tudo isso para viabilizar a fiscalização da verba pública e
assegurar a transparência e a moralidade, sustentáculos máximos da Administração
Pública.
Assiste razão à Relatora. Esse é mesmo o caminho que deve ser
perseguido quando há utilização de dinheiro público pelos representantes populares, vale
dizer, a fiscalização dos gastos com a verba indenizatória deve ser a medida protagonista e
feita mediante apresentação de documentos que possam qualificar com precisão os gastos
8
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que serão reembolsados. Para se ter uma ideia, no plano federal, segue-se um rígido
processo de controle das cotas parlamentares recebidas pelos deputados federais, com
disponibilização das cópias digitalizadas das notas fiscais referentes a gastos da cota para
o exercício da atividade parlamentar2.
A Câmara de Cuiabá/MT apresenta, também, a Resolução nº
29/2011/TCE/MT (permite a dispensa de comprovante de despesas) como fonte normativa
apta a respaldar a prestação de contas feita nos moldes atuais.
Nesse ponto, inimaginável cogitar preponderância a um ato
administrativo interno da corte de contas em vez de uma decisão proferida em controle
abstrato de constitucionalidade pelo poder judiciário. Mais uma vez, a relatora teve contato
com essa Resolução, no entanto firmou conclusão pela necessidade de apresentação de
documentos contábeis no momento de receber a verba indenizatória.
Dessa feita, sendo extreme de omissão o acórdão que ora se
combate, tendo em vista que os dispositivos lançados pela embargante foram devidamente
analisados pela relatora, é infrutífero o pleito da requerente no sentido de reconhecer a
desídia do julgado.
Em seu ato final, no caso de definitiva confirmação da
inconstitucionalidade da Lei nº 5.286/2014, a embargante pede a repristinação do antigo
diploma normativo que regulava a matéria (Lei nº 5.643/2013).
Trata-se de outro pedido fantasioso. O antigo diploma foi objeto
da Ação Civil Pública nº 0009728-08.2013.8.11.0041, na qual reconheceu-se a
exorbitância do percentual pago aos vereadores a título de verba indenizatória. Cuida-se
de um processo que foi levado até aos Tribunais Superiores e no qual já há decisão de
2

<https://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/cota-parlamentar>. Acesso em: 25 jun. 2019.
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improcedência dos recursos manejados, tanto no Supremo Tribunal Federal como no
Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao STF:
“Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos
arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do
RISTF.
Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da
Lei 7.347/1985).
Publique-se”.3
Em relação ao STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados”.4
Como

cogitar

repristinar

uma

norma

que

contêm

irregularidades já reconhecidas por esse Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores?
Evidentemente, tal hipótese é inviável.
Na realidade, a embargante está em uma situação de “sinuca
de bico”, eis que, uma vez declarada em definitivo a inconstitucionalidade da Lei nº
5.286/2014, a Câmara Municipal ficará sem uma base legal para assegurar o pagamento

3
4

RE 1210483/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe. 21.06.2019.
Edcl no AgInt no RE 1733930/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe. 26.04.2019.
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Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional

da verba indenizatória. Por isso, suplica melhor “esclarecimento” quanto a modulação dos
efeitos.
No entanto, a relatora foi contundente ao reconhecer a
inconstitucionalidade com efeitos ex tunc. Trata-se de um vício congênito (null and void)
que precisa ser urgentemente extirpado do ordenamento jurídico. Esse entendimento foi
unanimemente encampado por todos os desembargadores do Órgão Especial e conta,
também, com o respaldo dessa instituição ministerial.
Diante do exposto, tendo em vista que o acórdão não incorreu
em omissão ou contradição, o parecer ministerial é no sentido de IMPROVER os embargos
declaratórios.

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2019.

EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Em substituição legal5

5 Ato Administrativo nº 769/2019-PGJ
Art. 3º Delegar, com reserva de iguais poderes, ao Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo as seguintes
atribuições:
(…)
XXV – exercer outras atribuições administrativas do Procurador-Geral de Justiça, bem como as atribuições
jurídicas e institucionais delegadas ao Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional nas suas ausências e
impedimentos.
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CERTIFICO que em 29/07/2019 enviei a Pauta de Julgamento do
Órgão Especial Judicial ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação.
CERTIFICO, igualmente, que a referida Pauta foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico n.º 10.545, de 30/07/2019 e considerado
publicado em 31/07/2019.
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Número Único: 1000145-66.2017.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Inconstitucionalidade Material]
Relator: DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Decisão: EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/09/2019
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único: 1000145-66.2017.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto: [Inconstitucionalidade Material]
Relator: Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora: [DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES
KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,
DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A).
MARCIO VIDAL, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):
[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO),
CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE
MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE
CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF:
705.539.121-00 (ADVOGADO)]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS, POR
UNANIMIDADE.
EMENTA

