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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  OMISSAO  NO  REPASSE  DO 
DUODÉCIMO  AO  PODER  LEGISLATIVO 
MUNICIPAL.  OFENSA  A  DIREITO  LÍQUIDO  E 
CERTO.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA  ORDEM. 
ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA. 
PRECEDENTES DO STJ  E  DO  TJPB. 
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  “CAPUT”,  DO 
CPC  C/C  A  SÚMULA  Nº  253  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

- Constitui ato ilegal o não repasse do duodécimo à 
Câmara Municipal, eis que, conforme garantido pelo 
art.  168  da  CF/88,  a  transferência  dos  valores 
deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, sobre a 
receita municipal arrecadada. 

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” 
(Art. 557, “caput”, do CPC).

Vistos etc. 

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com  pedido  liminar, 

impetrado pela Câmara Municipal de Conceição contra ato tido como ilegal e 

abusivo praticado pela Prefeita daquele Município, a Sra. Vani Leite Braga de 

Figueiredo.
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Aduziu  que  a  Impetrada  reduziu,  indevidamente,  a  partir  de 

julho de 2012, o valor do duodécimo relativo à Casa Legislativa local, deixando 

de repassar até o mês de outubro daquele ano a quantia de R$ 97.200,00 

(noventa e sete mil e duzentos reais).

Disse que com a referida redução, houve desobediência à LOA, 

que estabeleceu para aquele exercício o valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e 

quarenta mil reais), conforme consignado na Lei Municipal nº 444/2011) (fls. 

02/13).

Liminar deferida parcialmente às fls. 306/309.

Não houve informações.

Sentença concedendo  parcialmente  a  segurança  para 

determinar que a Prefeita do Município de Conceição providenciasse o repasse 

do duodécimo devido à Câmara de Vereadores do referido município, relativo 

aos meses subsequentes ao da impetração, necessariamente,  até o dia  20 

(vinte), de acordo com art. 2º da Lei nº 444/2011 c/c o art. 29-A, II, da CF (fls. 

56/67).

Não houve a interposição de recursos voluntários, subindo os 

autos  à  esta  Superior  Instância,  por força do art. 14, § 1º, da Lei  nº 

12.016/2009.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou 

pelo desprovimento da remessa (fls. 346/350).

É o relatório.

DECIDO

Compulsando os autos, verifico que trata-se de Mandado de 

Segurança contra ato coator do Chefe do Executivo Municipal, consistente na 

ausência  de  repasse,  nos  meses  de  julho  a  dezembro  de  2012,  do  valor 

integral do duodécimo da Câmara Municipal de Conceição. 
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Na oportunidade, a Impetrante demonstrou que desde julho de 

2012 a Impetrada vinha efetuando repasses a menor sem apresentar quaisquer 

justificativas a respeito, motivo pelo qual a Juíza “a quo” concedeu, em parte, a 

segurança  para  determinar  a  transferência  das  verbas  relativas  aos 

duodécimos devidos a partir da impetração.

Sobre o tema, o TJPB, seguidamente, vem se posicionando 

pela ilegalidade do não repasse do valor integral devido à título de duodécimo à 

Câmara Municipal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
MANEJADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. ART. 499 
DO  CPC.  ADMISSIBILIDADE.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE DA DECISÃO POR VICIO EXTRA PETITA. 
REJEIÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CÂMARA 
MUNICIPAL.  REPASSE  PARCIAL  DO  DUODÉCIMO. 
COMPENSAÇÃO  DE  DIVIDA.  IMPOSSIBILIDADE. 
OFENSA  AO  PRINCIPIO  DA  TRIPARTIÇÃO  DOS 
PODERES.  CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  A  QUO. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O  art.  168  da 
Constituição  Federai  garante  o  repasse  dos  recursos 
correspondentes  às  dotações  orçamentárias.  não 
possuindo o Poder Executivo disponibilidade sobre tais. 
verbas. ainda que demonstrada a existência de divida do 
Poder Legislativo com a Fazenda Pública Municipal. urna 
vez que tal discricionariedade constituiria em ofensa ao 
princípio  da  tripartição  dos  poderes  do  Estado.  É 
obrigação constitucional do Prefeito transferir até o dia 20 
de cada mês, de forma integral. o duodécimo a que faz 
jus  a  Câmara  de  Vereadores.  independentemente  do 
fluxo de arrecadação tributária do município ou quaisquer 
créditos oriundos de outras fontes (Súmula 22 do TJPB.) 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
01420110004166001,  2ª  Câmara  cível,  Relator  DR. 
ALEXANDRE  TARGINO  GOMES  FALCÃO  -  Juiz 
Convocado , j. em 11-10-2011) 

REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CÂMARA MUNICIPAL.  RETENÇÃO  DO  DUODÉCIMO. 
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
TRIPARTIÇÃO  DOS  PODERES.  CONCESSÃO  DA 
ORDEM.  CONDENAÇÃO  EM  CUSTAS  DE  FORMA 
SUSPENSA  IMPOSTA  À  AUTORIDADE  COATORA. 
IMPOSSIBILIDADE.  ISENÇÃO DE CUSTAS.  ART.  557, 
§19-A,  DO  CPC.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
REMESSA.  Constitui  dever  do  Prefeito  Municipal  o 
repasse  integral  do  duodécimo  ao  Poder  Legislativo 
Municipal,  para  que  este  possa  honrar  seus 
compromissos  financeiros.  Trata-se,  portanto,  de  uma 
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obrigação  constitucional  que,  se  não  cumprida,  viola 
direito líquido e certo do impetrante, a ser amparado pelo 
writ É obrigação constitucional do Prefeito transferir até o 
dia 20 de cada mês, de forma integral,  o duodécimo a 
que faz jus a Câmara de Vereadores, independentemente 
do  fluxo  de  arrecadação  tributária  do  município  ou 
quaisquer créditos oriundos de outras fontes Súmula 22 
do TJPB. A autoridade coatora não responde pelas custas 
processuais dos mandados de segurança, porquanto atua 
em  nome  do  Poder  Público,  não  respondendo 
pessoalmente.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo Nº 04920090008290001, - Não possui -, Relator 
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti , j. em 
04-11-2010) 

Convergente  a  esse  posicionamento  também  é  a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
REPASSE  DE  DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS  PELO 
PODER  EXECUTIVO  AO  LEGISLATIVO.  BLOQUEIO. 
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇAO A DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. 1. Mandado de segurança impetrado contra V. 
Acórdão que denegou segurança objetivando a liberação 
de  dotação  orçamentária,  ao  entendimento  de  que  o 
repasse  do  duodécimo  do  Poder  Legislativo  pelo 
Executivo  deve  ser  proporcional  à  receita  efetivamente 
arrecadada,  não  podendo  ultrapassar  esse  limite,  sob 
pena  de  comprometer  a  disponibilidade  financeira  do 
município. 2. O repasse das dotações orçamentárias pelo 
Poder  Executivo  aos  demais  Poderes,  nos  termos 
previstos no art. 168, da Carta Magna de 1988, não pode 
ficar  à  mercê  da  vontade  do  Chefe  do  Executivo,  sob 
pena  de  se  por  em  risco  a  independência  desses 
Poderes,  garantia  inerente  ao Estado de Direito.  3.  Tal 
repasse, feito pelo Executivo, deve observar as previsões 
constantes na Lei Orçamentária Anual, a fim de garantir a 
independência  entre  os  poderes,  impedindo  eventual 
abuso de poder por parte do Chefe do Executivo. 4. O 
quantum a ser efetivado deve ser proporcional à receita 
do ente público, até porque não se pode repassar mais 
do  que  concretamente  foi  arrecadado.  5.  In  casu, 
inexistem  justificativas  plausíveis  por  parte  da 
autoridade coatora - Prefeito municipal, que motivem 
a  insuficiente  arrecadação  municipal,  não 
legitimando,  desse  modo,  a  diminuição  do  repasse 
dos  duodécimos  devidos  à  Casa  Legislativa  que 
deveriam  corresponder,  dessa  forma,  às  previsões 
orçamentárias.  6.  Decisão  objurgada  que  configura 
ilegalidade ou abuso de poder a ferir direito líquido e certo 
da impetrante. 7. Recurso provido.(ROMS 10181/SE, 1ª 
Turma,  rel.  Min.  José  Augusto  Delgado,  DJ  em 
05.02.2001)
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Administrativo.  Receita  e  Despesas  Orçamentárias. 
Transferência ou repasse de Recursos Orçamentários à 
conta  da  Câmara  Municipal.Previsão.  Receita  Real. 
Duodécimos.  C.F.,  artigos,  168,   4.320/64.Lei  1.533/51 
art.  8º.  1.  O  mandamus  viabiliza-se  para  o  exame  da 
legalidade de ato administrativo executivo, disciplinando 
os  repasses  de  créditos  orçamentários  à  Câmara 
Municipal.  Inépcia  da  inicial  sem  acolhimento.  2.  A 
liberação  contemplada  no  artigo  168,  Constituição 
Federal,  não  é  desordenada.  Obedece  ao  sistema  de 
programação  de  despesa,  efetivando-se  em  favor  da 
Câmara Municipal  de forma parcelada em duodécimos, 
estabelecidos  mensalmente  e  conformados  à  receita 
concretizada realmente mês a mês. Esse critério permite 
o equilíbrio, de modo que não sejam repassados recursos 
superiores  a  arrecadação  ou  com  o  sacrifício  das 
obrigatórias despesas da responsabilidade do executivo. 
A liberação ou repasse não tem por base única a previsão 
orçamentária, devendo ser considerada a receita real. 3. 
Recurso  parcialmente  provido.  (REsp  189.146/RN,  Rel. 
Ministro  MILTON  LUIZ  PEREIRA,  PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 06/08/2002, DJ 23/09/2002, p. 228)

Com estas considerações, ressai que a sentença encontra-se 

em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e dos 

Tribunais Superiores, prescindindo-se, na forma do “caput” do art. 557 do CPC 

c/c súmula 253 do STJ, de sua apreciação pelo Órgão Fracionário

Súmula 253 do STJ - O art. 557 do CPC, que autoriza o 
relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO à Remessa Necessária.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator 
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