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Vistos.

 

Trata-se de “Ação Civil Pública com Pedido de Liminar Consistente em Obrigação de Fazer” 

ajuizada pelo    em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

. Representada pelo prefeito  VALDEMAR GAMBA, e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

, representada pelo presidente OSLEN DIASCÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

DOS SANTOS. 

 

Alega o MPE que  chegou ao seu conhecimento, que os Vereadores do Município de Alta

Floresta aprovaram, em dezembro de 2021, lei concedendo aumento a seus subsídios.

 

Narra que, ante da aparente inconstitucionalidade e ilegalidade da norma, instaurou-se Notícia

de Fato e oficiou-se o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, pelo Chefe do Poder Executivo, bem

como a CÂMARA DE VEREADORES desse Município, solicitando informações sobre a lei

aprovada e possibilitando que apresentassem as razões de tal aprovação.

 



Relata que o município de Alta Floresta respondeu ao Ofício, afirmando, em resumo, apenas,

que o projeto de lei tramitou perante o Poder Legislativo e coube ao Prefeito apenas a sanção.

Não se fez qualquer defesa do ato.

 

Afirma que a câmara de vereadores, ao ser oficiada, deixou escoar o prazo fixado pelo

Ministério Público sem prestar as informações solicitadas ou defender o ato.

 

Assevera que em razão desses fatos, foi baixada Portaria de Instauração de Inquérito Civil e,

considerando que a matéria é unicamente de direito e, portanto, desnecessárias outras

diligências investigativas, restou-se necessária a proposição da presente ação, visando cessar

as consequências da lei municipal de efeitos concretos (ato administrativo travestido de lei) que

aumentos a remuneração dos Vereadores de Alta Floresta ao arrepio da Constituição Federal e

da Lei Orgânica Municipal. 

 

Requer em sede de liminar  a abstenção do pagamento da revisão geral dos subsídios aos

Vereadores do Município de Alta Floresta/MT em relação ao exercício de 2022, com base na

Lei Municipal nº 2.687/21, até o julgamento final da presente ação. 

 

Com a inicial (ID. 74522227) foram juntados documentos via Sistema PJE.

 

Ao ID. 74584642 foi determinada a citação e intimação do Município de Alta Floresta e da

Câmara Municipal de Alta Floresta para manifestarem sobre o pedido de tutela de urgência

sem prejuízo do prazo para contestação de ambos os réus.

 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou aditamento à inicial ao ID.

75061960, em que informa que os Vereadores também aprovaram a Lei Municipal

nº2.693/2022 que “dispõe sobre a revisão geral a remuneração dos servidores e subsídio dos

Vereadores da Câmara Municipal de Alta Floresta, e dá outra providências”, publicada no Diário

Oficial sob a Edição n.2372, página 17, na data de 20/01/2022, concedendo nova Revisão

Geral Anual aos subsídios dos Vereadores, no total de 15,61 (quinze vírgula sessenta e um por

cento) correspondente ao percentual inflacionário acumulado de dezembro de 2020 a

dezembro de 2021.

 



Com ela, os Vereadores, concederam nova recomposição salarial retroativa das perdas

inflacionárias, dessa vez com relação ao ano de 2020, cujo percentual acumulado em doze

meses for de 5,45%, sem respeitar o princípio da anterioridade. Dessa forma, busca o autor o

reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade, das Lei Municipais (nº 2.687/21 e

nº2.693/22) aprovadas pelos Vereadores, na ausência de observância a respeito dos ditames

constitucionais e legais, notadamente, o princípio da anterioridade.

 

Com o aditamento da inicial vieram os documentos de ID. 75061970/75061985.

 

A Câmara Municipal manifestou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência ao ID.

75135042, alegando preliminarmente que nunca deixou de prestar qualquer tipo de

informações, e que após o efetivo recebimento do e-mail, forneceu as informações solicitadas

dentro do prazo. No mérito, alegou que o aumento do subsídio dos Vereadores trata-se de uma

revisão anual geral, ou seja, recomposição do poder aquisitivo da moeda em razão de seu

desgaste de tempo (inflação), que possui previsão legal na parte final do inciso X, do artigo 37

da CF.

