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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARAPUAVA - ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI, brasileiro, solteiro, professor e vereador, registrado no CPF/MF sob o 

número 052.957.539-64, residente e domiciliado na Rua Delfim Moreira, 239, Guarapuava, Paraná, 

e-mail joao@nieckars.adv.br;  

PROFESSORA TEREZINHA, nome parlamentar de TEREZINHA DOS SANTOS DAIPRAI, brasileira, 

casada, professora e vereadora, CPF/MF sob o número 581.074.369-20, residente e domiciliada na 

Rua Professor Amálio Pinheiro, 913, Guarapuava, Paraná, e-mail 

professoraterezinha13133@gmail.com; 

SÉRGIO ANDRÉ NIEMES, brasileiro, casado, professor e vereador, registrado no CPF/MF sob o 

número 015.919.929-82, residente e domiciliado na Rua dos Gerâneos, 46, Guarapuava, Paraná, e-

mail joao@nieckars.adv.br; 

VALDOMIRO BATISTA, brasileiro, casado, autônomo e vereador, registrado no CPF sob o número 

633.999.119-04, residente e domiciliado na Rua Mattos Leão Filho, 300, CEP 85020-330, Guarapuava, 

Paraná, e-mail joao@nieckars.adv.br. 

 

Por intermédio de seus procuradores, infra-assinados (mandatos anexos), vêm respeitosamente à 

honrosa presença de Vossa Excelência, com fulcro no Art. 5º, LXIX da Constituição Federal, bem como 

no regrado na lei 12.016 de 07 de agosto de 2009, impetrar: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA  

COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

   

Contra ato do PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, JOÃO 

CARLOS GONÇALVES, de nome parlamentar João Napoleão, brasileiro, casado, Vereador do 

Município de Guarapuava/PR, portador do CPF sob nº 766.860.359-04, residente e domiciliado na 

Rua Professor Becker, nº 1236, neste Município e Comarca de Guarapuava, que exerce suas funções  

na Câmara Municipal de Guarapuava, com sede à Rua Pedro Alves, nº 431, CEP 85010-080 

Guarapuava, Paraná, ilegal e atentatório a  direito   líquido e certo dos impetrantes,  conforme se 

mostrará nos fatos e fundamentos a seguir expostos.            

http://www.nieckars.adv.br/
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1) LEGITIMIDADE ATIVA DOS PARLAMENTARES  

É sabido que a Constituição Federal, em seu segundo artigo, consagra a independência e harmonia 

entre os poderes, onde o Legislativo, Executivo e Judiciário exercem soberanamente o poder 

estatal, pelo exercício de suas funções típicas e atípicas. 

No que se refere ao Poder Legislativo, temos que esse exerce tipicamente as funções legislativa e 

fiscalizadora e atipicamente as atribuições administrativas e judicantes. 

Apesar das decisões do Poder Legislativo se constituírem em juízo político, em sua essência, não 

podemos deixar de vislumbrar preceitos legais e constitucionais em seu rito. Assim, com solar 

clareza, o parlamentar não pode se submeter a participar de um procedimento, político ou não, 

que não esteja estritamente pautado na legalidade, obedecendo os preceitos do Regimento Interno 

do Poder Legislativo Municipal, Lei Orgância do Município e Constituição Estadual e Federal. 

Posto isso, sabe-se que quando vislumbrado ato ilegal que suprima direito líquido e certo dos 

palamentares, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade 

de parlamentar impetrar mandado de segurança no decorrer do processo legislativo. Veja-se: 

TJ-PR - Reexame Necessário REEX 653565 PR Reexame Necessário 0065356-5 

(TJ-PR) Data de publicação: 11/10/1999 Ementa: REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI PELA 

CÂMARA DE VEREADORES - AFRONTA AO REGIMENTO INTERNO DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL - ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA E 

CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA. A inobservância do Regimento Interno da 

Câmara Municipal para com o devido processo legislativo, na votação de 

projeto de lei, afronta a legalidade e deve ser assegurada pela via 

mandamental. Sentença confirmada.  

 

O STF admite a legitimidade do parlamentar – e somente do parlamentar – 

para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 

praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional 

incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo 

legislativo. Precedentes do STF: MS 20.257/DF, min. Moreira Alves (RTJ 

99/1031); MS 20.452/DF, min. Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, 

Min. Celso de Mello (RDA 191/200); MS 24.645/DF, min. Celso de Mello, DJ de 

15-9-2003; MS 24.593/DF, min. Maurício Corrêa, DJ de 8-8-2003; MS 

24.576/DF, min. Ellen Gracie, DJ de 12-9-2003; MS 24.356/DF, min. Carlos 

http://www.nieckars.adv.br/
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Velloso, DJ de 12-9-2003.[MS 24.667 AgR, rel. min. Carlos Velloso, j. 4-12- 2003, 

P, DJ de 23-4-2004.]= MS 32.033, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, j. 20-6-

2013, P, DJE de 18-2-2014. (grifos nossos). 

Nesse mesmo diapasão se manifesta o eminente Professor Pedro Lenza: 

Cuida-se, em outras palavras, de um ‘direito-função’ do parlamentar de 

participar de um processo legislativo juridicamente hígido. [...] O controle, 

nesse caso, é pela via de exceção, em defesa de direito de parlamentar”. [...] 

Explicando, a única hipótese de controle preventivo a ser realizado pelo 

Judiciário sobre projeto de lei em trâmite na Casa Legislativa é para garantir ao 

parlamentar o devido processo legislativo, vedando a sua participação em 

procedimento desconforme com as regras da Constituição. Trata-se, como 

visto, de controle exercido, no caso concreto, pela via de exceção ou defesa, 

ou seja, de modo incidental. Portanto, o direito público subjetivo de participar 

de um processo legislativo hígido (devido processo legislativo) pertence 

somente aos membros do Poder Legislativo. (vide RTJ 136/25-26, Rel. Min. 

Celso de Mello; RTJ 139/783, Rel. Min. Octavio Gallotti, e, ainda, MS 21.642-

DF, MS 21.747-DF, MS 23.087- 

SP, MS 23.328-DF)1. (destacou-se). 

