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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA
FAZENDA PÚBLICA 

COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

  Fórum Des. Wilde Oliveira Lima, Av. ACM, s/n, Bairro São Paulo - CEP: 44442-900 - 
-mail: Fone (75) 3162-1305 - e sadejesus3vcivel@tjba.jus.br

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Processo nº: 8002282-80.2022.8.05.0229

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

Assunto: [Atos Administrativos]

Autor (a): LUCIANO GOMES MOURA e outros (3)

Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e outros

 

 

Trata-se de Mandado de Segurança, com Pedido de Liminar, impetrado pelos vereadores LUCIANO

 GOMES MOURA, JOSÉ AILTON SANTANA ALMEIDA  , EDIVAN DE JESUS SANTOS

 contra suposto ato ilegal praticado pelo PREFEITO DEe  UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS

SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA.

 Narram os impetrantes que tramita no âmbito do Poder Legislativo Municipal o projeto de lei nº

016/2022, oriundo do Poder Executivo Municipal, em que este objetiva obter autorização legislativa para

contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 45.000.000,00

(quarenta e cinco milhões de reais).

Aduzem que o referido projeto foi protocolado na Câmara Municipal em 31/03/2022, tendo a primeira
votação ocorrida na sessão ordinária realizada em 18/04/2022, quando os impetrantes votaram contra a
sua aprovação, visto que a autoridade coatora ignorou um requerimento de audiência pública que havia
sido formulado desde 13/04/2022.
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Informam que somente no dia 25/04/2022 a autoridade coatora convocou uma audiência pública para o
mesmo dia, ocasião em que os impetrantes protocolaram perante a autoridade coatora um ofício
requerendo que o ato fosse redesignado com antecedência razoável para outra data,  bem como o envio de
informações sobre a taxa de juros, valor das prestações, prazo de financiamento e o relatório de impacto
econômico financeiro a ser cumprido pelo Município em relação ao financiamento solicitado.

Relatam que, porém, a audiência foi realizada, tendo sido designada para esta data, 02/05/2022, a segunda
e última votação do referido projeto de lei, que, além de estar incompleto, não preenche uma série de
requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Posto isso, os impetrantes pugnam pela concessão de liminar  a fim de que a“inaudita altera pars”

 autoridade coatora suspenda a tramitação do processo legislativo referente ao projeto de lei nº 016/2022,

oriundo do Poder Executivo Municipal, até o julgamento do mérito.

Juntam documentos.

                              

É o relatório. DECIDO.

Para a concessão de segurança por força da previsão constitucional ínsita no art. 5º, LXIX, da
Constituição, impositivo exista direito líquido e certo ferido por ato ilegal de autoridade pública.

Outrossim, para a concessão da segurança, liminarmente, como medida acautelatória do direito do
impetrante, pertinente que sejam satisfatoriamente comprovados o “fumus boni iuris” e o “periculum in
mora”.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles,  Mandado de segurança, Ed. Malheiros, 29ª Edição, pág. 81:in
“Para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos
em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante se vier a ser reconhecida na decisão de mérito –  e ”.fumus boni iuris periculum in mora

Extrai-se desses conceitos que a ilegalidade ou arbitrariedade do ato impugnado constitui pressuposto
essencial para que se conceda a segurança, não se podendo permitir uma extensão excessiva na aplicação
instituto, que pode ser admitido em hipóteses excepcionais, ou seja, quando se mostrar como a única via
para proteger determinado direito liquido, certo e exigível, não amparado de modo eficiente por recurso
ou correição, e que se comprove a irreparabilidade objetiva do dano.

Mais especificamente, sobre o direito líquido e certo protegido pelo remédio jurídico, também
pressuposto para a ação, Alfredo Buzaid, citando Carlos Maximiliano definiu-o como" o direito
translúcido, evidente, acima de toda dúvida razoável, aplicável de plano, sem detido exame nem
laboriosas cogitações "(Do Mandado de Segurança, volume I, Ed. Saraiva, 1989, págs: 87/89). E, ainda,
como peculiaridade do mandado de segurança tem-se a imprescindibilidade da prova pré-constituída, ou
seja, à exordial devem ser acostadas as provas suficientes a comprovar os fatos alegados, pois a via
probatória estreita do  não admite maiores dilações probatórias.mandamus

E embora não caiba ao Poder Judiciário entrar no mérito de oportunidade e conveniência dos atos dos
demais poderes, no caso, o que se analisa, não é ato discricionário do Poder legislativo, ou seja, o Decreto
de , mas dever de ofício de autoridade do legislativo municipal, que não poderia deixar de procederper si
à posse do impetrante no cargo de Prefeito.
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Em que pese a independência dos poderes seja princípio constitucional, não pode servir de blindagem
absoluta a eventuais atitudes ilegais praticadas por representantes dos poderes, pois os interesses dos
poderes da República não podem se restringir aos interesses e ações eventualmente equivocados dos seus
representantes.

