
 

 

AO JUÍZO DE DIREITO DA VARA COMPETENTE POR DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA 

DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ n.º 01.613.168/0001-35, na pessoa de seu 

representante legal, com sede na Rua Antônio Francisco Pires, n.º 169, Centro, 

Aparecida/PB, por intermédio de seu procurador infra-assinado, vem, à presença 

de Vossa Excelência, ajuizar 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

com Pedido de Liminar 

 

em face da CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, órgão público detentor de 

personalidade judiciária, inscrito no CNPJ n.º 01.613.430/0001-41, representado  

por seu Presidente DAMIÃO NORVINO DA SILVA, brasileiro, vereador, inscrito no 

CPF n.º 095.920.298-65, com sede na Rua Francisco Batista, n.º 76, Centro, 

Aparecida/PB, ANTONIO NORVINO DA SILVA, brasileiro, vereador, inscrito no CPF 

n.º 110.110.028-17, ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES, brasileira, vereadora, inscrita 

no CPF n.º 094.309.454-24, JUDIVAN LUCAS DE BARROS, brasileiro, vereador, 

inscrito no CPF n.º 047.788.234-00, JOÃO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, vereador, 

inscrito no CPF n.º 047.822.534-27, e VALDETE BATISTA DE OLIVEIRA CABRAL, 

brasileira, vereadora, inscrita no CPF n.º 313.107.614-34, todos podendo ser 

encontrados no mesmo endereço da Câmara Municipal de Aparecida/PB, pelas 

razões de fato e de direito a seguir expostas: 



 

 

 

I – DOS FATOS 

 

No dia 10 de dezembro de 2021, foi posto à votação em Sessão Legislativa 

Ordinária o Projeto de Lei n.º 034/2021, que dispõe sobre a concessão de 

autorização legislativa para aumento de 8% no limite para abertura de crédito 

adicional suplementar, em reforço à dotação orçamentária existente. 

 

O objetivo do aumento no limite para abertura de crédito adicional 

suplementar é possibilitar que o Poder Executivo Municipal cubra todas as 

despesas com pessoal e encargos sociais. 

 

Na previsão original da Lei Orçamentária Anual de 2021 do Município de 

Aparecida/PB, este tinha por despesa corrente com pessoal e encargos sociais o 

valor de R$ 10.921.294,00 (dez milhões novecentos e vinte e um mil e duzentos e 

noventa e quatro reais), ficando autorizado o Poder Executivo, desde logo, a abrir 

crédito adicional suplementar até o limite de 20% da despesa prevista para atender 

insuficiência nas dotações orçamentárias (art. 7º, I, da LOA). 

 

Em seu §2º, o art. 7º da LOA também previu a possibilidade de esse limite de 

20% ser aumentado mediante autorização legislativa. 

 

Por conta da imprevisibilidade da vida humana e das variadas situações de 

crise pelas quais todos os entes públicos vêm passando nos últimos 02 (dois) anos, 

surgiu a necessidade de aumentar o limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, de modo que o Poder Executivo possa arcar com toda a despesa com 

pessoal e encargos sociais. 

 

Ocorre que, mesmo o Município de Aparecida/PB possuindo rubrica 

orçamentária existente e recursos suficientes em caixa, o Projeto de Lei n.º 

034/2021 foi rejeitado por 04 (quatro) dos 7 (sete) votos disponíveis na sessão 

legislativa do dia 10 de dezembro de 2021, conforme anexos. 

 

Os vereadores que votaram contra o referido projeto foram ANTONIO 

NORVINO DA SILVA, ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES, JUDIVAN LUCAS DE 

BARROS, JOÃO PEREIRA DA SILVA e VALDETE BATISTA DE OLIVEIRA CABRAL, 

sendo que esta última não compareceu à sessão. Todos os mencionados 

vereadores são integrantes do grupo de oposição política de Aparecida/PB. 

 

Registre que esse foi o segundo projeto de lei sobre o aumento do limite 

para abertura de crédito adicional suplementar que foi rejeitado pelos 

mencionados vereadores. O primeiro foi o Projeto de Lei n.º 032/2021. 