 

Isso posto, é deveras necessário que se garanta ao parlamentar o devido processo legislativo. Assim, 

quando não é respeitado tal direito do Vereador, em conformidade com as normas mais básicas 

que permitam ao parlamentar exercer em sua totalidade sua função tipica de legislar, subjuga-se o 

direito líquido e certo deste, restando como via eleita o mandado de segurança, para resguardar-

lhe o exercício de seu poder-dever. 

É o que se verifica no caso em tela, já que os parlamentares-impetrantes tiveram tolhido direito 

lhes assegurado na forma da lei, como se verá, já que, da forma como foi realizado o procedimento 

para a votação do PL nº 014/2019 na sessão extraordinária de 4 de julho de 2019, foram 

desconsiderados os mandamentos regimentais da Casa Legislativa Municipal e do Estatuto das 

Cidades, violando direito liquido e certo dos parlamentares ao devido processo legislativo e, indo 

além, tolhendo prerrogativa parlamentar de votação.  

Os vícios aqui tratados foram informados a Presidência da Casa Legislativa Municipal, não obstante 

a obrigação desta em deles saber, que, entretanto, não os sanou. Sendo assim, alternativa outra 

não há para os impetrantes a não ser buscar a tutela judiciária para proteção de seus direitos 

líquidos e certos, fundados na Constituição Federal e no regimento interno do Poder Legislativo 

                                                 
1 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2012. p.362. 

http://www.nieckars.adv.br/
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Municipal e o Estatuto das Cidades, em conformidade com o que preleciona o artigo 5º, inciso LXIX, 

da Carta Magna: 

Cf/88 - Artigo 5º, inciso LXIX, da Carta Magna  

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas  corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

Nesse mesmo diapasão manifesta-se a Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009: 

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas  corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê- la por parte de autoridade, seja de 

que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

 

Diante do quadro ora apresentado, de clara violação ao devido processo legislativo por mácula 

caracterizada pela absoluta afronta às suas regras básicas, bem como princípios constitucionais de 

diversas ordens, é certo o direito dos parlamentares socorrer-se neste remédio constitucional. 

 

2) FATOS 

No dia 04 de julho de 2019 foi realizado o 4º Período Extraordinário do ano de 2019 do Poder 

Legislativo do Munícipio de Guarapuava/PR, tendo como pauta da convocação (documento anexo) 

a discussão e primeira votação, supostamente, do Projeto de Lei Ordinária nº 014/2019 de autoria 

do Chefe do Poder Executivo Municipal (Ementa: “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do 

Município de Guarapuava para o exercício de 2020 e dá outras providências” - documento anexo). 

No dia 8 de julho de 2019 ocorreu a 43ª Sessão Ordinária de 2019 do Poder Legislativo do Municipio 

de Guarapuava tendo como pauta da convocação (documento anexo) a discussão e segunda 

votação, supostamente, do mesmo referido projeto. 

A data de 8 de julho de 2019 fora apresentado, pelos ora impetrantes, recurso em face as decisões 

do Chefe do Poder Legislativo Municipal (anexo). Muito embora pendente de resolução o referido 

recurso, o impetrado encaminhou o Projeto de Lei nº 014/2019, viciado de morte, à sanção do do 

Chefe do Poder Executivo Municipal que, por sua vez, assim o fez, publicando a agora Lei nº 

2957/2019 no Boletim Oficial nº 1634 de 10 de julho de 2019. 

http://www.nieckars.adv.br/
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Existem irregularidades no procedimento legislativo, aprobatório então projeto de lei, que impõem 

a nulidade da deliberação realizada pelo Poder Legislativo do Município de Guarapuava, haja vista 

infrações a dispositivos constantes no Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de 

Guarapuava/PR (Resolução 01/2018) e da Lei nº 10.257 de 2001 (Estatuto das Cidades), bem como 

ofendeu aos princípios constitucionais da legalidade e da publicidade. Vejamos a seguir. 

 

3) MÉRITO  

A doutrina mais abalizada de Hely Lopes Meireles ensina que: 

“a atribuição do plenário é deliberar na forma regimental, votando leis, 

decretos legislativos, resoluções e proposições inominadas de interesse da 

Administração municipal. Mas essa atribuição há que ser exercida com 

atendimento do processo legislativo e das prescrições regimentais, elaborando 

as leis e demais atos de sua alçada com técnica e redação apropriada, [...]' 

(Direito Municipal Brasileiro. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2000.p. 556).  

Assim sendo, a não observância das disposições contidas no Regimento Interno do Poder Legislativo 

do Municipio de Guarapuava, fere o direito dos impetrantes a um devido processo legislativo, 

eivando de vícios insanáveis a sessão extraordinária que culminou com a aprovação do então 

Projeto de Lei nº 014/2019, tornando possível a impetração do presente writ ofmandamus. 

 

3.1) ATOS ILEGAIS COMETIDOS PELO IMPETRADO EM REFERÊNCIA AO REGIMENTO INTERNO DO 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR 

3.1.1) Ilegalidade na forma adotada para aprovação e convocação da sessão extraordinária em 

período ordinário  

Diz Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018):  

Art. 30  

[...] 

§ 4º O período Legislativo Ordinário não será interrompido sem a aprovação 

do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

http://www.nieckars.adv.br/


                                                                                        

 
Rua Senador Pinheiro Machado     |    1794    |    Sl 01    |  Centro  |   5010.100  |  Guarapuava  | PR 

www.nieckars.adv.br                                                                       42 3035.1234 | 42 99111.9195 

Portanto, sendo a sessão de 4 de julho de 2019, supostamente, destinada à discussão e primeira 

votação do então PL 014/2019 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias), é certo que o período 

Legislativo Ordinário ainda não se considerava interrompido (sessão extraordinária em período 

ordinário). Em assim sendo, continua o regimento: 

Art. 32.  

[...] 

Parágrafo único. Quando em período ordinário, a convocação para sessão 

extraordinária do Poder Legislativo Municipal deverá ser apreciada e votada 

pelo plenário. 

