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URGENTE: Pedido de Liminar 

 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO BIAGIO VESPOLI, brasileiro, casado, vereador,       

portador da cédula de identidade RG nº 14.358.961-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF            
sob o nº 066.714.568-01, CELSO LUIS GIANNASI, brasileiro, divorciado, vereador          

em exercício no município de São Paulo, portador da cédula de identidade nº             

15.921.867-6, inscrito no CPF sob o nº 048.076.208-27, ELAINE CRISTINA          
MINEIRO, brasileira, solteira, recém eleita vereadora para o exercício no município           

de São Paulo, ainda não empossada, portadora da cédula de identidade RG nº             
44.299.688-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 316.413.918-71,com título          

eleitoral nº 319034650183; ERIKA SANTOS SILVA, brasileira, solteira, Vereadora         

recém eleita no Município de São Paulo, ainda não empossada, RG nº            
49.343.832-4, CPF 397.564.938-01, Título eleitoral 352715500124, Zona 258,        

Seção 0122, com endereço e-mail juridico.erikahilton@gmail.com; LUANA DOS        
SANTOS ALVES SILVA, brasileira, solteira, Vereadora recém eleita no Município          

de São Paulo, ainda não empossada, portadora do RG nº 468318550, inscrita no             

CPF sob o nº 409.891.238-47, com título eleitoral nº 3856 3737 0132, e-mail             
juridico.luanaalves@gmail.com; SILVIA ANDREA FERRARO, brasileira, solteira,      

professora, recém eleita co-vereadora para o exercício no município de São Paulo,            
ainda não empossada, portadora do RG nº 20.116.294-5, inscrita no CPF sob o             

nº108.091.008-51, com Título eleitoral 168464350175, Zona 003, Seção 0017, e          
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com endereço eletrônico: silviaferraro@gmail.com, PAULA NUNES DOS SANTOS,        
brasileira, solteira, advogada, recém eleita co-vereadora para o exercício no          

município de São Paulo, ainda não empossada, regularmente inscrita na OAB/SP           
sob o nº 365.277, inscrita no CPF/MF sob o nº 409.956.798-27, com Título eleitoral              

3773 8329 0159 , Zona 253, Seção 0415 e com endereço eletrônico:            

nuness.paula@gmail.com, DAFNE SENA COUTINHO RIBEIRO, brasileira, solteira,       
advogada, recém eleita co-vereadora para o exercício no município de São Paulo,            

ainda não empossada, regularmente inscrita na OAB/SP sob o nº 387.190, inscrita            
no CPF/MF sob o nº 088.861786-21, Título eleitoral 182734380221 , Zona 005,            

Seção 0242, CAROLINA IARA RAMOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira,         

profissional da saúde, recém eleita co-vereadora para o exercício no município de            
São Paulo, ainda não empossada, portadora do RG nº 49.727.912-5, inscrita no            

CPF/MF sob o nº 408.508.048-25, com Título eleitoral 384141570191, Zona 421,           
Seção 0248, com endereço eletrônico: carolinaiaradeoliveira@gmail.com, NATÁLIA       
CHAVES OLIVEIRA, brasileira, solteira, tradutora, recém eleita co-vereadora para o          

exercício no município de São Paulo, ainda não empossada, portadora do RG nº,             
38.511.429-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 443.147.468-40, todas com endereço no            

Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01319-900, cidadãs e cidadãos              
em pleno gozo de seus direitos políticos, representadas e representados por suas            

advogadas e advogados (DOC. xx), vem, mui respeitosamente perante V. Exa., com            

fulcro no art. 5.º, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de          
1988, e na Lei n.º 4.717/1965, propor a presente  

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 
PARTE 

contra a CÂMARA MUNICIPAL SÃO PAULO, entidade civil de direito público,           

situada no Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01319-900, e              

MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, representado pelo Prefeito Municipal,        

Sr. BRUNO COVAS LOPES, que poderão ser encontrados no prédio sede da             

Prefeitura, com fulcro na Lei Municipal nº 14.223/2006 e Decretos nº 40.384/2001 e             

52.062/2010, Viaduto do Chá, nº 15, Centro, na cidade e Estado de São Paulo, CEP               

01002-020, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727487/inciso-lxxiii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-a%C3%A7%C3%A3o-popular-lei-4717-65


 

1. CABIMENTO DA AÇÃO 
 
 

1.1.  Da legitimidade ativa 
 
 
 Conforme determina o artigo 1º da Lei 4.717/1965 “Qualquer cidadão será           

parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos              

ao patrimônio público [...]” . Para tanto, os autores devem estar em pleno gozo dos               
seus direitos políticos, isto é, deve participar da vida política do País, deve exercer o               

direito de voto e deve poder ser votado. Relativo a isso, o art. 1.º, § 3.º da Lei               

n.º 4.717/1965 esclarece que “a prova da cidadania, para ingressar em juízo, será            

feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda”. 