 

Alega que, o subsídio dos Vereadores deve ser fixado pelas respectivas Câmaras Municipais

em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição, observados

os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica, devendo ser obedecido os limites

máximos no caso deste município com número de habitantes entre 50.001 (cinquenta mil e um)

a 100.000 (cem mil) habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 40%

(quarenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, no entanto, afirma que não se trata

de FIXAÇÃO DE SUBSIDIOS, mas sim apenas e tão somente RECOMPOSIÇÃO DAS

PERDAS INFLACIONARIAS, que conforme demonstrado no Projeto de Lei, não ocorria desde

2012, e não extrapolou o limite das despesas com pessoal, não acarretando aumento real na

folha de pagamento, tão pouco ofendendo o princípio da anterioridade. Juntou os documentos

de ID. 75139242/75146206.

 

O Município de Alta Floresta/MT apresentou manifestação ao ID. 75222426, pelo indeferimento

do pedido de tutela de urgência, vez que a lei municipal n. 2.678/2021 trata-se de revisão geral

anual de recomposição das perdas inflacionárias dos subsídios de que trata a lei municipal

nº2003/2012 em seu artigo 4º. Juntou os documentos de ID. 75222427/75222429.

 



Ao ID. 75410927 foi recebido o aditamento à inicial, bem como, determinada a citação e

intimação dos requeridos, para manifestarem sobre a tutela de urgência.

 

Citada, a Câmara Municipal de Alta Floresta, na pessoa de seu presidente Olsen Dias dos

Santos, manifestou pelo indeferimento da tutela de urgência, reiterando todos os argumentos e

documentos juntados à manifestação de Ids75132539, 75135042 e seguintes. Mais uma vez,

afirma que não se trata de fixação de subsídios, mas sim de recomposição das perdas

inflacionárias, respeitando o disposto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 190, inciso IX

(ID. 76360753).

 

O Município de Alta Floresta, citado, apresentou manifestação quanto à emenda à inicial (ID.

76984589), pugnando pelo indeferimento da liminar, alegando que o RGA é direito, pois não se

trata de aumento salarial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda em razão de

seu desgaste no temo (inflação).

 

Vieram os autos conclusos.

 

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

 

A matéria ora enfocada, como se sabe, deve ser analisada à luz dos requisitos processuais

elencados no Código de Processo Civil, mormente, os requisitos próprios da natureza do

processo, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

 

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a tutela provisória é gênero do qual são

espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de

antecipada)  ou cautelar  – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou

incidentalmente – e tutela de evidência.  

  

Isso é o que se dessume do disposto no art. 294 do CPC, que classifica a tutela provisória de

acordo com o fundamento que autoriza sua concessão: 



  

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter

antecedente ou incidental.”  

  

Assim, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da tutela de

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil

do processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom

direito e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade do

direito e perigo ao resultado útil do processo.  

 

É o que está estabelecido no  do art. 300 do CPC:caput 

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver  elementos que evidenciem a

. § 1º Para aprobabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade

dos efeitos da decisão.” 

  

Noutra banda, em comparação com a tutela de urgência, a tutela de evidência igualmente exige

a plausibilidade do direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano, ou seja,

nesta hipótese o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido

pelo Magistrado. 

  

Vejamos a disposição trazida no art. 311 do CPC: 

  

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato



puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de

casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em

prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de

entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha

prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz

poderá decidir liminarmente.” 

 

Depreende-se dos autos que, “ ”, em Juízo de cognição sumária, prima facie o pleito de

TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

 

Vejamos.

 

In casu”, o Requerente se insurge em face da Lei Municipal nº 2.687/2021, de 21 de dezembro

de 2021, que reajustou o subsídio dos Vereadores dentro da mesma legislatura, em 39,63%

(trinta e nove virgula sessenta e três por cento), correspondente ao percentual inflacionário

acumulado de 2013 a 2019, de modo que o subsídio dos vereadores que era de R$ 4.950,00

(quatro mil novecentos e cinquenta reais), passou a ser de R$ 6.911,69 (seis mil novecentos e

onze reais e sessenta e nove centavos). Bem como, insurge em face da Lei Municipal nº

2.693/2022, de 20 de janeiro de 2022, que reajustou o subsídio dos Vereadores destro da

mesma legislatura, em 15,61% (quinze virgula sessenta e um por cento), correspondente ao

percentual inflacionário acumulado de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, de modo que o

subsídio dos vereadores que era de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais),

passou a ser de R$ 6.911,69 (seis mil novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos).

 

Pois bem.