Em rápida verificação ao vídeo da sessão anterior, momento no qual o impetrado designou a sessão 

extraordinária, nestes autos tratada, datada de 2 de julho de 2019, constata-se que não ocorreu 

exigida votação pelo Plenário que poderia autorizar a realização de sessão extraordinária em 

período ordinário, mas, meramente, consulta as lideranças de bancada. Confira-se o vídeo: 

    Canal da Câmara de Vereadores de Guarapuava no YouTube 

    https://www.youtube.com/watch?v=Gj6UoKm53mI 

A simples e informal consulta, ocorrida apenas entre os líderes das bancadas e não individualmente 

a cada Vereador, por certo, não cumpre com a determinação do art. 32, parágrafo único do 

regimento da Casa Legislativa local. 

Sendo assim, é nula a sessão extraordinária em periodo ordinário realizado a data de 4 de julho de 

2019, as 18 horas, bem como e da mesma forma são nulos todos os atos praticados na referida 

sessão que devem, sem dúvida, ser refeitos nos moldes regimentais. 

 

3.1.2) Erro na confecção e publicação da ordem do dia 

Diz o Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018): 

Art. 60. O Presidente é o representante do Poder Legislativo Municipal nas suas 

relações externas, cabendo-lhe as funções Administrativas e Executivas de 

todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente: 

[...] 

http://www.nieckars.adv.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6UoKm53mI
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III - quanto às atividades administrativas: 

[...] 

j) organizar a Ordem do Dia, pelo menos 1 (um) dia antes da Sessão 

respectiva, fazendo dela constar obrigatoriamente em todos os Projetos, o 

Parecer Técnico e das Comissões, bem como zelar pela inclusão de todos os 

projetos antes do término do prazo de apreciação; 

Note-se que há forma e tempo especificos para a publicação da ordem do dia. No caso da sessão 

extraordinária em período ordinário realizada em 4 de julho de 2019 tais exigências não foram 

cumpridas. 

Não ocorreu a divulgação da ordem do dia referente a mencionada sessão extraordinária no sítio 

eletrônico da Câmara de Vereadores, conforme se verifica em simples consulta a ser realizada no 

link, cujo documento também segue em anexo a esta inicial: 

Sítio eletrônico da Câmara de Vereadores de Guarapuava 

http://pr-guarapuava-

camara.sistemalegislativo.com.br/documentos/tipo:legislativo-

2/subtipo:ordem-do-dia-2000  

A situação pontuada no parágrafo anterior, por si só, invalida os atos praticados na referida sessão 

legislativa, por terem estes ocorridos em desrespeito ao Regimento do Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018), Art. 60, III, “j” e ao constitucional Princípio da 

Publicidade2, entretanto, este não foi o único vício.  

Na convocação editalícia remetida aos Vereadores verificam-se outros dois erros, quais sejam. 

Primeiramente, a indicação equivocada de que a deliberação do dia seria sobre o Projeto de Lei nº 

014/2018 em vez do Projeto de Lei nº 014/2019. 

Aquele projeto, de 2018, tratou de autorizar o Poder Executivo a abrir créditos adicionais, cuja 

votação já havia ocorrido no ano de 2018 e a publicação deu-se em 29 de março daquele mesmo 

ano no Boletim Oficial nº 1325. 

Mais e segundamente, do edital não constaram as indicações das dez Emendas ao projeto de lei de 

                                                 
2 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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 

http://www.nieckars.adv.br/
http://pr-guarapuava-camara.sistemalegislativo.com.br/documentos/tipo:legislativo-2/subtipo:ordem-do-dia-2000
http://pr-guarapuava-camara.sistemalegislativo.com.br/documentos/tipo:legislativo-2/subtipo:ordem-do-dia-2000
http://pr-guarapuava-camara.sistemalegislativo.com.br/documentos/tipo:legislativo-2/subtipo:ordem-do-dia-2000
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diretrizes orçamentárias que foram apresentadas pelos Vereadores (anexo), mas, unicamente, nele 

se fez referência ao próprio Projeto de Lei nº 014/2018. Nesse sentido, a jurisprudência já é 

remansosa: 

No caso, entretanto, votar propositura que sequer foi incluída, previamente, 

na ordem do dia, tendo sido incluída a proposição na própria sessão em que é 

votada torna o ato sindicável eis que malfere o princípio da publicidade e 

coloca a sociedade refém de sobressaltos de um Poder Legislativo que, em 

tese (ainda que seja uma ficção bem estudada na ciência política), deveria 

representa-la. Ora, vê-se que a Constituição da República, ao constituir um 

Estado de direito e deixar claro que todo o poder emana do povo instaurou no 

Brasil um regime democrático republicano, com todas as consequências dessa 

escolha (fórmula de Lincoln - 'governo do povo, pelo povo, para o povo'). E, em 

uma democracia, o sigilo nas deliberações para a tomada de decisões, 

jurisdicionais ou administrativas, prejudica. Como ensina o Eminente Ministro 

CELSO DE MELLO (Informativo STF n.º 331 - MS 24.725 MC/DF)  

Demonstrado, portanto, é certo o desrespeito ao que determina o Art. 60, III, “j” do Regimento 

Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018), o que torna nula 

a sessão extraordinária em período ordinário realizado na data de 4 de julho de 2019, às 18 horas, 

bem como e da mesma forma são nulos todos os atos praticados na referida sessão que devem, 

sem dúvida, ser refeitos nos moldes regimentais. 

 

3.1.3) Ilegalidade por supressão das discussão das Emendas ao PL nº 014/2019 

O Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018) 

garante aos Vereadores a possibilidade de apresentação de Emendas (Art. 11, III do Regimento 

Interno do Poder Legislativo do Municipio de Guarapuava).  

No gozo de tal prerrogativa, oito Vereadores apresentaram dez Emendas ao então PL 014/2019, 

cujas cópas em anexo seguem, sendo essa possibilidade uma das atribuições dos Vereadores 

previstas no art. 106 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR 

(Resolução 01/2018): 

 Art. 106. Compete ao Vereador: 

[...] 

III – apresentar proposições que visem o interesse coletivo. 

http://www.nieckars.adv.br/
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O Regimento Interno, mais a frente, deixa claro que a Emenda é uma das proposições que podem 

ser apresentada pelo Vereador, conforme se observa na leitura do art. 256: 

Art. 256 Proposição é toda a matéria sujeita a deliberação do 

Plenário, que poderão consistir em: 

[...] 