No caso em tela, os autores, brasileiros, recém-eleitas a vereança no pleito            
de 2020, para o exercício na Câmara Municipal de São Paulo de 2021 - 2024,               

outros em exercício, estão em pleno gozo dos seus direito políticos e anexou à              

exordial o título eleitoral regular com a Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, com             
amparo também no Art. 5º, LXXIII da Carta Magna, possui legitimidade ativa para             

propor a presente Ação Popular. 

 
 

1.2.  Da legitimidade passiva 
 
 
Segundo o art. 6º da Lei 4.717/1965, os legitimados passivos são, in verbis: 

 
“Art. 6º A ação popular será proposta contra as pessoas          
públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra           
as autoridades, funcionários ou administradores que houverem       
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado,        
ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e          
contra os beneficiários diretos do mesmo.” 

 
O que se entende é que os legitimados passivos são as pessoas que dão              

causa ao dano, a ilegalidade ou ilicitude dos atos praticados, os funcionários ou             

administradores que autorizaram, aprovaram, ratificaram, ou praticaram os atos         
acima aludidos e os beneficiários de tal ato.  A Lei nº 4.717/65 estabelece, portanto,              

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11323492/artigo-1-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11323370/par%C3%A1grafo-3-artigo-1-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-a%C3%A7%C3%A3o-popular-lei-4717-65
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11321952/artigo-6-da-lei-n-4717-de-29-de-junho-de-1965
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104081/lei-da-a%C3%A7%C3%A3o-popular-lei-4717-65


um espectro abrangente de modo a empolgar no polo passivo o causador ou             
produtor do ato lesivo, como também todos aqueles que para ele contribuíram por             

ação ou omissão. 

A par disto, respondem passivamente os suplicados nesta sede processual          

na condição de pessoas públicas, autoridades e administradores. Sendo a Câmara           

Municipal São Paulo e a Municipalidade,aqui é representado por seus agentes           
políticos, quais sejam, o Presidente da Câmara Municipal e o Prefeito Municipal. 

 

1.3.  Do cabimento da presente Ação Popular 
 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil no seu art. 5.º, LXVIII,            
dispõe sobre a ação popular. Tal ação tem como objetivo a defesa de interesses              

difusos, pertencentes à sociedade, por meio da invalidação de atos de natureza            
lesiva ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade              

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Trata-se de            

uma das formas de manifestação de soberania popular (CRFB, art. 1.º, parágrafo            
único), que permite ao cidadão exercer, de forma direta, uma função fiscalizadora. 

 
 

2. DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO 
 

 
A mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira            

discussão de sessão extraordinária 298, da legislatura 17 em 21/12/2020 o           
SUBSTITUTIVO (anexo) ao PL 173/2018 que dispõe sobre a fixação do subsídio            

mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, nos termos do art. 29,            
inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências.  

 

 



Vindo a confirmar a votação em segunda discussão na data de 23/12/2020,            
encaminhada então para sanção do Prefeito1, no qual foi sancionado na íntegra,            

sendo promulgada então em 24/12/2020 a Lei nº 17.543/2020 (anexo): 
 

 
 

O seguinte texto legal aprovado e sancionado: 
 

“A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito do Município de São Paulo fica             
fixado no valor de R$ 35.462,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e            
sessenta e dois reais), e do vice-prefeito no valor de R$ 31.915,80 (trinta             
e um mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos). 
 
Art. 2º O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado no valor            
de R$ 30.142,70 (trinta mil, cento e quarenta e dois reais e setenta             
centavos). 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por           
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se       
necessário. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2022, revogadas as               
disposições contrárias.” 

A presente ação popular impor óbices a Lei nº 17.543/2020 aprovado, por ser 

ilegal, imoral e absolutamente lesivo ao Erário Municipal. 