 

Em 21 de dezembro de 2021, foi editada a Lei nº 2.687/2021, da seguinte forma:

 

“Art.1º - Fica assegurada e concedida a  da recomposição das perdasRevisão Geral Anual

inflacionárias dos subsídios de que trata a Lei Municipal nº2.003, de 29 de agosto de 2012, em

conformidade com os índices referentes ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

(IBGE) acumulados anualmente (em dezembro) ao longo dos anos de 2013 a 2019, conforme



previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal (CF/88) e artigo 4º da sobredita Lei,

perfazendo um percentual total acumulado de 39,63% (trinta e nove vírgula sessenta e três por

cento), passando a corresponder ao valor bruto de R$ 6.911,69 (seis mil novecentos e onze

reais e sessenta e nove centavos).”

 

Em seu artigo 4º, ainda se definiu que a Lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos orçamentários e financeiros e a recomposição da revisão geral anual a partir

de 1º de janeiro de 2022.

 

Em 20 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Municipal nº 2.693/2022, da seguinte forma:

 

“Art. 1º - Concede revisão geral anual das perdas inflacionárias do período de 2020 a 2021, no

total de 15,61% (quinze vírgulas sessenta e um por cento), conforme disposto no art.37, inciso

X da Constituição Federal, à remuneração dos servidores e subsídios dos vereadores da

Câmara Municipal de Alta Floresta/MT.

 

Art. 2º - O percentual da revisão de que trata esta Lei será concedido em janeiro de 2022, de

acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado nos últimos dois

anos, considerando o índice de janeiro a dezembro de cada ano.”

 

Em seu artigo 4º, a norma municipal prevê que seus efeitos financeiros serão retroativos a

partir de janeiro de 2022.

 

Sobre o assunto, importante consignar que o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Secretário  Municipal 

e o Vereador  são  agentes  políticos, integrantes, respectivamente, dos  Poderes  Executivo  e 

Legislativo, de modo que possuem tratamento diferenciado   em relação aos   servidores 

públicos   em geral,   cuja   remuneração   se   dá por subsídio   fixado em parcela única,

insuscetível de acréscimos, só podendo ser   alterado   por   lei específica   ou   Resolução, 

conforme  o  caso, nos termos do artigo  39,  § 4º, da  Constituição  Federal:

 

“(...) § 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) 

 

Especificamente acerca dos subsídios dos Vereadores, as normas questionadas nos presentes

autos tipificam ofensa ao texto CONSTITUCIONAL, previsto no artigo 29, inciso VI,

da Carta da República, de observância compulsória, em razão do Princípio da Simetria.

 

Nesse sentido, o art. 29, VI, da Constituição Federal, determina expressamente que “o
subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada

, de forma que ”legislatura para a subsequente QUALQUER REAJUSTE SOMENTE

.PODERÁ PRODUZIR SEUS EFEITOS NA LEGISLATURA SEGUINTE

 

Partindo da análise constitucional para fixação dos subsídios, temos que cabe a Câmara Municipal fixar

em cada legislatura para subsequente, observado os critérios insertos na respectiva Lei Orgânica, in

verbis:

 

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 subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na

respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

 ).FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

 

Com efeito, pela interpretação dos dispositivos constitucionais que disciplinam a matéria, é

possível concluir que a revisão geral anual é incompatível com o regime remuneratório dos

agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, não se admitindo alterações dos

subsídios no curso da mesma legislatura, ainda que para recomposição inflacionária, como

, consoante entendimentos jurisprudenciais, a seguir:é o caso dos autos

 



“DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. DE Expressões ’os subsídios do prefeito, vice-prefeito,

vereadores e secretários municipais’ constantes do inciso X do artigo 12, da Lei Orgânica de

Rancharia.  Artigo 6º, da Resolução nº 1, de 04 de outubro de 2012, da Câmara deste mesmo

Município. Estabelecimento de  revisão anual dos subsídios dos agentes políticos municipais.

Parcial inconstitucionalidade.   Impossibilidade de  revisão  anual  dos  subsídios  apenas

dos  Vereadores.   Violação  à  regra  da anterioridade  da  legislatura. Afronta

  -   Açãoaos  artigos  111, 115, inc.   XI  e  XV  da Constituição  Bandeirante. 

parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores  recebidos de boa-fé até a

data do julgamento desta ação” (Ação Inconstitucionalidade 2256065-36.2019.8.26.0000, Direta

de nº Relator Desembargador   Péricles   Piza   -   Data   do Julgamento:   10/06/2020 – grifo

nosso).

