
 

Tribunal de Justiça de Pernambuco 

Poder Judiciário 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ipojuca
Av. Francisco Alves de Souza, S/N, Centro, IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 - F:(81) 31819428  

Processo nº 0000573-16.2021.8.17.2730
IMPETRANTE: ADILMA BARBOSA LACERDA DOS SANTOS, GENIVAL FERREIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE

GONCALVES BEZERRA, FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOUZA, WASHINGTON ANTONIO DA SILVA, RICARDO

JOSE DE SOUZA 

IMPETRADO: PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA 

 

 
 
 

DECISÃO
 

 
  

ADILMA BARBOSA LACERDA DOS SANTOS e OUTROS, qualificados nos autos,

ajuizaram o presente Mandado de Segurança em face do PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DO IPOJUCA, igualmente qualificado, aduzindo, em suma, que o Executivo enviou

projeto de lei nº. 010/2021 que institui o NOVO BEM – Benefício Eventual Municipal Emergencial

de Transferência de Renda para enfrentamento aos impactos de natureza sanitário, econômico e

social, em decorrência da pandemia de COVID-19; que 07 vereadores apresentaram pedido de

emenda (Emenda nº.01/2021) para alterar os incisos I e II do art. 6º, bem como, o inciso VI, do

art. 7º, do PL 10/2021, aumentando o valor do benefício previsto de R$ 300,00 para R$ 500,00,

fixando prazo de 06 meses para a concessão do benefício e aumentando as categorias

beneficiadas, gerando, com isso, expressivo aumento de despesas ao Executivo; que outros 06

vereadores (impetrantes) apresentaram emenda (Emenda nº. 03/2021) para alterar os incisos I e

II do art. 6º e acrescentar o parágrafo único ao art. 14, aumentando o valor do benefício previsto

de R$ 300,00 para R$ 500,00, bem como estabelecendo que a Câmara Municipal do Ipojuca

restituirá ao Poder Executivo o percentual de 10% do valor integral repassado até o dia 5 dia útil

do mês subsequente, dos meses de abril a dezembro de 2021, visando apontar fonte de receita. 

Afirmam os impetrantes que a autoridade coatora se recusou a colocar a Emenda nº.

03/2021 em votação e que, diante da negativa do impetrado, os impetrantes se retiraram da

sessão, não havendo quórum para votação da matéria. Que apesar disso, a autoridade coatora

teria votado (apenas) a Emenda nº. 01/2021, aprovando aumento de gasto ao Executivo sem

quórum suficiente, e que encaminhou o Ofício nº 088/2021 – GAB. PRES ao Executivo para

sanção do Projeto de Lei nº. 010/2020, informando a nova redação conferida aos “incisos I e II do

art. 6º, bem como, o inciso VI, do art. 7º e rejeição ao art. 14”, o que entendem consistir em

arbitrariedade.
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Requereram a concessão de liminar para tornar nula e destituída de qualquer eficácia a

comunicação enviada ao Poder Executivo Municipal por meio do Ofício nº 088/2021 – GAB.

PRES, a qual teve por objeto a apreciação do Projeto de Lei nº 010/2020. No mérito, requereram

que seja concedida a segurança, confirmando-se definitivamente a tutela de urgência. Juntaram

documentos. 

Decido. 

O mandado de segurança é remédio constitucional que assegura aos indivíduos a

proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, previsto

no art. 5º, inciso LXIX, da Carta Magna. Nos termos do art. 7º, III, Lei de Mandado de Segurança, 

“ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida,

caso seja finalmente deferida”.  

Entendo que a tutela de urgência deve ser deferida em parte. 

Quanto ao relevante fundamento de direito, entendo que os impetrantes comprovaram

que ao menos duas emendas ao PL nº. 010/2021 foram apresentadas: Emenda nº.01/2021 por

07 vereadores (id. 77884742) e Emenda nº.03/2021 por 06 vereadores (impetrantes) (id.

77884743), e que referidas emendas diziam respeito à questão orçamentária (aumento do valor

do benefício proposto pelo Executivo – BEM). 

Nos termos do art. 69, XI, Regimento Interno da Câmara Municipal do Ipojuca, para que

seja aprovado projeto de lei relacionado à questão orçamentária é necessário quórum especial de

2/3 dos 13 vereadores, o que significa 09 votos. No caso, a informação constante nos autos é de

que referido PL (independente da matéria originária ou da constante na emenda) somente ter

obtido 07 votos, visto que os outros 06 vereadores se ausentaram da sessão, não cumprindo,

pelo menos nesse juízo de cognição sumária, o quórum mínimo necessário para aprovação do

projeto. 

Ainda que assim não fosse, é vedado ao Poder Legislativo criar despesa pública sem a

devida previsão orçamentária (art. 61, §1º, II, “b”, art. 63, I, e art. 195, §5º, todos da CF) e,

conforme se observa do ofício ora impugnado (id. 77884744), além do PL aprovado aumentar o

valor e o prazo de concessão do benefício sem prever de onde virá o valor a maior para

pagamento, ainda vetou o art. 14 do PL originário, não havendo qualquer previsão da fonte de

custeio do benefício assistencial. 

A liminar também se justifica porque sua não concessão pode resultar na ineficácia da

medida, pois, diante da comunicação ao Executivo, o Executivo ficará obrigado ao cumprimento

de ato aparentemente ilegal/inconstitucional (caso não haja veto). 

Apesar disso, entendo não ser possível a simples concessão da liminar na forma

requerida, qual seja, “tornar nula e destituída de qualquer eficácia a comunicação enviada ao

Poder Executivo Municipal por meio do Ofício nº 088/2021 – GAB. PRES”, pois estaria o

Judiciário, sem contraditório, “exaurindo” o objeto do presente mandamus, bem como deixando

uma lacuna no processo legislativo. 
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Assim, entendo que a medida cabível, ao menos nesse momento, é a suspensão do ato

administrativo impugnado externado pelo Ofício nº 088/2021 – GAB. PRES. Enquanto pendente a

suspensão ora determinada, fica inclusive vedado ao Poder Executivo o pagamento do benefício

objeto da discussão, seja na forma do projeto de lei originário (já que não houve aprovação

deste), seja na forma consignada no Ofício nº 088/2021 (já que aparentemente

ilegal/inconstitucional). 

Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar requerida pelos impetrantes para

suspender o ato administrativo impugnado externado pelo Ofício nº 088/2021 – GAB. PRES

 até o julgamento do presente mandamus ou ordem diversa. 

Intime as partes para que tomem ciência desta decisão. 

Notifique o agente coator para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que

entender pertinente. 

Dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para

que, querendo, ingresse no feito. 

Intime o Ministério Público para apresentar parecer no prazo de 10 dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial de Justiça. 

A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO.  

Ipojuca, 05 de abril de 2021. 

NAHIANE RAMALHO DE MATTOS  

Juíza de Direito 
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