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Gostaria de remover informações pessoais contidas neste documento que podem me
causar transtornos.

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

Coordenadoria do Plenário e das Câmaras Reunidas

Tribunal Pleno

ACÓRDÃO Nº 217742/2018

Tribunal Pleno

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0802394-

98.2017.8.10.0000

Sessão do dia 24 de janeiro de 2018

Requerente : Prefeito Municipal de Carolina, Sr. Erivelton Teixeira Neves

Procuradores : Daniel de Faria Jerônimo Leite (OAB/MA 5.991) e Layonan

de Paula Miranda (OAB/MA 10.699)

Requerida : Câmara Municipal de Carolina

Procurador : Moisés Silva da Cunha (OAB/MA 16.698)

Relator : Desembargador Vicente de Castro

MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

LEI Nº 541/2016, DO MUNICÍPIO DE CAROLINA. SUSPENSÃO

PARCIAL. EMENDA PARLAMENTAR QUE AUMENTOU AS DESPESAS

PREVISTAS EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO GESTOR

MUNICIPAL. ART. 61, § 1º, II, A E ART. 63, I, AMBOS DA CF.

INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARCIAL DEFERIMENTO.

I. Segundo inteligência do art. 61, § 1º, II, a, da CF, as leis que disponham

sobre aumento de remuneração dos servidores são de iniciativa privativa

do Chefe do Poder Executivo. Por sua vez, o art. 63, I, da Carta Magna não

admite o aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva

do Chefe do Executivo.



VISUALIZAR PDF PRÓXIMA PÁGINA

  IR

103 / 1348



PUBLICAR CADASTRE-SE ENTRARPESQUISAR

Precisa de Orientação Jurídica?

https://djma.jusbrasil.com.br/
https://www.jusbrasil.com.br/diarios?ref=breadcrumb
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DJMA?ref=breadcrumb
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DJMA/2018/02/06?ref=breadcrumb
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DJMA/2018/02/06/Paginas-sem-caderno?ref=breadcrumb
https://djma.jusbrasil.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/159597419/processo-n-0802394-9820178100000-do-tjma
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/31428875/layonan-de-paula-miranda
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/33774914/moises-silva-da-cunha
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/35175710/vicente-de-castro
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631826/artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700134/par%C3%A1grafo-1-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700070/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631758/artigo-63-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10698806/inciso-i-do-artigo-63-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631826/artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700134/par%C3%A1grafo-1-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700070/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10699818/alinea-a-do-inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631758/artigo-63-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10698806/inciso-i-do-artigo-63-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/176592040/djma-06-02-2018-pg-103/pdfView
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/176592039/djma-06-02-2018-pg-102?ref=previous_button
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/176592041/djma-06-02-2018-pg-104?ref=next_button
https://www.jusbrasil.com.br/?ref=logo
https://www.jusbrasil.com.br/cadastro
https://www.jusbrasil.com.br/login?next_url=https%3A%2F%2Fwww.jusbrasil.com.br%2Fdiarios%2F176592040%2Fdjma-06-02-2018-pg-103


17/02/2018 DJMA 6/02/2018 - Pg. 103 | Diário de Justiça do Estado do Maranhão | Diários Jusbrasil

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/176592040/djma-06-02-2018-pg-103 2/4

II. “Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, embora o

poder de apresentar emendas alcance matérias de iniciativa privativa do

Chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais as alterações assim

efetuadas quando resultem em aumento de despesa, ante a expressa

vedação contida no art. 63, I, da Constituição da República.” (STF, ADI

4884, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017,

DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017). III. De rigor a

suspensão parcial da lei impugnada, demonstrados os requisitos

autorizadores da concessão de medida liminar, uma vez que a emenda

parlamentar implicou no aumento das despesas preliminarmente

previstas, no projeto de lei de iniciativa do Gestor Municipal.

IV. Defiro parcialmente a medida cautelar requestada, para suspender os

efeitos do parágrafo único do art. 13, da Lei nº 541/2016, do Município de

Carolina, MA. DECISÃO: unanimemente, e de acordo com o parecer da

douta Procuradoria Geral de Justiça, ofertado em banca, deferiram

parcialmente a medida cautelar requerida, para suspender os efeitos do

parágrafo único do art. 13, da Lei nº 541/2016, do Município de

Carolina/Ma, com efeitos ex nunc, nos termos do voto do Desembargador

Relator.