 



 

 

A desaprovação do referido projeto de lei, ocorrida por motivos meramente 

políticos, causará à Administração Pública caos em seu gerenciamento, bem como 

prejuízos aos servidores públicos que todos os dias se dispõem a trabalhar 

eficientemente em prol da máquina pública. 

 

Sem a autorização para aumento do limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, o Município de Aparecida/PB não conseguirá, simplesmente por mera 

burocracia formal legislativa, efetuar o pagamento do pessoal e dos encargos 

sociais necessários (INSS, FGTS, etc.), causando grave prejuízo ao interesse coletivo. 

 

Além disso, pagamentos de fornecedores serão suspensos em 2021, bem 

como serviços considerados essenciais, tais como saúde, educação e assistência 

social irão parar no município de Aparecida-PB. 

 

Sabe-se que a LOA contém créditos orçamentários. Esses créditos se 

referem a valores que visam a atender as despesas do exercício financeiro. 

 

Ocorre que durante a execução orçamentária alguns "ajustes 

orçamentários" devem ser realizados, até porque é impossível que previsões 

humanas, normalmente imperfeitas, antevejam com precisão todas as receitas e 

todas as despesas que se sucederão no exercício subsequente. 

 

Daí que a LOA poderá conter, além dos créditos orçamentários, os chamados 

créditos adicionais. Estes são necessários quando as dotações inicialmente 

previstas na LOA se revelam insuficientes para os programas nela previstos ou 

quando há necessidade de realização de despesa nela não autorizada. Desse modo, 

altera-se a LOA durante a sua execução para atender as necessidades, através dos 

créditos adicionais. 

 

Conforme exposto, não se trata de ausência de recursos (dinheiro). Isso o 

Município de Aparecida/PB possui em caixa. O entrave é a autorização legislativa. 

 

O Projeto de Lei n.º 034/2021 foi rejeitado por motivos políticos, e não por 

motivos técnicos ou orçamentários. A prova disso é o fato de a autorização 

legislativa ter sido concedida nas gestões anteriores, bem como o Município possuir 

recursos (dinheiro) para cobrir a despesa restante. 

 

Não existem motivos financeiros, orçamentários, fiscais, constitucionais ou 

legais para a rejeição do projeto de lei mencionado. A motivação para sua rejeição 

é puramente política, tida por alguns parlamentares que preferem sacrificar o 

interesse coletivo em prol de, no futuro, talvez conseguir se apossar do poder. 

 



 

 

Tanto é que os vereadores sequer apresentaram relatório dos motivos 

técnicos e concretos que eventualmente poderiam justificar a rejeição. 

 

A rejeição do referido projeto, repita-se, não se deu por motivos técnicos ou 

justos, mas simplesmente por política de cidade pequena. 

 

Por conta da legalidade, o Poder Executivo Municipal não pode efetuar o 

pagamento da despesa corrente restante com pessoal e encargos socais, o que 

prejudica gravemente o interesse coletivo. 

 

Diante de todo esse contexto, surgiu a necessidade de socorrer-se ao Poder 

Judiciário, para fins de se determinar, liminar e definitivamente, que o Poder 

Legislativo Municipal aprecie, em regime de urgência e emergência, novo projeto 

de lei sobre o aumento do limite para abertura de crédito adicional suplementar. 

 

Não se trata de violar o princípio da separação dos poderes. É justamente o 

oposto. O Poder Judiciário estará mantendo a balança dos freios e contrapesos ao 

afastar o abuso de poder que está sendo praticado pelo Poder Legislativo, na 

medida em que este está rejeitando a concessão de autorização legislativa quando 

não há motivos financeiros, orçamentários, fiscais, constitucionais ou legais que 

possa justificar tal atitude, pondo o interesse coletivo em grave prejuízo. 

 

Portanto, a presente ação merece total procedência, devendo o Poder 

Legislativo Municipal ser obrigado apreciar, em regime de urgência e emergência, 

novo projeto de lei sobre o aumento do limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, dessa vez apresentando relatório minucioso sobre os motivos 

técnicos e concretos que levaram à eventual nova rejeição, sob pena de ilegalidade. 

 

II – DO DIREITO 

 

DA NECESSIDADE DE AUMENTO NO LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

ADICIONAL SUPLEMENTAR 

 

Conforme exposto, a LOA dispõe sobre os créditos orçamentários, que se 

referem a valores que visam a atender as despesas do exercício financeiro. 

