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ACÓRDÃO
Classe : Direta de Inconstitucionalidade n.º 0016248-41.2014.8.05.0000
Foro de Origem : Foro de comarca Ubaitaba
Órgão : Tribunal Pleno
Relator(a) : Desembargador Jatahy Júnior
Requerente : Prefeito do Município de Ubaitaba 
Advogado : Fernando Gonçalves da Silva Campinho (OAB: 15656/BA) 
Advogado : Carina Cristiane Canguçu Virgens (OAB: 17130/BA) 
Advogado : Ricardo Teixeira da Silva Paranhos (OAB: 18934/BA) 
Requerido : Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ubaitaba 
Advogado : Ana Carolina Amorim (OAB: 37247/BA) 
Interveniente : Procurador Geral do Estado da Bahia 
Proc. Geral : Paulo Moreno
Assunto : Inconstitucionalidade Material

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI MUNICIPAL. EMENDAS APROVADAS PELA 
CÂMARA DE VEREADORES. AUMENTO DE 
DESPESAS. MODIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 
ANUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS 
RECURSOS NECESSÁRIOS.  PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA A 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO.

A Constituição Estadual estabelece a competência 
exclusiva do Chefe do Executivo para iniciar o projeto de 
lei orçamentária, prevendo o poder de emendas do 
Legislativo, todavia, limitado à compatibilidade com o 
plano plurianual e indicação dos recursos necessários da 
receita.

In casu, as alterações introduzidas pelo Legislativo 
Municipal de Ubaitaba em Lei orçamentária de iniciativa 
do Alcaide, excederam o poder de emenda, uma vez que 
resultaram na majoração de despesa, com a elevação dos 
índices percentuais da receita destinada à educação (em 
2%), à saúde (em 2%), à infraestrutura (em 30%), dentre 
outros. 

A Lei Municipal que acarreta aumento das despesas 
públicas para o Município, sem a devida previsão 
orçamentária, viola o princípio da separação de poderes, 
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revelando-se imperiosa a declaração de  
inconstitucionalidade formal dos dispositivos 
questionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade nº 0016248-41.2014.8.05.0000 em que figuram como 
Requerente Prefeito do Município de Ubaitaba, e Requerido, Presidente da Câmara 
de Vereadores do Município de Ubaitaba.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do 
Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria dos membros da Turma Julgadora, 
em JULGAR PROCEDENTE a presente ação nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia  aos 23 dias do mês de outubro de 2015.

    Des. Presidente 

                 Desembargador Jatahy Júnior
                                 Relator

           Procurador(a) de Justiça
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RELATÓRIO
Classe : Direta de Inconstitucionalidade n.º 0016248-41.2014.8.05.0000
Foro de Origem : Foro de comarca Ubaitaba
Órgão : Tribunal Pleno
Relator(a) : Desembargador Jatahy Júnior
Requerente : Prefeito do Município de Ubaitaba 
Advogado : Fernando Gonçalves da Silva Campinho (OAB: 15656/BA) 
Advogado : Carina Cristiane Canguçu Virgens (OAB: 17130/BA) 
Advogado : Ricardo Teixeira da Silva Paranhos (OAB: 18934/BA) 
Requerido : Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ubaitaba 
Advogado : Ana Carolina Amorim (OAB: 37247/BA) 
Interveniente : Procurador Geral do Estado da Bahia 
Proc. Geral : Paulo Moreno
Assunto : Inconstitucionalidade Material

 O Prefeito do Município de Ubaitaba, ASCLEPÍADES DE 
ALMEIDA QUEIROZ, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em 
face do §2º do art. 10, §4º do art.12, artigos 13-A, 14-B, 58-A e §§1º ao 5º, e art. 64 da 
Lei nº 1170/2014, que versa sobre as diretrizes orçamentárias da comuna para o 
Exercício de 2015 (LDO).

Aduz o requerente que os dispositivos questionados violam a 
Constituição Federal (art. 63, I e §§ 3º e 4º do art.166) bem como a Estadual (art. 78 e 
§4º do art. 160),  porquanto implicam em aumento de despesas incompatíveis com o 
plano plurianual aprovado para o quadriênio de 2014-2017, constante da Lei nº 
1163/2013.