RED - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO
– LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014
– ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – ACÓRDÃO
MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.Em que pese à Lei
Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, ter sido objeto de
controle difuso nos autos da Ação Civil Pública 009728-
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08.2013.8.11.0041 (código 803268), bem como do RAC/RNS n.º
109.664/2014, tendo sido decidido que os vereadores estariam
dispensados de comprovar os gastos, desde que ficassem
limitados ao valor definido pela Resolução de Consulta/TCE n.º
29/2011, tal acórdão resolveu a situação no caso concreta e não
tem o condão de se contrapor à decisão prolatada por este Órgão
Especial, cujo controle é concentrado, não havendo que falar em
litispendência.Inocorre vício de omissão, obscuridade ou
contradição se o voto condutor é claro ao dispor que, para
caracterizar a natureza indenizatória da verba, é necessário deixar
evidente quais as despesas a serem realizadas pelos beneficiários
do recurso recebido, requisito material não previsto tanto a Lei
Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, quanto na de n.º
6.142/2016 que a alterou, uma vez que ambas dispensam a
obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal
comprobatório das despesas, circunstância que as tornam
inconstitucionais.
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RELATÓRIO

ÓRGÃO ESPECIALRECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(OPOSTOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº.
1000145-66.2017.8.11.0000) EMBARGANTE:
CÂMARA MUNICIPAL
DE CUIABÁ
EMBARGADO:
PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSOINERESSADOS:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DE MATO
GROSSO RELATÓRIOEXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA
SILVAEgrégio Plenário:Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Câmara Municipal de
Cuiabá em virtude do acórdão proferido no ID 7739102 alegando omissão,
contradição e obscuridade do julgado. Aduziu que, apesar de a redação
originária da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, que instituiu
verba indenizatória para seus Membros equivalente a 75% da verba paga
aos Membros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não
dispor expressamente sobre a prestação de contas, tal necessidade foi
suprida com a vigência da Lei 6.142/2016, que acrescentou o § 3º ao artigo
2º da lei declarada inconstitucional, e deliberou sobre a prestação de contas,
dispensados os comprovantes de despesas.A Embargante suscitou,
novamente, a litispendência desta Ação Direta de Inconstitucionalidade com
a Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.8.11.0041 (Código 803268) movida
pelo Ministério Público, cuja sentença foi objeto do Recurso de Apelação
nº. 0167055-37.2016.8.11.0000.Quanto à dispensa dos comprovantes dos
gastos, a Embargante aduziu que estes ficarão limitados àqueles
reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
consoante Resolução de Consulta/TCE n.º 29/2011, conforme decisão
proferida no RAC/RNS n.º 109.664/2014, de relatoria do Desembargador
Márcio Vidal, cujo acórdão reformou, em controle difuso de
constitucionalidade, parte da sentença proferida na Ação Civil Pública
009728-08.2013.8.11.0041 (código 803268).No mais, alegou que o julgado é
obscuro no tocante à modulação dos efeitos ex tunc, agregados à decisão
que retirou do mundo jurídico a lei questionada.Forte nesses argumentos,
pugnou pela alteração do julgado e a improcedência do pedido.As
contrarrazões foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da Justiça no
ID 8416928.É o relatório.Cuiabá, 05 de julho de 2019. Des.ª Clarice
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Claudino da Silva Relatora
VOTO RELATOR

Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/09/2019
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ÓRGÃO ESPECIAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1000145-66.2017.8.11.0000)

EMBARGANTE:
EMBARGADO:
MATO GROSSO
INERESSADOS:

