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ESTADO DA PARAÍBA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CATOLÉ DO ROCHA

3º PROMOTOR DE JUSTIÇA

 

Processo nº: 0801278-76.2020.815.0141

Natureza: Mandado de Segurança

Impetrante: Município de Belém do Brejo do Cruz

Impetrado: Presidente da Câmara Municipal de Belém do Brejo do Cruz

 

 

PARECER MINISTERIAL

 

 

MM. Juiz,

 

O presente Mandado de Segurança foi impetrado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO
DO CRUZ contra ato atribuído a FRANCISCO MARCONI LINHARES, PRESIDENTE DA CÂMARA DE BELÉM DO
BREJO DO CRUZ.

 

O postulante alega que apresentou dois projetos de lei à Câmara do citado município e
solicitou urgência para a apreciação dos mesmos, mas até a data da impetração desta demanda a autoridade coatora
não se manifestou a respeito deles e não os incluiu na deliberação da casa, contrariando o prazo legal de 30 dias
previsto no art. 57 da Lei Orgânica Municipal.

 

O impetrado foi instado a se manifestar e apresentou informações, alegando em suma
defesa que em relação ao Projeto de Lei nº 009/2019 já houve aprovação e quanto ao Projeto de Lei nº 001/2020,
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que visa à autorização de movimentação de recursos oriundos do pré-sal, não houve a apreciação porque foi
identificada a utilização prévia dos recursos, existindo indícios de irregularidade (ID 32335471).

 

O autor atravessou manifestação nos autos a respeito das informações prestadas pelo
demandado (ID 32366953), argumentando que houve um equívoco em relação ao número do Projeto de Lei nº
009/2019, que deveria ser 010/2019, não se tratando do mesmo projeto apreciado pela Câmara em novembro de
2019. Inclusive o prefeito disse ter enviado ofício pugnando pela correção do número do referido projeto de lei, mas
ainda assim não obteve êxito em incluí-lo em votação. No tocante ao Projeto de Lei nº 001/2020, reiterou as razões
mencionadas na inicial.

 

O pedido liminar foi deferido, determinando-se à autoridade coatora que incluísse os
referidos PLs em votação (ID 32457165).

 

Vieram os autos para conhecimento e manifestação ministerial.

 

A respeito do cabimento do dispõe o art. 1º da Lei 12.016/09:mandamus 

 

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.

 

Para a concessão da segurança requesta-se a comprovação, inequívoca, da existência de
direito líquido e certo violado ou ameaçado.

 

De acordo com o ensinamento de José de Carvalho Filho:

 

(…) direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação

que permita ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e

à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no

início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.

(In, Manual de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 1048).

 

Sem maiores delongas, no caso dos autos é possível concluir que assiste razão ao
impetrante, pois demonstrou de maneira satisfatória a existência de direito líquido e certo a ser resguardado pela 
via mandamental.
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A pretensão do impetrante é que a Câmara Municipal de Belém do Brejo do Cruz seja
impelida a incluir na votação os projetos de lei apresentados pelo prefeito do mencionado município, visto que já se
passaram mais de seis meses e não houve deliberação, sendo a atitude do presidente da câmara contrária ao
disposto na Lei Orgânica Municipal.

 

Importa destacar que aqui não se discute o mérito dos projetos e nem o cabimento ou não
da aprovação, mas a obrigatoriedade da autoridade coatora de submetê-los à deliberação do plenário, devido ao
comando legal existente no art. 57 da LOM.

 

Nota-se que o Prefeito de Belém do Brejo do Cruz apresentou o Projeto de Lei nº 009/2019
(que deveria ser nº 010/2019), de 28.10.2019, ensejando a autorização de remanejamento total ou parcial de
dotações orçamentárias para o exercício de 2020 e outras providências (ID 30612346 ), bem como o Projeto de Lei nº
001/2020, de 07.01.2020, para autorização de abertura de crédito especial ao orçamento vigente (ID30612850 - Pág.
2-7).

 

Os mencionados projetos foram recebidos na Casa Legislativa em 29.10.2019 e 15.01.2020,
respectivamente. Tendo em vista a ausência de apreciação, o impetrante apresentou pedido de urgência, que foi
recebido em 17.03.2020 (ID 30653824), apoiado na Legislação Municipal. Em decorrência do pedido, a Câmara
deveria promover a deliberação no prazo de 30 dias, o que não ocorreu.

 

Destaca-se que o autor reiterou o pedido de urgência, mas o promovido não efetivou a
votação dos citados projetos (ID 30653828).

 

Verifica-se que a autoridade coatora buscou justificar a ausência da deliberação alegando
que o Projeto nº 009/2019 já havia sido aprovado e, quanto ao Projeto nº 001/2020, a Câmara aguardava parecer do
Ministério Público a respeito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) Nº 002.2020.008183, instaurado para
apurar possíveis irregularidades na movimentação dos valores repassados pelo Governo Federal a título de
assinatura do pré-sal, que são objeto do projeto de lei em questão, uma vez que o gestor municipal utilizou os
recursos sem a devida autorização.

 

Entretanto, como bem fundamentou o juízo ao deferir a liminar, tais argumentos não
representam impedimento à votação dos projetos.

 

O impetrante logrou êxito em demonstrar que Projeto nº 009/2019 (assim numerado por erro
material) não se trata do mesmo apresentado pelo impetrado no ID 32336132 - Pág. 4, comprovando-se que não foi
submetido à apreciação. Com relação ao Projeto de Lei nº 001/2020, conclui-se que os supostos indícios de
irregularidade na movimentação dos recursos não representam óbice à deliberação, pois, ainda que o projeto fosse
aprovado, não provocaria nenhuma alteração no controle da malversação das verbas. Além disso, não houve
nenhuma decisão ou recomendação do TCE/PB e do “Parquet” no sentido de não incluir os PLs em votação.
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Vale lembrar que a pretensão do autor foi alcançada mediante decisão de caráter provisório,
que não importa em pré-julgamento, sendo indispensável o julgamento final da lide.

 

Desse modo, o Ministério Público da Paraíba manifesta-se pela ,concessão da segurança
em face das razões acima expostas, confirmando e dando caráter de definitividade ao direito que foi reconhecido
previamente.

 

Catolé do Rocha, 06 de agosto de 2020

 

 

ÍTALO MÁCIO DE OLIVEIRA SOUSA

- Promotor de Justiça -
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