IX – Emendas e submendas. 

A possibilidade de apresentação de Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, também  encontra-

se em na Carta Magna, com reprodução na Lei Orgânica do município. Veja-se: 

     Constituição Federal de 1988 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 

diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 

adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso 

Nacional, na forma do regimento comum. 

[...] 

§ 2º As Emendas serão apresentadas na Comissão mista, que 

sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, 

pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 

[...] 

§ 4º As Emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano 

plurianual. 

 

Lei Orgânica do Município de Guarapuava 

SEÇÃO III - DAS EMENDAS AOS PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS 

Art. 104 – Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 

diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 

adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela 

Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno. 

[...] 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As Emendas serão apresentadas na 

Comissão de Finanças e Orçamentos, que sobre elas emitirá 

parecer, e apreciadas na forma do Regimento Interno, pelo 

http://www.nieckars.adv.br/
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Plenário da Câmara Municipal. 

Cumpre destacar que a constitucionalidade, legalidade e compatibilidade das dez Emendas 

apresentadas ao então PL nº 014/2019 em relaçõo ao Plano Plurianual do Municipio de Guarapuava 

foram devidamente garantindas através dos pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação e da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (em anexo) obecendo o devido 

processo legislativo. 

Observa-se que as Emendas obedeceram ao rito do devido processo legislativo, sendo hígidas, não 

havendo óbice legal nenhum a sua colocação em ordem do dia e apreciação pelo Plenário do Poder 

Legislativo do Município de Guarapuava na forma regimental. 

Entretanto, na sessão extraordinária realizada na data de 4 de julho de 2019 não fora oportunizado 

aos Edis a possibilidade de discussão das Emendas a LDO, então apresentadas, ocorrendo efetiva 

supressão de fase legislativa, em afronta ao que determina o Regimento Interno da casa:  

Art. 201. Discussão é a fase dos trabalhos destinados ao debate em Plenário.  

 

Art. 202. Salvo as exceções previstas na Lei Orgânica do Município e neste 

Regimento, as deliberações serão tomadas pela maioria de votos, presentes a 

maioria absoluta dos Vereadores.  

Parágrafo único. As votações devem ser feitas logo após o encerramento da 

discussão, só se interrompendo por falta de quórum. 

 

Como se verifica pelo vídeo da sessão extraordinária de 4 de julho de 2019, disponível no canal que 

a Câmara de Vereadores de Guarapuava mantém no YouTube, a única Emenda que ingressou em 

discusão foi a Emenda Subistitutiva nº 01/2019, conforme consta aos 1min33seg da gravação. Após, 

tomou a palavra o Vereador Élcio José Melhem que requereu que toda as dez Emendas apresendas 

fossem votadas englobadamente (vide 4min53seg), o que foi aprovado pelo Plenário (vide 

5min46seg): 

 

Canal da Câmara de Vereadores de Guarapuava mantém no YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=dBarYMrrVAg  

 

Não obstante a impossibilidade de votação em bloco, que será posteriormente tratada, fato é que 

sua utilização não justificaria, jamais, a supresão da fase legislativa de discussão, exigida pelo artigos 

201 e 202 do Regimento camaral. 

 

A não oportunização, pela Presidência da casa, de discussão sobre as Emendas propostas ofende o 

http://www.nieckars.adv.br/
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preceituado nos artigos 201 e 202 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de 

Guarapuava/PR (Resolução 01/2018), por suprimir fase do procedimento legislativo, e torna nula a 

sessão extraordinária em periodo ordinário realizado na data de 4 de julho de 2019, às 18 horas, bem 

como e da mesma forma são nulos todos os atos praticados na referida sessão que devem, sem 

dúvida, serem refeitos nos moldes regimentais. 

 

 

3.1.4) Ilegalidade na votação em bloco das Emendas  

 

As dez Emendas propostas ao então PL 014/2019 foram votadas conjuntamente, após tal 

encaminhamento ser solicitado pelo Vereador Élcio José Melhem (vide 4min53seg do vídeo 

constante no link acima), o que foi votado pelo Plenário (vide 5min46seg do vídeo constante no link 

acima) e realizado pela Presidência da Casa. 

 

O procedimento adotado, autorizando inovador método de votação em bloco, entretanto, não está 

previsto no Art. 320 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR 

(Resolução 01/2018) e desrespeita o determinado pelos artigos 321 e 343 do mesmo diploma: 

 

Art. 321. Proceder-se-á, obrigatoriamente, a votação nominal para 

 

[...] 

 

VIII - Nas Leis do Plano Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentárias anuais e 

abertura de créditos. 

 

Art. 343. No primeiro turno serão votadas primeiramente as Emendas, uma 

a uma, e depois o Projeto. 

 

Verifica-se que no modelo de votação em bloco há, além do desrespeito ao Regimento do Poder 

Legislativo do Municipio de Guarapuava, inconstitucionalidade, uma vez que seu emprego ofende o 

Princípio da Legalidade na Administração Pública3 (cujo conceito mais comum é: na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza). 

 

Em assim sendo, em relação ao que dispõem os artigos 321, VIII e 343 do Regimento Interno do Poder 

Legislativo do Município de Guarapuava/PR, o procedimento legislativo adotado na sessão realizada 

na data de 4 de julho de 2019 contém vícios insanáveis que impedem a legalidade e a 

                                                 
3 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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
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constitucionalidade da votação do então PL 014/2019, devendo a votação, da forma como realizada 

(em bloco), ser considerada nula. 

 

3.1.4.1) Ilegalidade do ato do Presidente que não apreciou questão de ordem 

De acordo com o Regimento Interno do Poder Legislativo, que ora se discute, o vereador terá direito 

a fazer uso da palavra durante a sessão para: 

 Art. 217. O Vereador só poderá falar: 

[...] 

 V - para levantar questão de ordem. 

Também traz o definição do termo “questão de ordem” 

 Art. 214. Questão de ordem é toda dúvida levantada em 

Plenário, quanto à interpretação do regimento, sua aplicação, 

ou sobre sua legalidade. 