O princípio da separação dos poderes na realidade impõe a impossibilidade de revisão dos atos de um
Poder pelo outro no que tange a questões  e atos de poder em geral, que gozam deinterna corporis
presunção de legalidade. Contudo, mesmo essa presunção poderá ser eventualmente elidida, situações em
que o ato poderá ser obstado e invalidado.

Por outro lado, se está consagrado na Constituição Federal o princípio da separação dos poderes, também
estão consagrados os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência que
deverão nortear todos os atos administrativos, sob pena invalidade.

Não há proteção de atos administrativos sob a pecha da bandeira da separação dos poderes quando os
mesmos atentam contra o princípio da legalidade ou quaisquer outros princípios regentes da
administração pública.

E no sentido de priorizar certos princípios constitucionais, mitigando-se o princípio da separação dos
poderes, para efeito de revisão de atos administrativos, decisões reiteradas dos nossos Tribunais:

 

TJDFT-051731 CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. [...] AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA AMPLA DEFESA. [...] Ao contrário, deve, quando invocado, apreciar se presentes,
neste ato administrativo, a observância do interesse público e o respeito às garantias inerentes
àquele que tolera os reflexos do ato anulado. Em outras palavras, cabe ao Judiciário examinar se a

 [...](Apelação Cível e Remessa de Ofício nº 20010111159996administração agiu com reverência à lei.
(Ac. 171778), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Jerônymo de Souza. j. 31.03.2003, unânime, DJU
07.05.2003).

 

TJDFT-051406) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - [...] REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
PELO PODER JUDICIÁRIO - LIMITES. [...] 5. "O que não se permite ao judiciário é pronunciar-se
sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do
ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com
elementos técnicos, refoge ao âmbito do poder judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação
do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito." (Hely Lopes

 5. 1. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Apelação Cível nºMeirelles).
20020110293403 (Ac. 179568), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. João Egmont Leôncio Lopes. j.
18.08.2003, unânime, DJU 15.10.2003).

 

TJDFT-051580) PROCESSO CIVIL. [...] ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE PATENTEADAS. ATO ANULADO. CABIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Significa dizer que o administrador público dispõe do
poder discricionário, podendo agir segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, mas tem
que exercê-lo de acordo com o sistema jurídico em vigor, pois, do contrário, a sua decisão passa a

 (Apelação Cível eser abusiva, arbitrária, suscetível ao controle judicial, como ocorre na espécie.
Remessa de Ofício nº 20020110083870 (Ac. 168972), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Jerônymo de
Souza. j. 17.02.2003, unânime, DJU 27.03.2003).
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TJMG-023807) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO. ASSINATURA E REVOGAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E O
IPSEMG. A tripartição dos poderes enseja a cada um decidir, no âmbito do discricionário, a
oportunidade e a conveniência. O mérito do ato administrativo é definido pelo Executivo, e, ao
Judiciário é vedado substituir o administrador, podendo, no entanto, anulá-lo desde que maculado

 (Apelação Cível nº 000.255.518-3/00, 8ª Câmara Cível dode ilegalidade, abuso ou desvio de poder.
TJMG, Ipatinga, Rel. Des. Pedro Henriques. j. 12.08.2002, un.).

 

Assim, sendo perfeitamente possível a análise e revisão de atos administrativos pelo Poder Judiciário,
quando existente inconstitucionalidade ou ilegalidade.

E analisando-se as questões estabelecidas no caso, a título de vícios do processo legislativo no que
concerne à tramitação e votação do Projeto de Lei nº 16/2022, assiste razão aos impetrantes, senão
vejamos.

De acordo com o documento de ID 196162830, O PLE-0016/2022 - Projeto de Lei Municipal, Autoriza o
Poder Executivo a Contratar operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras
providências será levado à segunda discussão, muito embora este Projeto praticamente reitere o teor dos
Projetos de Lei nº 34/2021 e 35/2021 em face do qual há decisão concessiva da segurança em mandado de
segurança, suspendendo a tramitação.

Consoante o PL 16/2022, o Poder Executivo ficará autorizado a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal no valor de até R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

E de todo o exposto, como bem asseveram os impetrantes, em resumo, de fato é prematura a votação do
projeto de lei citado, em razão da necessidade da efetivação de ampla discussão, em audiência pública
devidamente qualificada - marcada com antecedência e franqueada a presença a entidades engajadas na
gestão pública municipal e cidadãos do Município -, e esclarecimento aos vereadores e à sociedade civil
em geral quanto aos termos do projeto, sua destinação e impacto na gestão pública, o que atenta para o
disposto expressamente na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) os princípios
constitucionais da publicidade, moralidade, transparência, eficiência e efetividade, bem como resguarda
o direito/dever de os ocupantes do Poder Legislativo votarem em projetos de lei devidamente
delineados e com a devida maturação.