1 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/23/camara-de-sp-aprova-em-definitivo-reajuste-de-
mais-de-46percent-do-salario-do-prefeito-vice-e-de-secretarios.ghtml 
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/23/camara-de-sp-aprova-em-definitivo-reajuste-de-mais-de-46percent-do-salario-do-prefeito-vice-e-de-secretarios.ghtml


 
Enquanto que os servidores públicos municipais de caráter profissional         

concursados, sequer conseguiram reajuste salarial em torno de 1% (um por cento),            
quando espera-se uma maior responsabilidade daqueles que deveriam prezar pelos          

cofres públicos, deparamos com o reajuste para Prefeitos, Vice-Prefeito e          

Secretários Municipais na ordem de R$ 24.175,00 passando para R$ 35.462,00 -            
com variação de 46,6%. Já o salário do vice-prefeito terá variação de 47% e dos               

secretários chega a quase 53% de aumento. Além de ampliar inconsequentemente           
o piso salarial do funcionalismo municipal. 

 
 

3. DO DIREITO 
 
3.1 - Contingenciamento dos gastos públicos decorrente do COVID-19, em          
razão da situação de emergência decretada sob nº 59.283/2020 de 16 de março             
de 2020. 

Diante da realidade de uma crise sanitária dada pela pandemia do           
COVID-19, que também resultou numa crise econômica, não parece razoável e           

moral aumentar o salário do prefeito, vice-prefeito e secretário em 46%, 47% e 53%. 

Mesmo que o reajuste esteja previsto para 1º de janeiro de 2022, a Câmara              
Municipal de São Paulo, ignora o fato de estarmos na segunda onda do COVID-19,              

de uma incerteza após as festas de fim de ano, além das incertezas e gastos com a                 
imunização que a cidade deveria dar prioridade, e não a esse tipo de aumento fora               

da realidade social e econômica e financeira da própria administração pública. 

Por isso, é importante ressaltar que ainda estamos sob a égide do próprio             
decreto municipal de nº 59.283/2020, num estado de emergência que ainda não se             

encerrou, mas que a Câmara Municipal ignorou totalmente o contingenciamento dos           
gastos, pois o momento de pensar em reduzir gastos e promover a saúde pública              

como prioridade absoluta, e não privilegiar cargos políticos recém reeleitos. 

Data vênia, não parece razoável que o ajuste fiscal fique limitado aos            
servidores, enquanto ao Prefeito, vice-prefeito e secretário aumentos quase em          

dobro. Na prática os ilustres vereadores congelaram os vencimentos dos servidores           

 



e reajustaram com um belo “bônus” aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e            
secretários.  

 
 

3.2 - Afronta ao art. 21 do Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000): 

O Projeto de Lei aprovado fere literalmente o disposto no art. 21, inciso II da               
Lei de Responsabilidade Fiscal, lei complementar nº 101 de 2000, conforme segue: 

“Art. 21. É nulo de pleno direito:  

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e                

oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido              

no art. 20;” 

Nos termos do art. 18 da referida Lei “entende-se como despesa total com             

pessoal” inclusive aqueles gastos “relativos a mandatos eletivos”. 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total            

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os              

inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou           

empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies           

remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,         

subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive        

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer         

natureza,bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às          

entidades de previdência. 

No mais, o prazo de 180 não refere-se apenas ao ano seguinte orçamentário,             

e sim ao final do mandato do titular de Poder. Portanto, o fato da Lei nº 17.543/2020                 
prevê o aumento apenas para 1º de janeiro de 2022 (art. 4º), não exige da               

responsabilidade legal do inciso II do art. 21 da LRF, pois está explícito; “180 (cento               
e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder…” 

Nas decisões do TJSP, todavia, encontram-se decisões no sentido de          

compreender a aplicabilidade do Art. 21 da LRF (Lei Complementar nº 101/2000)            
aos subsídios de vereadores.  

 



“Processo 0147904-73.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento -      

Relator(a): José Maria Câmara Junior - Órgão julgador: 9ª Câmara          

de Direito Público - Data do julgamento: 16/10/2013 - Ementa:          

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.      

CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO POPULAR. Suspensão de        

pagamento do salário do prefeito, dos vereadores e dos secretários          

municipais. [...] MÉRITO. Alegação de ofensa à Lei de         

Responsabilidade Fiscal. Aumento de despesa com pessoal a        

menos de 180 dias do término do mandato. Consistência jurídica da           

alegação. Potencial de periclitância do direito envolvido.       

Comprometimento do erário. Decisão que dá ensejo à suspensão         

total do pagamento dos salários. Impossibilidade. Restabelecimento       

da remuneração vigente até a revogação materializada pela Lei         

Municipal nº 1.922/2012. Manutenção que imporia aos agentes        

políticos o ônus de trabalhar sem receber. RECURSO        

PARCIALMENTE PROVIDO.” 