 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -    DODISPOSITIVOS NORMATIVOS

MUNICÍPIO DE GUAIÇARA QUE ASSEGURAM A REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS

DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

  (PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES) - 

IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES - PRECEDENTES DESTE

  - RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE INCONSTITUCIONALIDADEC. ÓRGÃO ESPECIAL

FORMAL NO QUE DIZ RESPEITO À INICIATIVA PRIVATIVA DA CÂMARA PARA DISPOR

SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES POR MEIO DE LEI EM SENTIDO ESTRITO -

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS  111  E  144  DA CARTA PAULISTA, E  29, INCISO  VI,

DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL  - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO

PARCIALMENTE PROCEDENTE".   "A revisão geral anual é incompatível com o sistema

remuneratório dos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, não se

admitindo qualquer alteração de seus subsídios no curso da mesma legislatura, ainda

. "A regra daque para recompor seu real valor diante do fenômeno da inflação"

legislatura constitui expressão dos princípios da moralidade e da impessoalidade

consagrados pelos artigos 111, caput, da Constituição Bandeirante e  37, caput,

da Constituição Federal, contribuindo para a isenção que se espera dos parlamentares

  "A partir da promulgação da EC nº 25/2001, que deu novano governo da coisa pública".

redação ao artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, os subsídios dos Vereadores podem

ser fixados por meio de Resolução (artigo 59, inciso VII, da Lei Maior), inexistindo, na hipótese,

reserva de lei em sentido estrito". (Direta de Inconstitucionalidade 2120753-54.2020.8.26.0000;

des rel Renato Sartorelli; Órgão Especial; j. em 27/01/2021 – grifo nosso) 

 

AÇÃO POPULAR. Agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal. São Simão. 

Leis Municipais que autorizaram a revisão anual dos subsídios dos vereadores e do

 Presidente da Câmara Municipal. Impossibilidade. O art. 29, VI, da CF, expressamente veda

a possibilidade de aumento do subsídio dos vereadores  com efeitos na mesma legislatura,



 Norma de caráter especial. Precedentes do Órgão.ainda que a título de revisão geral anual

Especial e das Câmaras desta Corte. Irrepetibilidade dos valores recebidos com fundamento

nestas leis até a concessão da liminar. Caráter alimentar. Boa-fé. Recurso dos vereadores e

recurso adesivo provido. Recurso da Câmara Municipal não provido. (TJ-SP - AC:

10009596920198260589 SP 1000959-69.2019.8.26.0589, Relator: Paulo Galizia, Data de

Julgamento: 17/11/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2021 – grifo

nosso)

 

“AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE. DE Impugnação às   Leis   nºs   2.315/2019   e

2.316/2019,  ambas  do  Município  de Águas  da  Prata  e  que  dispõem  sobre  a revisão 

geral   anual   dos   subsídios pagos   ao   Prefeito,   Vice-Prefeito, Secretários   municipais   e 

Vereadores da  cidade,  Lei  nº  2.316/2019. Impossibilidade  de  revisão  anual  dos subsídios

dos Vereadores. Necessidade  de  observância  do preceito da legislatura anterioridade. 

Afronta   ao   artigo   29,   inciso VI,   da   Constituição   federal,   c/c   o   artigo 144,   do 

.   Lei 2.315/2019.   Possibilidade de fixação  dos Supremo  Pacto   deste   Estado-membro

valores  dos  subsídios do  Prefeito,  Vice-Prefeito  e  Secretários municipais  para  o  exercício 

de   2019. Necessidade  de  observância  do preceito da anterioridade  da  legislatura

exclusivamente no âmbito da Vereação.   Parcial procedência” (Ação Direta

de  Inconstitucionalidade 2135817-41.2019.8.26.0000, nº Relator

Desembargador Geraldo Wohlers -  Data do Julgamento:  25/09/2019 – grifo nosso).

 

Cabe ressaltar que, a Constituição Federal de 1988 assegura no inciso X do art. 37, aos

servidores públicos, incluindo os agentes políticos, a garantia da “Revisão Geral da

Remuneração” que haveria de se dar “sempre na mesma data” “sem distinção de índices”, o

qual vejamos a redação:

 

Art. 37. Omissis.

(...)