Dispõe também que cabe soberanamente ao Presidente resolver a questão de ordem. 

 Art. 215. Cabe ao Presidente resolver, soberanamente, as 

questões de Ordem, não sendo lícito, a qualquer Vereador 

opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for requerida. 

Em que pese o artigo supramencionado dispor que a decisão do Presidente não pode ser atacada, o 

que denota-se do caso em tela é que na sessão extraordinária do dia 4 de julho, que ora se discute, a 

Vereadora Professora Terezinha suscitou questao de ordem e apresentou dúvida a Presidência da 

Mesa, representada pelo impetrado (vide vídeio: 09min52seg à 12min e 14min à 17min56seg): 

Canal da Câmara de Vereadores de Guarapuava mantém no YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=dBarYMrrVAg  

Muito emborta arguído, o Presidente não considerou as questões de ordem levantadas pela 

Vereadora Professora Terezinha, não esclarecendo sobre o arrimo legal da votação englobadamente 

(em bloco) das Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Sendo assim, o impetrado não cumprindo seu poder-dever de decisão, determinado pelo artigo 215 

do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018), 

ferindo direito líquido e certo da Vereadora a ter respondidos seus esclarecimentos, maculando assim 

a votação das referidas Emendas e posteriormente do PL nº 014/2019. 

http://www.nieckars.adv.br/
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3.1.4.2) Ilegalidade do ato do Presidente por aceitação de proposição antirregimental 

 

O requerimento apresentado pelo Vereador Élcio José Melhem Melhem (vide 4min53seg do vídeo 

constante no link acima) para que todas as dez Emendas fossem apreciadas englobadamente (em 

bloco) teve como consequência que dos Vereadores foi subtraído o direito de voto (dizer sim ou não), 

individualmente, para cada uma das dez matérias tratadas nas Emendas ofertados elos Edis que 

eram, diga-se de passagem, totalmente distintas.  

 

Tal modalidade de votação englobada de Emendas não existe no Regimento Interno, pelo contrário 

o regimento é bastante claro em dispor que as Emendas DEVEM ser, em primeira votação, como era 

o caso, apreciadas uma a uma e somente após isso será apreciado o Projeto de Lei: 

 

Art. 343. No primeiro turno serão votadas primeiramente as Emendas, uma 

a uma, e depois o Projeto. 

 

Diante disso concluísse que o requerimento do Vereador Élcio José Melhem foi claramente 

antirregimental. Doutra ponta, os requerimentos apresentados em sessão devem ser imediatamente 

avaliados pelo Presidente que, em fiel observância ao Regimento Interno, deve indeferi-los ou deferi-

los colocando-os em votação quando for o caso. 

 

Neste ponto o Regimento cameral não deixa dúvidas quanto a responsabilidade da Presidência em 

não permitir e não deferir proposições antirregimentais: 

 

Artigo. 257. A presidência deixará de acatar qualquer proposição: 

[...] 

VI – que seja anti-regimental 

 

A conduta do Presidente em acatar e colocar em votação requerimento que fere norma regimental 

é evidentemente ilegal, ferindo o direito líquido e certo dos Vereadores ao devido processo 

legislativo. 

 

Em que pese o referido requerimento ter sido aprovado em plenário, não se pode aqui falar em 

soberania dessa decisão, visto que contrária a norma, pois não se pode admitir que o devido processo 

legislativo seja violado, mesmo que essa seja a vontade da maioria dos Vereadores presentes.  

 

As regras trazidas pela Legislação, Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica e Regimento Interno 

da Poder Legislativo Municipal são balizas a serem respeitada, visando garantir a legalidade do 
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processo democrático, garantindo o exercício das atribuições dos parlamentares legitimamente 

eleitos pelo povo. 

 

A violação ao devido processo legislativo é atentatório ao exercício dos mandatos parlamentares, 

sendo um atentado à democracia e a toda população que se vê representada naqueles aos quais 

confiaram seu voto, tendo a esperança de serem representados através do voto de seus 

parlamentares. 

 

O ato que permitiu a votação englobada além de claramente ilegal, trouxe consequências que ferem 

gravemente as prerrogativas dos Vereadores que foram obrigados a votar conjuntamente dez 

matérias totalmente distintas entre si, apenas com um único sim ou não. 

 

Tal procedimento, esdrúxulo e ilegal, eventualmente acabou por impedir os parlamentares de votar 

na forma que realmente pretendiam, ferindo dessa forma o princípio do Estado democrático e 

representativo. 

 

Ainda, por sede de debate, esclarece-se que não há o que se falar em “precedente regimental”, pois, 

em que pese o Regimento cameral trazer essa previsão, essa modalidade jurídica tem forma própria 

e deve ser proposta por requerimento a ser votado e aprovado pelo Plenário e só se aplica nos casos 

em que o Regimento é omisso ou quando é levantada controvérsia através de requerimento próprio, 

não se aplicando, portanto, ao caso em comento: 

 

Art. 374. Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos 

soberanamente pelo Plenário, e as soluções constituirão precedente 

regimental, mediante requerimento aprovado pela maioria absoluta dos 

Vereadores. 

 

Portanto Excelência, é claro que não houve apreciação de um precedente regimental tampouco sua 

aprovação, questão que  se levanta apenas com fulcro no princípio da eventualidade, já que seu 

emprego na situação mitigada contrariaria norma regimental. 

 

Diante do exposto, é evidente a ilegalidade do ato do Presidente que maculou o devido processo 

legislativo, ferindo direito líquido e certo dos Vereadores, previsto no art. 257 do Regimento Interno 

do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018), o que culminou  em  vicío 

insanável, sendo a anulação da votação das referidas proposições a medida que se impõe, e que ora 

se requer. 
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3.1.4.5) Ilegalidade do ato do Presidente que remeteu o PL nº 014/2019 ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal sem apreciação de recurso devidamente interposto 

 

Em virtude das arbitrariedades verificadas no procedimento legislativo adotado no trâmite do então 

Projeto de Lei nº 014/2019, os impetrantes apresentaram recurso administrativo, nos termos do 

artigos 2015 e 362 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR 

(Resolução 01/2018), cuja cópia e protocolo em anexo seguem: 

 

Art. 215. Cabe ao Presidente resolver, soberanamente, as questões de Ordem, 

não sendo lícito, a qualquer Vereador opor-se à decisão ou criticá-la na sessão 

em que for requerida.  