“Processo 0170874-43.2008.8.26.0000 Apelação - Relator(a):     

Eduardo Gouvêa - Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público -           

Data do julgamento: 30/01/2012 - Outros números: 853.242.5/8-00 -         

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública - Sentença que          

acolheu o pedido do Ministério Público e anulou as leis municipais n.            

2645/04, 2646/04 e 2647/04, que estipulavam aumento dos        

subsídios dos vereadores, presidente da Câmara Municipal, Prefeito        

e vice-Prefeito Municipal - Afastadas preliminares de ilegitimidade        

ativa do Ministério Público e cerceamento de defesa - Inteligência do           

art. 129, III da Constituição Federal - Leis municipais em desacordo           

com a lei orgânica do Município de Promissão e que contrariam a Lei             

de Responsabilidade Fiscal, pois gerou aumento de despesa com         

pessoal a menos 180 dias antes das eleições municipais - A           

irregularidade do processo legislativo é inerente ao pedido e deve          

ser conhecido por se tratar de matéria de ordem pública - Sentença            

mantida – Recurso desprovido.” 

  

Processo: 9118296-18.2006.8.26.0000 - Relator(a): Carvalho Viana -       

Comarca: Cardoso - Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público -           

 



Data do julgamento: 27/07/2011 - Data de registro: 03/08/2011 -          

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Preliminares Inadequação da via        

processual eleita e incompetência do juízo para postular        

inconstitucionalidade de lei. Impertinência da alegação. Pedido de        

nulidade das leis municipais. Inocorrência de julgamento extra-petita,        

porque não houve a declaração de inconstitucionalidade da lei.         

Cerceamento de defesa não configurado. Prova testemunhal       

desnecessária, porque o fato estava suficientemente comprovado       

por meio de prova documental. SUBSÍDIOS. Agentes públicos.        

Prefeito, vice-prefeito e vereadores de Cardoso. Aumento para o         

quadriênio 2005-2008, sem respeitar o prazo de cento e oitenta dias           

anteriores ao final do mandato. Violação ao disposto no art. 21, par.            

único da LC 101/00. Lei de Responsabilidade Fiscal que não se           

sobrepõe à Constituição Federal, mas com ela se compatibiliza, à          

medida que regulamentou a gestão do dinheiro público. Pedido de          

revisão geral anual que deve ser formulado em ação própria.          

Sentença de procedência mantida 

Tendo o STJ assim decidido sobre o tema:  

Processo - AgRg no REsp 1228446 / MG - AGRAVO          
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2010/0214217-1 -       
Relator(a) - Ministro CASTRO MEIRA (1125) - Órgão Julgador T2 -           
SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 21/06/2011 - Data da          
Publicação/Fonte DJe 30/06/2011 - EMENTA - AGRAVO       
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LEI      
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESOLUÇÃO DA CÂMARA      
MUNICIPAL. AUMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.      
ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, LC 101⁄2000. PRAZO DE 180         
DIAS. ART. 29, VI, DA CF⁄88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.        
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. ANÁLISE DE      
RESOLUÇÃO NA VIA DO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A        
agravante requer seja afastada a incidência do art. 21 da Lei de            
Responsabilidade Fiscal no caso dos autos, em virtude do que          
dispõe o art. 29, VI, da CF⁄88, com a redação dada pela EC.             
25⁄2000 e com base na Resolução nº 02⁄2004. 2. Contudo,          
descabe falar, por via reflexa, em contrariedade ao referido art. 29,           
VI, da Constituição Federal de 1988, cuja análise compete         
exclusivamente à Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Carta           
Magna. 3. O apelo raro não constitui via adequada para a análise            
de resolução, por não estar compreendida na expressão "lei         
federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da            

 



Constituição Federal, razão pela qual também não conheço do         
recurso quanto ao ponto. 4. Agravo regimental não provido. 

 

 

3.3. Da afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativas 

O aumento em quase 50% do salário do prefeito, vice-prefeito e secretários            

conforme descrito acima nesse momento de crise sanitária e econômica, demonstra           
total flagrante violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.          

Assim, descrevemos o ar. 37 da CF/88: 

“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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 

Todas as irregularidades apresentadas nesta exordial apontam à        
violação do princípio da legalidade, vez que contrariam o inciso VI do art, 14 da               

Lei Orgânica do Município e inciso II do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Também há violação ao princípio da Moralidade administrativa, vez que, que           

o servidor público tem que ser probo e zelar pelo direito e pelos princípios da               
administração pública, e não para fins pessoais ou de determinados grupos sociais.            