 

Ocorre que durante a execução orçamentária alguns "ajustes 

orçamentários" devem ser realizados, até porque é impossível que previsões 

humanas, normalmente imperfeitas, antevejam com precisão todas as receitas e 

todas as despesas que se sucederão no exercício subsequente. 

 

Daí que a LOA poderá conter, além dos créditos orçamentários, os chamados 

créditos adicionais. Estes são necessários quando as dotações inicialmente 



 

 

previstas na LOA se revelam insuficientes para os programas nela previstos ou 

quando há necessidade de realização de despesa nela não autorizada. Desse modo, 

altera-se a LOA durante a sua execução para atender as necessidades, através dos 

créditos adicionais. 

 

Conforme a Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos adicionais 

podem ser: a) Suplementares, destinados a reforço de dotação orçamentária já 

existente; b) Especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica; c) Extraordinários, destinados a despesas urgentes e 

imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. 

 

No presente caso, estamos tratando sobre os créditos adicionais 

suplementares. Sobre eles, dispõem os arts. 40, 41, 42 e 43 da referida lei: 
 

“Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.” 

 

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação 

orçamentária; [...]” 

 

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados 

por lei e abertos por decreto executivo.” 

 

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 

depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 

despesa e será precedida de exposição justificativa.” 

 

Os recursos necessários para a abertura de crédito adicional suplementar 

podem decorrer: a) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior; b) de excesso de arrecadação; c) de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; d) do 

produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente 

possibilite ao poder executivo realiza-las. 

 

Na previsão original da Lei Orçamentária Anual de 2021 do Município de 

Aparecida/PB, este tinha por despesa corrente com pessoal e encargos sociais o 

valor de R$ 10.921.294,00 (dez milhões novecentos e vinte e um mil e duzentos e 

noventa e quatro reais), ficando autorizado o Poder Executivo, desde logo, a abrir 

crédito adicional suplementar até o limite de 20% da despesa prevista para atender 

insuficiência nas dotações orçamentárias (art. 7º, I, da LOA). 

 

Em seu §2º, o art. 7º da LOA também previu a possibilidade de esse limite de 

20% ser aumentado mediante autorização legislativa. 



 

 

 

Por conta da imprevisibilidade da vida humana e das variadas situações de 

crise pelas quais todos os entes públicos vêm passando nos últimos 02 (dois) anos, 

surgiu a necessidade de aumentar o limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, de modo que o Poder Executivo possa arcar com toda a despesa com 

pessoal e encargos sociais. 

 

Ocorre que, mesmo o Município de Aparecida/PB possuindo dotação 

orçamentária existente e recursos suficientes em caixa, o Projeto de Lei n.º 

034/2021 foi rejeitado por 04 (quatro) dos 7 (sete) votos disponíveis na sessão 

legislativa do dia 10 de dezembro de 2021, conforme anexos. 

 

Não se trata de ausência de recursos (dinheiro). Isso o Município de 

Aparecida/PB possui em caixa. O entrave é a autorização legislativa. 

 

O Projeto de Lei n.º 034/2021 foi rejeitado por motivos políticos, e não por 

motivos técnicos ou orçamentários. A prova disso é o fato de a autorização 

legislativa ter sido concedida nas gestões anteriores, bem como o Município possuir 

recursos (dinheiro) para cobrir a despesa restante. 

 

Não existem motivos financeiros, orçamentários, fiscais, constitucionais ou 

legais para a rejeição do projeto de lei mencionado. A motivação para sua rejeição 

é puramente política, tida por alguns parlamentares que preferem sacrificar o 

interesse coletivo em prol de, no futuro, talvez conseguir se apossar do poder. 

 

A rejeição do referido projeto, repita-se, não se deu por motivos técnicos ou 

justos, mas simplesmente por política de cidade pequena. 

 

Além disso, a diferença na votação foi minúscula. Apenas por um voto. 

 

Diante de todo esse contexto, surgiu a necessidade de socorrer-se ao Poder 

Judiciário, para fins de se determinar, liminar e definitivamente, que o Poder 

Legislativo Municipal aprecie, em regime de urgência e emergência, novo projeto 

de lei sobre o aumento do limite para abertura de crédito adicional suplementar. 