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégio Plenário:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido
de efeitos infringentes, opostos pela Câmara Municipal de Cuiabá em virtude do
acórdão proferido no ID 7739102 alegando omissão, contradição e obscuridade do
julgado.
Aduziu que, apesar de a redação originária da Lei Municipal n.
5.826, de 18 de junho de 2014, que instituiu verba indenizatória para seus Membros
equivalente a 75% da verba paga aos Membros da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, não dispor expressamente sobre a prestação de contas, tal
necessidade foi suprida com a vigência da Lei 6.142/2016, que acrescentou o § 3º
ao artigo 2º da lei declarada inconstitucional, e deliberou sobre a prestação de
contas, dispensados os comprovantes de despesas.
A Embargante suscitou, novamente, a litispendência desta Ação
Direta de Inconstitucionalidade com a Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.8.11.0041
(Código 803268) movida pelo Ministério Público, cuja sentença foi objeto do
Recurso de Apelação nº. 0167055-37.2016.8.11.0000.
Quanto à dispensa dos comprovantes dos gastos, a Embargante
aduziu que estes ficarão limitados àqueles reconhecidos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, consoante Resolução de Consulta/TCE n.º 29/2011,
conforme decisão proferida no RAC/RNS n.º 109.664/2014, de relatoria do
Desembargador Márcio Vidal, cujo acórdão reformou, em controle difuso de
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constitucionalidade, parte da sentença proferida na Ação Civil Pública 00972808.2013.8.11.0041 (código 803268).
No mais, alegou que o julgado é obscuro no tocante à
modulação dos efeitos ex tunc, agregados à decisão que retirou do mundo jurídico
a lei questionada.
Forte nesses argumentos, pugnou pela alteração do julgado e a
improcedência do pedido.
As contrarrazões foram apresentadas pela Procuradoria-Geral
da Justiça no ID 8416928.
É o relatório.
Cuiabá, 05 de julho de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva
Relatora
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VOTO
Egrégio Órgão Especial:
Do cotejo das alegações da Embargante Câmara
Municipal de Cuiabá com o acórdão invectivado, não há qualquer vício
para ser sanado, à luz do art. 1.022 do CPC.
De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais
são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que
implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos
vícios do dispositivo acima mencionado.
A toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de
recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos
infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera
insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo
1.023, § 2.º e artigo 1.024, § 4.º, do mesmo codex.
E, no caso judicializado, é de solar clareza que a
Embargante se valeu destes Aclaratórios com o escopo de modificar a
decisão colegiada, visando a improcedência do pedido de
inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014,
o que não se admite, sobretudo porque os pontos acoimados de omisso,
contraditório e obscuro inocorrem na espécie.
A Embargantes aduziu, em suma, que nada foi dito
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acerca da Lei Municipal n.º 6.142/2016, que acrescentou o § 3º ao artigo
2º da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, e deliberou sobre a
prestação de contas, dispensados os comprovantes de despesas.
Disse, ainda, que o aresto deixou de considerar a
ocorrência da litispendência desta demanda, de controle concentrado,
com a Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.8.11.0041 (Código 803268),
que tinha como escopo o controle difuso da lei questionada.
Quanto à dispensa dos comprovantes dos gastos, a
Embargante aduziu que estes ficarão limitados àqueles reconhecidos
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consoante
Resolução de Consulta/TCE n.º 29/2011, conforme decisão proferida no
RAC/RNS n.º 109.664/2014, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal
, cujo acórdão reformou, em controle abstrato de constitucionalidade,
parte da sentença proferida na Ação Civil Pública 00972808.2013.8.11.0041 (código 803268).
Sem embargo à insatisfação dos causídicos que
patrocinam a causa, o acórdão invectivado analisou, de forma clara,
objetiva e fundamentada, o aspecto material da Lei Municipal n. 5.826,
de 18 de junho de 2014 e concluiu, à unanimidade, pela sua
inconstitucionalidade.
Antes de rememorar os fundamentos pelos quais
levaram este Egrégio Órgão Especial a retirar do mundo jurídico a lei
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acima mencionada, importa ressaltar a diferença entre o controle difuso,
aplicado na Ação Civil Pública 009728-08.2013.8.11.0041 (código
803268) e respectivo RAC/RNS n.º 109.664/2014, e o controle
concentrado de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade caracteriza-se, em
princípio, como meio de correção, consistindo em sistema de verificação
da conformidade do ato em relação à Constituição. Isso porque não se
admite que o ato hierarquicamente inferior à Constituição Federal ou
Estadual, a depender da norma questionada, confronte suas premissas,
gerando insegurança jurídica para os destinatários do sistema jurídico.
Com efeito, o controle difuso pode ser feito pelo julgador
monocraticamente sempre que estiver analisando o caso concreto. Isso
porque, nesta situação, a inconstitucionalidade é suscitada como matéria
de defesa ou de exceção, e dá ensejo à questão prejudicial, eis que,
antes de analisar o mérito da ação, o Julgador deverá decidir se
considera a norma constitucional ou inconstitucional.
Vale lembrar que, conquanto a lei questionada não seja
aplicada pelo Julgador no caso concreto por considerá-la inconstitucional
pela via difusa, é sabido que a lei continua válida no ordenamento
jurídico, uma vez que os efeitos da sentença que declarada a
inconstitucionalidade em controle difuso são intrínsecos às partes.
Por outro lado, no controle concentrado de lei municipal,

Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 17/09/2019 14:11:18
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBRGHYXVVG

Num. 8473370 - Pág. 3

a competência para julgar é exclusiva do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça e a provocação deve ser feita, via ação específica, por um dos
legitimados para o mister, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes, se
sobrepondo às decisões individualizadas em controle difuso de
constitucionalidade.
Em nota publicada no endereço eletrônico do Supremo
Tribunal Federal, é possível extrair, com clareza, a diferença entre os
tipos de controle de constitucionalidade. In verbis:
Para realizar o “controle concentrado” de
constitucionalidade, há quatro tipos de instrumentos
jurídicos que podem ser apresentados no STF: as Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), as Arguições de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs), as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) e as
Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão
(ADOs).
Diferentemente do controle concentrado,
o

“controle

difuso”

ocorre

quando

as

inconstitucionalidades de normas são questionadas
indiretamente, por meio da análise de situações
concretas. Qualquer magistrado pode fazer esse tipo de
controle ao analisar um caso. No Brasil, os dois sistemas

Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 17/09/2019 14:11:18
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBRGHYXVVG

Num. 8473370 - Pág. 4

são adotados, o que é considerado um sistema misto,
híbrido.
As leis que regulamentam ADC e ADI
(Lei 9868/99), assim como ADPF (Lei 9882/99),
completam, em 2009, 10 anos de vigência. (In
http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idc
onteudo=108009. Acessado em 02/07/2019).
Partindo dessa premissa, em que pese à Lei Municipal
n. 5.826, de 18 de junho de 2014, ter sido objeto de controle difuso nos
autos da Ação Civil Pública 009728-08.2013.8.11.0041 (código 803268),
bem como do RAC/RNS n.º 109.664/2014, tendo sido decidido que os
vereadores estariam dispensados de comprovar os gastos, desde que
ficassem limitados ao valor definido pela Resolução de Consulta/TCE n.º
29/2011, tal acórdão resolveu a situação no caso concreta.
Dito de outra maneira, o acordão proferido no RAC/RNS
n.º 109.664/2014, que promoveu o controle difuso, e não tem o condão
de se contrapor à decisão prolatada por este Órgão Especial, não
havendo que falar em litispendência.
No que tange à publicação da Lei Municipal n.º
6.142/2016, que acrescentou o § 3º ao artigo 2º da Lei Municipal n.
5.826, de 18 de junho de 2014, declarada inconstitucional, apesar de ter
deliberado sobre a prestação de contas, continua a incorrer em
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inconstitucionalidade material, haja vista que dispensa os membros da
Embargante de apresentar os comprovantes de despesas, em flagrante
ofensa aos princípios constitucionais (e estaduais) pétreos da
moralidade, finalidade, razoabilidade, publicidade e da transparência.
Foi dito no voto condutor que, para caracterizar a
natureza indenizatória da verba, é necessário deixar evidente quais as
despesas a serem realizadas pelos beneficiários do recurso recebido.
Todavia, tanto a lei objurgada, quanto a de n.º 6.142/2016 que a alterou,
dispensam a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal
comprobatório das despesas, circunstância que tornam tais normas,
materialmente, inconstitucionais.
À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba
pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a
prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo
único do art. 70 da Constituição Federal.
Ainda que a Lei Municipal n.º 6.142/2016 tenha
acrescido o § 3º ao artigo 2º da Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de
2014, e fixado o dever de prestar contas, mantém a dispensa da
apresentação de documentos hábeis comprobatórios das despesas, cujo
entrave impede que o órgão fiscalizador, em especial o Poder
Constituinte Originário (o Povo), possa controlar o destino dado ao
recurso público.
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Isso significa que, conforme disposto no aresto
embargado, 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 necessidade de comprovar os
gastos de forma clara e pontual, não há se falar em ressarcimento,
ficando claro que a Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de 2014, e a
respectiva norma que a alterou, exprime ganho incorporado ao
patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de
renda, o que não se pode admitir.
No que pertine à modulação dos efeitos fixado no aresto
- efeitos ex tunc – é sabido que estes são aplicados de forma retroativa,
ou seja, alcançam casos anteriores à propositura da Ação Direta de
Inconstitucionalidade até a data da publicação da lei declarada
inconstitucional.
Posto isso, rejeito os Aclaratórios.
É como voto.
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RED - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI
MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – ALEGADA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS NO ARESTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS.
Em que pese à Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de
2014, ter sido objeto de controle difuso nos autos da Ação Civil Pública
009728-08.2013.8.11.0041 (código 803268), bem como do RAC/RNS n.º
109.664/2014, tendo sido decidido que os vereadores estariam
dispensados de comprovar os gastos, desde que ficassem limitados ao
valor definido pela Resolução de Consulta/TCE n.º 29/2011, tal acórdão
resolveu a situação no caso concreta e não tem o condão de se
contrapor à decisão prolatada por este Órgão Especial, cujo controle é
concentrado, não havendo que falar em litispendência.
Inocorre vício de omissão, obscuridade ou contradição se
o voto condutor é claro ao dispor que, para caracterizar a natureza
indenizatória da verba, é necessário deixar evidente quais as despesas a
serem realizadas pelos beneficiários do recurso recebido, requisito
material não previsto tanto a Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de
2014, quanto na de n.º 6.142/2016 que a alterou, uma vez que ambas
dispensam a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal
comprobatório das despesas, circunstância que as tornam
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inconstitucionais.
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VISTA A MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CIÊNCIA DO V. ACÓRDÃO EXARADO DE ID 15834477.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS, POR
UNANIMIDADE.
EMENTA