X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente

poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada

caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

 



Ainda é oportuno, enfatizar que a finalidade da “Revisão Geral Anual” é tão somente recompor

as perdas salariais. Diante disso, o que se discute nos presentes autos é a fixação  dos

subsídios dos Vereadores para a mesma legislatura, ou seja, em 1º de janeiro de 2022 e não a

revisão geral anual em sí.

 

É valido registrarmos que a Norma Constitucional sobre a RGA é programática de eficácia

limitada, não gerando direito subjetivo aos servidores a sua indenização, ou seja, a sua

efetivação depende de lei e está condicionada à programação orçamentária e sobre tudo a

existência de capacidade financeira da Administração Pública, dentro dos limites de despesa

com pessoal.

 

É importante destacar que as disposições do art. 29, VI, da Constituição Federal tratam-se de

norma de natureza especial em relação à prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,

voltada aos servidores públicos em geral, que não engloba os agentes políticos, devendo,

portanto, àquela se sobrepor a esta por sua especialidade.

 

Dessa forma, a fixação dos subsídios dos Vereadores para   legislatura subsequente   

CONSTITUI   EXPRESSÃO   DOS   PRINCÍPIOS   DA   MORALIDADE E   DA 

IMPESSOALIDADE   ESTABELECIDO PELO ART. 37,    ,   DA   CONSTITUIÇÃO CAPUT
, cuidando-se  de  “FEDERAL limitação  excepcional  à  fixação  de  subsídios que  se  justifica 

pela  igualmente  excepcional  situação  em  que se  encontram  os  parlamentares:  poder 

dispor  sobre  o  próprio subsídio,  sem  necessidade  do  assentimento  de  qualquer  outro

” (Ação Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2133112-12.2015.8.26.0000, declaração doórgão

voto Desembargador Antônio Carlos Villen).

 

Logo, inexiste previsão legal autorizando o reajuste de subsídio de vereador,

AINDA  QUE  PARA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA NA MESMA LEGISLATURA. 

Portanto, as Leis Municipais nº 2.678/2021 e nº 2.693/2022 deveriam produzir

seus efeitos a partir da legislatura seguinte.

 

Ocorre que, com a edição as Leis Municipais de nº 2.678/2021 e nº 2.693/2022 houve a revisão

geral de remuneração do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT,

entre os anos de 2013 a 2021, na mesma  legislatura, visto que referidas Leis possuem sua

vigência com início a partir de 01 de janeiro de 2022.



 

Ou seja, a Lei Municipal nº 2.687, de 21/12/2021, concedeu a revisão geral anual no importe de

39,63%, correspondente ao percentual inflacionário acumulado entre os anos de 2013 à 2019.

Já a Lei nº 2.693/2022, concedeu a revisão geral anula no importe de 15,61%, correspondente

ao percentual inflacionário acumulado de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, ambas com

aplicação a partir de 1º de janeiro de 2022.

Logo, uma vez presentes os requisitos autorizadores da tutela acautelatória, quais sejam

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento é

medida que ser impõe.

 

Ante o exposto, , DEFIRO  PARCIALMENTE o pedido liminar postulado    e DETERMINO a

suspensão do pagamento de remuneração dos Vereadores de Alta Floresta no valor

 com referência aos anos de 2013 a 2020, com base nas Lei Municipais nº 2.687/2021revisado

e nº 2.693/2022, que preveem a revisão geral dos subsídios dos Vereadores do Município de

Alta Floresta, DEVENDO OS PAGAMENTOS SEREM REALIZADOS NO VALOR FIXADO

PELA LEI Nº 2.003/2012 sem a correção, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO.

 

INDEFIRO, por ora, o pedido de devolução, pelos Vereadores, de eventuais valores pagos com

base nas Lei Municipais nº 2.687/2021 e nº 2.693/2022, e, fixação de medidas cautelares por

descumprimento de decisão judicial.

 

CITEM-SE os REQUERIDOS, INTIMANDO-OS deste    para, querendo, apresentar“decisum”,

resposta no prazo legal, nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 4.717/65 e art. 229 do

CPC/2015.

 

Com as contestações, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, nos termos

dos artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

 

INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do art. 7º, I, “a” da Lei 4.717/65.

 

Após, CONCLUSO.



 

Às providências. Intime-se.

 

Alta Floresta/MT. 

  

  

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI  

Juiz de Direito 
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