Parágrafo único. Cabe aos Vereadores recurso da decisão, que será 

encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, cujo parecer será 

submetido ao Plenário. 

 

Art. 362. Os recursos contra atos do Presidente serão interpostos dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da ocorrência, por simples petição, a 

ele dirigida. 

 

Ato subsequente ao recebmento do recurso, este deveria ser á encaminhado à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, para opinar e elaborar o projeto de resolução, e, posteriormente, 

incluído na pauta da Ordem do Dia da Sessão imediata e submetido a uma única discussão e votação 

pelo Plenário do Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR: 

 

Art. 362.  

[...] 

§ 1º O recurso será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

para opinar e elaborar o projeto de resolução dentro de 5 (cinco) dias, a contar 

da data do recebimento do recurso.  

§ 2º Apresentado o parecer, com o Projeto de Resolução, acolhendo ou 

denegando o recurso, será o mesmo incluído na pauta da Ordem do Dia da 

Sessão imediata e submetido a uma única discussão e votação. 

 

Embora ciente do recurso interposto, tempestivo e regimental, o impetrado o ignorou e determinou 

a remessa do entao Projeto de Lei nº 014/2019 ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, por sua 

vez, o sancinou transformando o referido e viciado projeto na Lei nº 2957/2019, conforme consta no 

Boletim Oficial nº 1634 de 10 de julho de 2019. 

 

Sendo assim, o procedimento legislativo ainda nao estava encerrado quando o impetrado, 
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ilegalmente, remeteu o PL aprovado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que sequer o 

prazo para apresentação de outros recursos, por quealquer dos Edis, ainda se esgotou (como a ultima 

votação ocorreu em 8 de julho, o prazo de 5 dias encerrar-se-á apenas em 13 de julho). 

 

Verifica-se aqui, além do desrespeito ao Regimento do Poder Legislativo do Municipio de 

Guarapuava, inconstitucionalidade, uma vez que seu emprego ofende o Princípio da Legalidade na 

Administração Pública4. Nesse sentido: 

 

STF - ARE 678.060 A GR / SP - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – [...] (...) 

Portanto, como anotado no julgado, a Lei Complementar Municipal n. 49/02 

não entrou em vigor diante da existência de evidentes vícios no processo 

legislativo e na publicação da mesma, de forma que o IPTU como lançado para 

o exercício de 2003 é inexigível (fls. 177-181, grifei)  

[...]  

Lei Complementar nº 49/2002 que aletrou o valor do metro quadrado dos 

imóveis constantes da Planta Genérica de Valores. Existência de vícios formais 

no processo legislativo. Matéria sujeita ao princípio da estrita legalidade. 

Ausência do chefe do Poder Executivo para a devida promulgação da lei. 

Publicação ineficaz. Sentença mantida. Apelação não provida’ (fls. 1.236) 

 

Ora, é nítido o atentado contra o Regimento Interno cameral, no que se refere aos artigos 215 e 362, 

perpetrado pelo impetrado que, dentro do prazo concedido para apresentação de recursos 

administrativos e, mais, ciente da interposição do recurso neste tópico tratado, remeteu 

indevidamente o texto irregularmente aprovado ao Paço Municipal em verdadeira supressão do 

devido processo legislativo, razão pela qual pugna-se pela nulidade do ato, determinando o retorno 

da proposta à Câmara para deliberação. 

 

 

3.2) ATOS ILEGAIS COMETIDOS PELO IMPETRADO EM REFERÊNCIA A LEI Nº 10.257/2001 

(ESTATUTO DAS CIDADES) 

 

3.2.1.) Não realização de audiências públicas precedentes a votação do então PL 014/2019 

 

Diz o Estatuto das Cidades: 

 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, 

                                                 
4 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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
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entre outros, os seguintes instrumentos: 

 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata 

a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória 

para sua aprovação pela Câmara Municipal. 

 

Em assim sendo, é requisito pré-processual do ato legislativo que trate da lei de diretrizes 

orçamentárias, como no caso do então Projeto de Lei nº 014/2019, a realização de audiências 

públicas para instrução do trâmite de processo legislativo. 

 

Portanto, ao aludir à alínea f do inciso III do art. 4º, a qual se refere à gestão orçamentária 

participativa da cidade, o art. 44 detalha os procedimentos a serem observados para essa gestão 

orçamentária, colocando como obrigatório o Orçamento Participativo.  

 

A expressão "como condição obrigatória para sua aprovação pela Cãmara" não deixa dúvida de 

que o Prefeito fica obrigado a utilizar o Orçamento Participativo na fase de elaboração das 

propostas de leis orçamentárias, compreendendo todo o ciclo orçamentário exigido para todos os 

entes federativos na Constituição Federal, isto é, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 

No mais, é de se apontar que a audiência pública não é um direito do parlamento ou do chefe do 

executivo. Há, sim, portanto, o dever de convocação das referidas audiências públicas nas hipóteses 

em que cabente, constituindo inafastável e subjetivo direito de cada cidadão – portanto, direito 

difuso – em ser ouvido pela Casa das Leis quando marcada a audiência. 

 

No caso específico do art. 44, a força está na expressão "condição obrigatória", numa linguagem 

cristalina, de fácil compreensão, não dando margem, pois, a nenhuma dúvida quanto à 

obrigatoriedade contida naquele dispositivo. Fosse um comando posto em tempos verbais do tipo 

"promoverá", "assegurará", "garantirá" ou outras também sem plena clareza, uma interpretação 

intensiva entenderia como obrigatoriedade ou ato voluntário, mas esse não é o caso, como se 

percebe, do art. 44 do Estatuto. Nesse sentido: 

 

Assim, quando prevista como obrigatória – como, por exemplo, no caso 

previsto pelo art. 40, parágrafo 4º, do Estatuto da Cidade --, a falta de sua 

realização (das audiências) vicia o ato com nulidade, o que também acontece 
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nas hipóteses previstas nos arts. 43 e 44 do mesmo diploma legal, podendo 

haver a caracterização de improbidade administrativa do prefeito, quando 

impeça sua realização ou deixe de garanti-la ( FERRARI, 2003, p. 345). 