Ademais, alega que as emendas aditivas deixaram de indicar a dotação 
orçamentária para arcar com o aumento de despesas dela oriundas, o que é 
imprescindível de acordo com o disposto no art. 160 da Constituição do Estado da 
Bahia.

Por fim, requer a suspensão do ato normativo impugnado e, ao final, a 
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos inseridos no texto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias pela Câmara Municipal de Ubaitaba.

Às fls. 179, este Relator determinou a intimação do requerido para se 
manifestar sobre o pleito liminar bem como a oitiva do Ministério Público.

O Requerido apresentou manifestação às fls. 183/185, aduzindo que as 
emendas foram aprovadas com intuito de amenizar as mazelas sociais da localidade 
garantindo investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, mas que no 
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momento atual deve-se ponderar o caminho mais adequado para alcançar o fim 
pretendido sem, contudo, violar normas constitucionais.

Relatou, ainda, que as inconstitucionalidades só foram verificadas 
após a promulgação das referidas emendas, sendo algo que precisa ser reavaliado pela 
Câmara de Vereadores. 

Parecer de fls.188/195, requerendo diligência a fim de intimar o 
Procurador Geral do Estado para defender a ordem jurídica estadual.

Cumprida a diligência, a Procuradoria do Estado apresentou 
intervenção (fls. 232/236), concluindo que a Câmara desbordou os limites do poder de 
emenda, pois a promulgação das alterações aumentaram e vincularam despesas, de 
forma a interferir na plano de ação da administração municipal, violando o art. 160, §3º 
da Constituição Estadual e o art. 166, §3º da Constituição Federal.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, conferindo-se eficácia ex 
nunc à decisão, diante da insconstitucionalidade da norma questionada.   

A Procuradora de Justiça, em parecer de fls. 239/245, manifestou-se 
pela declaração de inconstitucionalidade do §2º do art. 10, §4º do art.12, artigos 13-A, 
14-B, 58-A e §§1º ao 5º, e art. 64 da Lei nº 1170/2014, por violação dos art.1º, §2º; art. 
2º, V; art.77, III, e 160, §3º, II, da Constituição da Bahia. 

É o relatório, que ora encaminho para que seja remetido aos eminentes 
Desembargadores integrantes deste egrégio Tribunal Pleno, com pedido de inclusão do 
feito em pauta julgamento. 

 
Salvador, 23 de outubro de 2015.

                                                  Desembargador Jatahy Júnior
                              Relator
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VOTO
Classe : Direta de Inconstitucionalidade n.º 0016248-41.2014.8.05.0000
Foro de Origem : Foro de comarca Ubaitaba
Órgão : Tribunal Pleno
Relator(a) : Desembargador Jatahy Júnior
Requerente : Prefeito do Município de Ubaitaba 
Advogado : Fernando Gonçalves da Silva Campinho (OAB: 15656/BA) 
Advogado : Carina Cristiane Canguçu Virgens (OAB: 17130/BA) 
Advogado : Ricardo Teixeira da Silva Paranhos (OAB: 18934/BA) 
Requerido : Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ubaitaba 
Advogado : Ana Carolina Amorim (OAB: 37247/BA) 
Interveniente : Procurador Geral do Estado da Bahia 
Proc. Geral : Paulo Moreno
Assunto : Inconstitucionalidade Material

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade em que o Prefeito do 
Município de Ubaitaba pretende seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos 
inseridos por meio de emendas parlamentares (§2º do art. 10, §4º do art.12, artigos 13-
A, 14-B, 58-A e §§1º ao 5º, e art. 64) à Lei Orçamentária Municipal de nº  1170/2014.

A Constituição Estadual estabelece a competência exclusiva do Chefe 
do Executivo para iniciar o projeto de lei orçamentária (art. 77 da CE), prevendo o 
poder de emendas do Legislativo, todavia, limitado à compatibilidade com o plano 
plurianual e indicação dos recursos necessários da receita, conforme estabelece o 
disposto no art. 166, §3º, incisos I e II, da Constituição Federal, e art. 160, §3º, incisos I 
e II e §4º, da Constituição do Estado da Bahia, que dispõe:

Art. 160.
(...)
§ 3º As emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos 
que o modifiquem somente podem ser aprovadas, caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa (...)
(...)
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não 
poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano 
plurianual.