É inadmissível que o erário público sofra danos devido aos devaneios individuais, de             

homens públicos, que sob a égide da instituição Câmara Municipal de São Paulo             
produz tantos efeitos nefastos diante de uma grave crise sanitária e econômica. 

A gestão da coisa pública não pode se deixar contaminar pelos interesses            
particulares dos gestores e representantes. 

No caso em tela, deve causar nulidade, por conflito de interesse, o fato do              

recém eleito VICE-PREFEITO, Sr. Ricardo Nunes (MDB), ainda enquanto vereador          
votar no seu próprio aumento de salário, que será de R$ 31,9 mil (hoje, é R$ 21,7                 

mil). com um absurdo acréscimo de 47% (quarenta e sete por cento). Vide extrato              
da votação simbólica ocorrida na primeira discussão do PL 173/20182, ora Lei nº             

2 http://www.saopaulo.sp.leg.br/atividade-legislativa/sessao-plenaria/votacao-em-plenario/ 
 

 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/atividade-legislativa/sessao-plenaria/votacao-em-plenario/


17.543/2020: 

Votação Simbólica para PL 173/2018, do MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO P... 

Resultado da Votação: Aprovado 

Data: 21/12/20 

Com os seguintes votos em contrário: 

ALESSANDRO GUEDES - PT 

ANTONIO DONATO - PT 

ARSELINO TATTO - PT 

CELSO GIANNAZI - PSOL 

CLAUDIO FONSECA - CIDADANIA 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - PT 

ELISEU GABRIEL - PSB 

FERNANDO HOLIDAY - PATRIOTA 

JAIR TATTO - PT 

JANAÍNA LIMA - NOVO 

JOSÉ POLICE NETO - PSD 

JULIANA CARDOSO - PT 

TONINHO VESPOLI - PSOL 

 

 Ora, quando se legisla em causa própria, de modo a se aumentar a própria              

remuneração, o que se tem é a apropriação do espaço público para a satisfação de               

um interesse particular mesquinho; o que se tem é um desvio de finalidade da              

máquina pública, que deixa de servir ao bem comum e passa a favorecer uma              

minoria bem localizada no aparato que a todos pertence. 

 A fixação dos subsídios ao Prefeito, vice prefeitos e secretários mostra-se           

incompatível com os primados da moralidade, da proporcionalidade, da         

razoabilidade e da economicidade, em especial ao considerar-se ter sido levada a            

 



efeito em momento a exigir absoluta cautela no trato das receitas públicas, situação             

que deveria mesmo ser usual, como de rematada sabença. 

  

4. DOS PEDIDOS 
 

4.1.  Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte 
 

Necessária a concessão de medida cautelar “inaudita altera        

parte” para determinar a suspensão da Lei Municipal nº 17.543/2020 até o            
julgamento final da ação, eis que presentes os pressupostos jurídicos que           

possibilitam seu deferimento, dada plausibilidade dos fundamentos jurídicos do         

pedido (fumus boni iuris), fartamente demonstrados nesta exordial, e o periculum in            

mora, dado o impacto ao erário público, assim, medida prudente que evitaria danos             

de ordem individual e coletiva e que não traria qualquer prejuízo à municipalidade.             
Diante do exposto, é que desde já se requer. 

 
4.2.  Procedência da ação 

 
Ante o exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência: 

a) seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando-se a liminar        

deferida, com o fito de determinar definitivamente a suspensão da eficácia          
da Lei Municipal nº 17.543/2020 e consequentemente todos os atos          

advindos do mesmo, evitando assim grave lesão ao Patrimônio Público,          

corrigindo a ilegalidade do ato; 

b) sejam os réus condenados a pagar as custas e demais despesas           

judiciais e extrajudiciais, bem como o ônus da sucumbência; 

c) sejam citados os réus, para querendo, contestar, no prazo legal,         

assistidos se quiserem pela Procuradoria do Município; 

d) a produção de todas as provas em direito administradas, especialmente          
provas documental, testemunhal e pericial; 

 



e) o indispensável parecer do Ministério Público. 

 
Dá-se à causa, para fins meramente procedimentais, vez que         

ainda não houve prejuízo direto ao Município, o valor de R$1.000,00 (mil reais). 

 
Termos em que, 

Pede deferimento. 

 
 

São Paulo, 23 de Dezembro de 2020. 
 

 

 
Filipe Jordão Monteiro 

OAB-SP 326.197 
 

 