 

Em verdade, a lei criou um requisito de validade das diversas leis orçamentárias. Caso não tenha 

havido audiências públicas e consultas populares, poderão as leis ser questionadas, em sua validade, 

perante o Judiciário (OLIVEIRA, 2006, p. 397). Com elas, Oliveira reitera a advertência que já havia 

feito sobre o assunto:  

 

Em verdade, a participação popular no orçamento, por exemplo, passa a ser 

obrigatória, o que leva à conclusão de que, em sua ausência, o processo de 

elaboração do orçamento é viciado, podendo ensejar disputa judicial 

(OLIVEIRA, Régis Fernandes, 2005, p. 26).  

 

Na oportunidade, ele havia complementado com estas palavras:  

 

Ressalte-se que, ao impor os debates, as audiências e as consultas públicas 

‘como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara’, quer parecer 

que se cuida de condição de validade do orçamento. Poderá qualquer das leis 

orçamentárias ser contestada em juízo, no caso de não satisfazerem a tais 

exigências (OLIVEIRA, Régis Fernandes, 2005, P. 140).  

 

Ressalte-se, por pertinente, que não se pode confundir a audiência pública realizada na Casa 

Legislativa Municipal na data de 23 de maio de 2019, decorrente da exigência estampada no art. 

9º, §4º da Lei de Responsabilidade Fiscal com a tratada neste parecer, oriunda do Art. 44 da Lei nº 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades). 

 

Dito isso, não precedida a discussão cameral de audiência pública, em afronta ao que determina o 

art. 44 do Estatuto das Cidades, verifica-se vício insanável no procedimento legislativo adotado na 

sessão ocorrida em 4 de julho de 2019, que aprovou o projeto de LDO apresentado pelo Executivo, 

que deve ser declarada, portanto, nula. 

 

4) OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DO 

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR PELO IMPETRADO  

De acordo com a Lei Orgânica Munciipal em seu art. 31, II e III e art. 60, IV, “a”, compete 

privativamente ao Presidente do Poder Legislativo Municipal, presidir as sessão observando e 

fazendo observar as normas legais vigentes e as determinações do Regimento Interno: 
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Art. 60. O Presidente é o representante do Poder Legislativo Municipal nas suas 

relações externas, cabendo-lhe as funções Administrativas e Executivas de 

todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente: 

[...] 

IV - quanto às sessões: 

[...] 

a) abrir, presidir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e 

fazendo observar as normas legais vigentes e as determinações do presente 

Regimento; 

Além disso, a alínea “l” do mesmo inciso determina que o Pesidente só pode submeter ao plenário 

questão de ordem quando omisso o Regimento Interno, nestes termos:  

l) resolver soberanamente, qualquer questão de ordem, ou submetê-la ao 

Plenário, quando omisso o Regimento; 

No entanto, o presidente deixou de observar as normas  previstas no Regimento Interno de Casa e 

demais mandamentos legais e constitucionais, numa clara violação dos direitos dos parlamentares 

impetrantes, conforme se demonstrou. 

 

5) CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

Diz o inciso III do art. 7º do Lei 12.016/09: 

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:  

[...] 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante 

caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à 

pessoa jurídica. 

Nesse sentido, o caráter liminar da decisão inicial é uma salvaguarda prevista na legislação pátria 
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que visa dar rápida resposta do Poder Público em face de prejuízos decorrentes de uma demora 

que pode trazer dano irreparável. 

Veja-se que foram numerosos os atos praticados pela impetrado que tolheram direito líquido e 

certo dos impetrantes, Vereadores do Município de Guarapuava:  

• Ilegalidade na forma adotada para aprovação e convocação da sessão 

extraordinária em período ordinário, em desrespeito a determinação do art. 

32, parágrafo único do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município 

de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  

• Ilegalidade na confecção e publicação da ordem do dia, em desrespeito ao que 

determina o art. 60, III, “j” do Regimento Interno do Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade pela ausência de discussão das projetos de Emenda a LDO na sessão 

extraordinária em período ordinário realizada em 4 de julho de 2019, em 

desrespeito ao que determinam os artigos 201 e 202 do Regimento Interno do 

Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  

• Ilegalidade na votação em bloco das Emendas, em desrespeito ao que 

estipulam os artigos 321, VIII e 343 do Regimento Interno do Poder Legislativo 

do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  

• Ilegalidade do ato do Presidente que não apreciou questões de ordem, ferindo 

o artigo 215 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de 

Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  

• Ilegalidade do ato do Presidente de aceitação de proposição antirregimental, 

em desrespeito ao art. 257 do Regimento Interno do Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade do ato do Presidente que remeteu o PL nº 014/2019 ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal sem apreciação de recurso devidamente interposto 

em desrespeito aos arts. 215 e 362 do Regimento Interno do Poder Legislativo 

do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade na não realização de audiências públicas precedentes à votação do 

PL 014/2019 em afronta ao que determina o art. 44 do Estatuto das Cidades. 

Assim sendo, in casu, os impetrantes necessitam com máxima urgência ter o seu direito líquido e 

certo de votar, seu ato mais relevante enquanto Parlamentares, garantido.  

Ademais, importante se dizer que, conforme disposição regimental, a remessa do então PL 

014/2019 pela Câmara de Vereadores de Guarapuava ao Paço Municipal deveria ocorrer em até 10 

(dez) dias da sua aprovação pelo Plenário, ocorrida em segunda votação em 08 de julho (43ª Sessão 
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Ordinária de 2019 do Poder Legislativo do Municipio de Guarapuava/PR), portanto, até dia 18 de 

julho de 2019: 

Art. 363. Aprovado um Projeto de Lei, na forma regimental e transformado em 

autógrafo, será ele, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, enviado ao Prefeito, 

para fins de sanção e promulgação. 