São Luís, MA, 24 de janeiro de 2018.

Desembargador Vicente de Castro

Relator

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 4606/2016 - SÃO LUÍS/MA

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000860-89.2016.8.10.0000

IMPETRANTE: DANIEL LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO: JOSEMAR EMÍLIO SILVA PINHEIRO, OAB/MA
2147

IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
SECRETARIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA E
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO

O impetrante requereu, às fls. 373/377, a execução do acórdão proferido às

fls. 207/214, alegando basicamente que:

i) consta do acórdão em questão a expressa determinação aos impetrados

no sentido de que o impetrante seja nomeado e empossado no cargo para o

qual foi aprovado em concurso público, situação que ainda não teria

ocorrido, destacando que a validade de tal certame expira no mês de

dezembro de 2017;

ii) desde o trânsito em julgado do referido acórdão, o impetrante

diligenciou no sentido de que tal fosse cumprido, tendo encontrado

dificuldades e obstáculos para o cumprimento dessa finalidade por parte

da Secretaria de Estado de Administração e Previdência do Estado do

Maranhão, que possui delegação para nomear os candidatos que se

submetem a concursos públicos do Governo do Estado do Maranhão.
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Finalizou seu requerimento nos seguintes termos: "Desse modo, é

flagrante e inequívoco que a parte impetrada está a cometer o delito

previsto no art. 330 do Código Penal, desobedecendo a ordem judicial em

epígrafe, requerendo-se o cumprimento imediato da decisão proferida em

termos definitivos, com sua pronta expedita execução nos termos

proferidos, bem como seja aplicada a multa correspondente a R$ 1.000,00

(um mil reais), em caso da continuidade do descumprimento, requerendo-

se, ainda, a notificação do Ministério Público Estadual para apuração do

crime de desobediência, e, também, de decretação de intervenção federal,

em caso de recalcitrância e reiterada continuidade do descumprimento da

ordem judicial emanada do TJMA, com aplicação das demais sanções

cabíveis por desacato e desobediência ao determinado por decisão coletiva

de seus distintos membros integrantes de seu Augusto Colegiado".

O Estado do Maranhão se manifestou às fls. 383, nas quais afirmou que

vem tomando todas providências necessárias ao implemento do acórdão

questionada, conforme documentos de fls. 357/361, 364 e 368/370.

A Procuradoria-Geral de Justiça, sobre o pleito do impetrante, se

manifestou às fls. 394/394-v, concluindo nos seguintes termos: "Desse

modo, conclui-se que a ordem judicial exarada nos autos do presente

Mandado de Segurança somente se refere à convocação do impetrante

para prova de títulos do certame, não abrangendo a sua nomeação e posse

do cargo de professor, como ora requerido. Ante o exposto, este Ministério

Público não vislumbra o descumprimento da ordem judicial (...)".

É o que cabe relatar.

Decido.

No presente momento processual, o impetrante postula a execução do

acórdão de fls. 207/214, o qual foi ementado nos seguintes termos:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
PRETERIÇÃO DE CANDIDATO COM IGUAL PONTUAÇÃO COM
OUTROS CONVOCADOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE DESEMPATE APÓS A PROVA OBJETIVA.
ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Inexistindo no

edital que rege o concurso público critério de desempate aplicável após a

prova objetiva com vistas à convocação para prova de títulos, irregular se

afigura a exclusão do impetrante da lista de convocados para o exame de

títulos quando candidatos com igual pontuação foram convocados para tal

etapa do certame, restando demonstrado, na espécie, o direito líquido e

certo alegado. 2. Segurança concedida em definitivo. 3. Unanimidade".

Tal acórdão, em seu voto condutor, apresentou a seguinte conclusão:

Documentos nessa página

Acórdão n. 217742/2018 - 06/02/2018 do TJMA

Andamento do Processo n. 0802394-98.2017.8.10.0000 - Ação Direta de Inconstitucionalidade - 06/02/2018 do …
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