RED - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO
– LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014
– ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – ACÓRDÃO
MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
Em que pese à Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de
2014, ter sido objeto de controle difuso nos autos da Ação Civil Pública
009728-08.2013.8.11.0041 (código 803268), bem como do RAC/RNS n.º
109.664/2014, tendo sido decidido que os vereadores estariam
dispensados de comprovar os gastos, desde que ficassem limitados ao
valor definido pela Resolução de Consulta/TCE n.º 29/2011, tal acórdão
resolveu a situação no caso concreta e não tem o condão de se
contrapor à decisão prolatada por este Órgão Especial, cujo controle é
concentrado, não havendo que falar em litispendência.
Inocorre vício de omissão, obscuridade ou contradição se
o voto condutor é claro ao dispor que, para caracterizar a natureza
indenizatória da verba, é necessário deixar evidente quais as despesas a
serem realizadas pelos beneficiários do recurso recebido, requisito
material não previsto tanto a Lei Municipal n. 5.826, de 18 de junho de
2014, quanto na de n.º 6.142/2016 que a alterou, uma vez que ambas
dispensam a obrigatoriedade de apresentação de documento fiscal
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comprobatório das despesas, circunstância que as tornam
inconstitucionais.
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CIÊNCIA EM ANEXO.
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Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional

SIMP nº 001813-001/2017
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000 (PJE)
Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva
Embargante: Câmara Municipal de Cuiabá/MT
Embargado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Eminente Desembargador Relator,

Ciente do Acórdão (ID 15834477) que, em consonância com o
parecer ministerial, rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos nos
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000145-66.2017.8.11.0000.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2019.

EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídica e Institucional
Em substituição legal1

1

Ato Administrativo nº 769/2019-PGJ

Art. 3º Delegar, com reserva de iguais poderes, ao Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo as seguintes atribuições:
(…)
XXV – exercer outras atribuições administrativas do Procurador-Geral de Justiça, bem como as atribuições jurídicas e institucionais delegadas ao
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional nas suas ausências e impedimentos.

Procuradoria Geral de Justiça
Rua 4, Quadra 11, Nº 237
Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT
CEP: 78049-921

Telefone: (65) 3611-0600

www.mpmt.mp.br
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CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 10/10/2019 sem qualquer manifestação por parte da
Câmara Municipal apesar de sua intimação pelo DJE (ID 15866457)
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Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em: 10/10/2019.

Assinado eletronicamente por: SILVANA APARECIDA DA SILVA CARVALHO - 14/10/2019 15:59:49
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBLZKKVLVX

Num. 19500967 - Pág. 1