Entretando, sequer superado o prazo para apresentação de eventuais recursos administativos pelo 

Edis e na pendência de análise do recurso interposto pelos ora impetrantes, (conforme possibilita 

o art. 362 do Regimento Interno), impetrado, em ato evidentemente ilegal, remeteu o então PL 

014/2019 ao Chefe do Executivo Municipal que, por sua vez o sancione e promulgou, no estado 

viciado em que se encontrava, portanto, de forma ineficaz, mas capaz de gerar efeitos legais e trazer 

consequências a ordem jurídica municipal: 

STF ARE 678.060 A GR / SP - ‘MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Lei 

Complementar nº 49/2002 que aletrou o valor do metro quadrado dos imóveis 

constantes da Planta Genérica de Valores. Existência de vícios formais no 

processo legislativo. Matéria sujeita ao princípio da estrita legalidade. Ausência 

do chefe do Poder Executivo para a devida promulgação da lei. Publicação 

ineficaz. Sentença mantida. Apelação não provida’ (fls. 1.236) 

Nesse sentido, a Lei nº 2957/2019 na qual transformou-se o PL nº 014/2019 deve ter seus efeitos 

suspensos para evitar-se a contaminacao ainda maior do ordenamento jurídico municipal. Tal 

entendimento, inclusive, ja passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal: 

STF - MS 34907 "(...) Diante do exposto, defiro a medida liminar para 

suspender os efeitos da aprovação do PLV 12, de 2017 pelo Plenário do 

Senado Federal, determinando o retorno da proposição legislativa à Câmara 

dos Deputados para deliberação sobre as emendas no prazo regimental (art. 

7º, §4º, da Resolução CN nº 1/2002) com dilação de até 10 (dez) dias corridos 

a partir do recebimento do PLV. Enquanto durar o prazo concedido, permanece 

em vigor o texto original da medida provisória, por aplicação analógica da regra 

do art. 62, §12, da Constituição. Notifique-se a autoridade impetrada. 

Comunique-se a presente decisão ao Exmo. Sr. Presidente da República, 

requisitando-lhe que devolva o PLV ao Congresso Nacional para cumprimento 

da decisão. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei nº 

12.016/2009, art. 12). Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para, 

querendo, ingressar no feito. Publique-se. Intimem-se." 

É certo, pelo exposto, a pertinência do pedido de suspenção, por este juízo, dos efeitos da votação 
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e aprovação do então Projeto de Lei nº 014/2019, ocorrido em 4 e 8 de julho de 2019, no 4º 

Período Extraordinário e 43ª Sessão Ordinária de 2019 do Poder Legislativo do Municipio de 

Guarapuava, bem como da agora Lei nº 2957/2019 no Boletim Oficial nº 1634 de 10 de julho de 

2019, pois justificado está a relevância do pleito e a possibilidade de ineficácia da medida judicial 

em caso delonga. Requer-se desta forma.  

 

6) PEDIDOS 

Por todo o exposto, restou aqui demonstrado, com absoluta clareza, que o atos atacados pelos 

Impetrantes ferem de morte direito líquido e certo e o regular procedimento legislativo, 

firmemente pautado em regras e princípios do ordenamento jurídico vigente, requerendo-se: 

a.  O recebimento e processamento do presente mandado de segurança em caráter de 

prioridade. 

b.  A concessão do pedido de suspenção, por este juízo, do ato que deu motivo ao 

pedido, qual seja, a votação do Projeto de Lei nº 014/2019, ocorrido em 4 e 8 de 

julho de 2019, no 4º Período Extraordinário e 43ª Sessão Ordinária de 2019 do 

Poder Legislativo do Municipio de Guarapuava, até que se decida o mérito da 

presente ação. 

c. A Intimação da autoridade coatora para prestar as informações necessárias, no 

prazo da Lei.  

d. Ao final seja concedida a segurança, nos termos acima delineados, declarando a 

nulidade das votações do 4º Período Extraordinário de 2019 do Poder Legislativo do 

Municipio de Guarapuava, realizado nos dias 4 e 8 de julho de 2019, e reconhecendo 

a: 

• Ilegalidade na forma adotada para aprovação e convocação da sessão 

extraordinária em período ordinário, em desrespeito a determinação do art. 

32, parágrafo único do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município 

de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  

• Ilegalidade na confecção e publicação da ordem do dia, em desrespeito ao que 

determina o art. 60, III, “f” do Regimento Interno do Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade da ausência de discussão das projetos de Emenda a LDO na sessão 

extraordinária em período ordinário realizada em 4 de julho de 2019, em 

desrespeito ao que determinam os artigos 201 e 202 do Regimento Interno do 

Poder Legislativo do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  
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• Ilegalidade na votação em bloco das Emendas, em desrespeito ao que 

estipulam os artigos 321, VIII e 343 do Regimento Interno do Poder Legislativo 

do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade do ato do Presidente que não apreciou questões de ordem, ferindo 

o artigo 215 do Regimento Interno do Poder Legislativo do Município de 

Guarapuava/PR (Resolução 01/2018).  

• Ilegalidade do ato do Presidente de aceitação de proposição antirregimental, 

em desrespeito ao art. 257 do Regimento Interno do Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade do ato do Presidente que remeteu o PL nº 014/2019 ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal sem apreciação de recurso devidamente interposto 

em desrespeito aos arts. 215 e 362 do Regimento Interno do Poder Legislativo 

do Município de Guarapuava/PR (Resolução 01/2018). 

• Ilegalidade na não realização de audiências públicas precedentes a votação do 

PL 014/2019 em afronta ao que determina o art. 44 do Estatuto das Cidades. 

e. Determinação do retorno do Projeto de Lei nº 014/2019 ao Poder Legislativo do 

Município de Guarapuava/PR para regualr deliberação. 

Temos em que, pede a segurança. 

Dá-se à causa, para os devidos efeitos fiscais e em cumprimento da legislação processual civil 

vigente, o valor de R$ 100,00 (cem reais). 

 

Guarapuava, 10 de julho de 2019. 

 

 
JOÃO ALBERTO NIECKARS 

8.191 CORECON/PR 

45.350 OAB/PR 

 

 

NATHÁLIA KARINA DE MATTOS 

97.867 OAB/PR 
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