Ora, o requerimento dos impetrantes, protocolado junto à Câmara, datado de 27.04.2022, cuja cópia
assoma no ID 196162829 se presta a atender aos requisitos constitucionais e legais da espécie, garantir os
devidos esclarecimentos e mensuração de impacto do Projeto de Lei em apreço, bem como garantir às
entidades da sociedade civil organizada com atuação relevante neste Município, como o CONCIDADES,
OAB, Observatório Social, e cidadãos em geral o conhecimento e possibilidade de discussão sobre o caso.
Mas, pelo que se infere da narrativa dos impetrantes e é, mesmo de conhecimento público notório no
Município, o requerimento não foi atendido.

Ademais, como bem asseveram os impetrantes, o projeto foi pautado na presente data para hoje ser
votado, quando o Regimento interno da Câmara, nos termos do seu art. 166, impõe a antecedência de pelo
menos 24 horas para tanto.

Outrossim, o requerimento protocolado em 28.04.22 aprofunda as questões aventadas, trazendo questões
práticas insuperáveis a serem cumpridas antes da discussão e votação do Projeto:

 

1. Que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, na condição de autor do projeto de lei
nº 016/2022, para que informe qual o vínculo do Sr. Marcelo Souza Mascarenhas, contador, inscrito no CRC – BA nº 039824/O,
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que subscreve o Anexo I do referido projeto de lei, com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, bem como para que
envie cópia dos documentos comprobatórios do vínculo porventura existente;

2. Que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, na condição de autor do projeto de lei
nº 016/2022, para que encaminhe ao Poder Legislativo Municipal o cronograma de desembolso para amortização da dívida, valor
das parcelas, critério para correção monetária e taxa de juros;

3. Que seja convocado, na forma regimental, o Sr. Bernardo Andrade de Jesus, Secretário Municipal de Fazenda, para prestar
esclarecimentos acerca do projeto de lei, bem como acerca do impacto da eventual aprovação do mesmo nas contas públicas
municipais e da real capacidade de endividamento e de pagamento do Município de Santo Antônio de Jesus;

4. Que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus adote as providências legalmente cabíveis para proceder a contratação de
um perito contábil de notória especialização e reputação ilibada para realizar o estudo de impacto orçamentário-financeiro exigido
pelo art. 16, I da Lei de Responsabilidade Fiscal;

5. Reiteram em todos seus termos o teor do ofício protocolado na Câmara Municipal em 25/04/2022 (protocolo nº 469), afim
(“sic”) de que seja designada uma nova audiência pública para a devida apresentação e discussão do projeto de lei com a
sociedade, devendo a nova convocação ser realizada com antecedência razoável e não no mesmo dia da realização do evento, bem
como que os diversos segmentos que representam a sociedade, a exemplo da OAB, CONCIDADES, Ministério Público, Igrejas e
entidades que representam os segmentos religiosos, Clubes de Serviço, Partidos Políticos, Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, Sindicato dos Comerciários, Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus, Câmara de Dirigentes
Lojistas, Sindicato do Comércio Varejista, etc, sejam formalmente convidados para o ato de tamanha importância para o futuro da
nossa cidade;

6. Por fim, requerem que a tramitação do projeto de lei nº 016/2022 seja suspensa até a conclusão das providências relacionadas
nos itens 1 a 5 deste ofício;”.

 

O requerimento dos impetrantes se presta a atender aos requisitos mesmo da Lei de Responsabilidade
fiscal, que é expressa ao estabelecer que:

 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de
obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
(Vide ADI 6357) I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

[…] § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

[...]  Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: (...) III - operação de crédito:
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; (...) § 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o
reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

 

Ademais, por analogia se aplica o §1º do art. 32 da lei em análise:
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§ 1  O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando ao

relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: I - existência de
prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; […].

Portanto, como bem argumentando pelos impetrantes: “Nesta senda, o projeto de lei deveria apontar os
recursos que custearão a nova despesa, o período de amortização com os respectivos encargos fiscais, a
autorização na Lei Orçamentária Anual ou em Créditos adicionais dos recursos provenientes da operação,
bem como estar acompanhado de Pareceres do órgão Jurídico e do órgão técnico do solicitante
demonstrando os requisitos do artigo 32, §1º da Lei Complementar n.º 101 de 2.000. Do mesmo modo,
deveriam estar acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como da declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme exigido pelo art. 29, § 1º c/c art. 15 e
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Impende, pois, ponderar no esteio da exordial, que um Projeto de Lei que autorize um empréstimo dessa
magnitude, cujo pagamento tem grande chance de ultrapassar o fim do mandato do atual gestor e gerará
encargos com juros remuneratórios, o que vai influir de forma relevante no orçamento público, gerando
consequências, por sua vez em relação às políticas públicas municipais e na vida dos mais de 100.000
habitantes desse Município, não deve ser levado à votação sem os devidos esclarecimentos,
amadurecimento e análise, especialmente por parte dos atores componentes do Poder Legislativo

, sem o atendimento aos requisitos da Lei demunicipal, quando parte destes, isso exigem
responsabilidade fiscal, sob pena de consequências desastrosas ao Município e seus cidadãos.