 

Não se trata de violar o princípio da separação dos poderes. É justamente o 

oposto. O Poder Judiciário estará mantendo a balança dos freios e contrapesos ao 

afastar o abuso de poder que está sendo praticado pelo Poder Legislativo, na 

medida em que este está rejeitando a concessão de autorização legislativa quando 

não há motivos financeiros, orçamentários, fiscais, constitucionais ou legais que 

possa justificar tal atitude, pondo o interesse coletivo em grave prejuízo. 

 



 

 

Portanto, a presente ação merece total procedência, devendo o Poder 

Legislativo Municipal ser obrigado apreciar, em regime de urgência e emergência, 

novo projeto de lei sobre o aumento do limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, dessa vez apresentando relatório minucioso sobre os motivos 

técnicos e concretos que levaram à eventual nova rejeição, sob pena de ilegalidade. 

 

DA MEDIDA LIMINAR 

 

Conforme os arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil (CPC), as tutelas 

provisórias podem ser de urgência ou de evidência, sendo a primeira dividida em 

antecipada e cautelar, requerendo para a sua concessão, em todos os casos, a 

probabilidade do direito (fumus boni iures) e o risco ao resultado útil do processo ou 

o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 

 

Não se exige que haja necessariamente o risco de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, bastando apenas que haja a necessidade de o 

provimento jurisdicional ser concedido de logo, sob pena de se perder o objeto do 

processo. Veja o teor dos artigos mencionados acima: 
 

“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.” 

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

 

A probabilidade do direito está presente nas alegações feitas e nos 

documentos anexos, bem como na redação dos arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei n.º 

4.320/1964 e dos arts. 294 e 300 do CPC. 

 

Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

encontra-se presente no fato de que, sem a autorização legislativa, o Município de 

Aparecida/PB terá que efetuar cortes drásticos no funcionamento e estrutura de 

sua Administração, implicando dizer que várias pessoas sofrerão prejuízos em 

virtude da atitude meramente política do Poder Legislativo Municipal. 

 

Muitas famílias passarão o fim de ano sem receber o salário, tampouco o 13ª 

constitucional, ferindo o princípio da supremacia do interesse público e o da 

dignidade da pessoa humana, ambos previstos na Constituição Federal de 1988. 

 



 

 

Portanto, diante do preenchimento desses requisitos, requer a concessão da 

tutela provisória de urgência em caráter antecipado, devendo o Poder Legislativo 

Municipal ser obrigado apreciar, em regime de urgência e emergência, novo 

projeto de lei sobre o aumento do limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, dessa vez apresentando relatório minucioso sobre os motivos 

técnicos e concretos que levaram à eventual nova rejeição, sob pena de ilegalidade. 

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) a CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECIPADO, devendo o Poder Legislativo Municipal ser obrigado apreciar, em 

regime de urgência e emergência, novo projeto de lei sobre o aumento do limite 

para abertura de crédito adicional suplementar, dessa vez apresentando relatório 

minucioso sobre os motivos técnicos e concretos que levaram à eventual nova 

rejeição, sob pena de ilegalidade; 

 

b) a TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com a concessão da tutela jurisdicional 

pleiteada, confirmando a liminar eventualmente concedida, devendo o Poder 

Legislativo Municipal ser obrigado apreciar, em regime de urgência e emergência, 

novo projeto de lei sobre o aumento do limite para abertura de crédito adicional 

suplementar, dessa vez apresentando relatório minucioso sobre os motivos 

técnicos e concretos que levaram à eventual nova rejeição, sob pena de ilegalidade; 

 

c) a condenação do demandado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo estes fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por 

cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC); 

 

d) a não realização de audiência de conciliação ou de mediação, tendo em vista a 

natureza da relação jurídica controvertida. 

 

Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente pela juntada de documentos. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para fins fiscais e de 

alçada. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Aparecida/PB, data do protocolo eletrônico. 

 



 

 

 

(assinado eletronicamente) 

Francisco de Assis Fernandes de Abrantes 

Procurador-Geral do Município 

OAB/PB n.º 21.244 