Acrescente-se, ainda, que o art. 78, inciso I, da Constituição do Estado 
da Bahia, veda emendas parlamentares que contenham aumento de despesa em projeto 
de lei de iniciativa do chefe do Executivo.
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Assim, pelo princípio da simetria, insere-se na esfera de exclusividade 
do chefe do Poder Executivo local a iniciativa de lei orçamentária anual.

Com efeito, analisando detidamente a matéria posta na presente ação, 
entendo que as alterações introduzidas pelo Poder Legislativo Municipal não se 
mostraram compatíveis com o plano plurianual, uma vez que resultaram em aumento de 
despesa, já que elevaram os índices percentuais da receita destinada à educação (em 
2%), à saúde (em 2%), à infraestrutura (em 30%), às emendas parlamentares individuais 
(de 1,2% para 8% da receita líquida), dentre outros.

Ressalta-se, ainda, que as referidas emendas criaram despesas não 
previstas no planejamento financeiro e orçamentário do Município, bem como deixaram 
de indicar recursos suficientes para custeio.

Portanto, há clara violação aos dispositivos supramencionados e ao 
princípio constitucional da separação dos Poderes, restando caracterizado o vício formal 
passível de controle concentrado de constitucionalidade.

A propósito, os seguintes arestos do excelso STF:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES ATIVOS. EXTENSÃO 
AOS INATIVOS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL 
EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma do art. 5º 
da Lei Municipal 2.285/1995 foi declarada inconstitucional pelo 
Órgão Especial do TJ/RJ, por violação aos arts. 112, § 1º, II, a e b, e 
113, I, c/c 342 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 2. A 
disposição sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
Administração direta e autárquica dos servidores públicos municipais 
é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 3. É 
inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa 
privativa do Prefeito Municipal visando estender aos inativos 
vantagem concedida aos servidores em atividade que impliquem 
aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (RE 374922 AgR, Relatora Min. ELLEN GRACIE, 
Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe 27-06-2011)

PROCESSO OBJETIVO – ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. A teor 
do disposto no artigo 103, § 3º, da Carta Federal, no processo 
objetivo em que o Supremo aprecia a inconstitucionalidade de norma 
legal ou ato normativo, o Advogado-Geral da União atua como 
curador, cabendo-lhe defender o ato ou texto impugnado, sendo 
imprópria a emissão de entendimento sobre a procedência da pecha. 
PROJETO – INICIATIVA – EXECUTIVO – EMENDA 
PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESAS. Conflita com a 
Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa do Poder 
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Executivo, alteração a implicar aumento de despesas. Precedente: 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.305/SE, relator ministro 
Cezar Peluso. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS OU 
EMPREGOS PÚBLICOS – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA. 
Acarreta afronta ao previsto no artigo 37, inciso II, do Diploma 
Maior o aproveitamento de empregados, submetidos a simples 
processo seletivo, sem concurso, em cargo público.
(ADI 2186, Relator(a):   Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 29/10/2014, DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 
18-11-2014) 

Por fim, in casu, as emendas promovidas pelo Legislativo local 
contrariaram norma constitucional, conforme já explicitado, implicando em aumento de 
despesa anual no orçamento do Poder Executivo, em matéria de sua iniciativa privativa, 
como reconheceu a própria Câmara de Vereadores (fl. 184):

"É imperioso ressaltar que foi atento às necessidades estruturais do 
povo ubaitabense que a Câmara dos Vereadores aprovou as emendas 
da Lei 1170/2014 acreditando ser adequadas, tendo em vista que as 
emendas (artigos) buscavam amenizar as mazelas sociais da 
localidade e, de fato, deixou de observar por completo às 
peculiaridades do aparato institucional orçamentário.

Assim, a intenção da referida Lei foi tentar trazer artigos que 
garantissem uma maior qualidade de vida para a população de 
Ubaitaba a partir de investimentos nas áreas de  saúde, educação e 
infraestrutura, mas, no presente momento, acredita que deve 
ponderar qual o caminho mais adequado para alcançar essa 
finalidade, sem violar normas constitucionais." (grifo nosso)  

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação para 
declarar a inconstitucionalidade formal do §2º do art. 10, §4º do art.12, artigos 13-A, 14-
B, 58-A e §§1º ao 5º, e art. 64 da Lei nº 1170/2014, com efeitos ex tunc.

Salvador, 23 de outubro de 2015.

                                                  Desembargador Jatahy Júnior
                              Relator
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