Portanto, a atuação da Câmara no caso se constitui em ato ilegal a ferir direito líquido e certo dos
impetrantes, o que deve ser sanado.

Por outro lado, a situação não deve servir de entrave ao exercício de uma saudável gestão municipal e
nem mero instrumento de oposição política, de forma que os vícios existentes na tramitação do projeto de
lei devem ser sanados, mas oportunizado ao Poder legislativo, dentro de prazo razoável que fixar, levar à
votação o projeto, no exercício do seu mister constitucional.

Nesse sentido, impende, sim, suspender o Projeto de Lei 16/2022 da pauta de discussão/votação, mas até
que atendidos os requisitos legais e requerimento dos impetrantes e, não, até o julgamento do mérito da
presente ação.

Ressalve-se apenas que para cumprimento do art. 16 da Lei de Responsabilidade fiscal, se mostra
dispensável a contratação de um perito contábil de notória especialização, podendo a mensuração do

    impacto orçamentário-financeiro ser efetuada colacionando-se as parcelas de pagamento do empréstimo
  no orçamento, o que os senhores vereadores e seus assessores e o Executivo municipal muito claramente

  têm condições de fazer, máxime quando o preceito legal preconiza a realização de estimativa, de forma
que o item 4 do requerimento dos impetrantes, deve ser acolhido em parte.

 

Isto posto e por tudo que dos autos consta,   DEFIRO em parte a segurança pleiteada, liminarmente,
para DETERMINAR que, ao ser pautado o Projeto de Lei 16/2022, observe-se o prazo do art. 166
do Regimento interno da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, e a suspensão da discussão
e votação do Projeto de Lei nº 16/2022, nesta data e até que sejam atendidas as seguintes
providências:

 

 na1. O oficiamento do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus,
condição de autor do projeto de lei nº 016/2022, para que, em prazo razoável que fixar o impetrado,
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informe qual o vínculo do Sr. Marcelo Souza Mascarenhas, contador, inscrito no CRC – BA nº 039824/O,
que subscreve o Anexo I do referido projeto de lei, com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Jesus, bem como para que envie cópia dos documentos comprobatórios do vínculo porventura existente;

 

 na2. O oficiamento do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus,
condição de autor do projeto de lei nº 016/2022, para que encaminhe, em prazo razoável que fixar o
impetrado, ao Poder Legislativo Municipal o cronograma de desembolso para amortização da dívida,
valor das parcelas, critério para correção monetária e taxa de juros;

 

3. Que seja convocado, na forma regimental, o Sr. Bernardo Andrade de Jesus, Secretário
, para prestar esclarecimentos acerca do projeto de lei, bem como acerca doMunicipal de Fazenda

impacto da eventual aprovação do mesmo nas contas públicas municipais e da real capacidade de
endividamento e de pagamento do Município de Santo Antônio de Jesus;

 

4. Que seja apresentada estimativa pela Câmara e/ou Executivo Municipal do impacto
 exigido pelo art. 16, I da Lei de Responsabilidade Fiscal;orçamentário-financeiro

 

 cujo recebimento de convites pelos destinatários e ampla5. Sela realizada nova audiência pública,
publicização seja efetuada com antecedência de 07 dias da sua realização, para a devida apresentação e
discussão do projeto de lei com a sociedade, devendo ser convidados OAB, CONCIDADES,
Observatório Social, Ministério Público, Defensoria Pública, Igrejas e entidades que representam os
segmentos religiosos, Clubes de Serviço, Partidos Políticos, Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, Sindicato dos Comerciários, Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus,
Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato do Comércio Varejista, dentre outros, bem como divulgado o
ato na Web e sistema de Rádio.

 

Notifique-se imediatamente o impetrado para cumprir a determinação e apresentar informações no
prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).

 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II).

 

Intime-se os impetrantes, na pessoa de seu advogado.

 

Após o cumprimento do quanto determinado, vista ao Ministério Publico, pelo prazo legal.

 

A presente pode ser usada como mandado.
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Santo Antônio de Jesus - BA, 2 de maio de 2022.

Renata de Moraes Rocha

Juíza de Direito
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