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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL,
FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO 

Processo:  8000078-04.2020.8.05.0142MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 
Órgão Julgador: V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL,
COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO
IMPETRANTE: BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
Advogado(s): ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO (OAB:0052023/BA)
IMPETRADO: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outros
Advogado(s):  

 

DECISÃO

 

Vistos e examinados estes autos, .relato

Defiro a AJG.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
 DE JEREMOABO, ESTADO DA BAHIA, representação do Poder Legislativo Municipal, CNPJ nº

02.096.288/0001-75, com endereço na Rua Porfírio da Costa Borges, centro – Jeremoabo-BA. CEP:
48.540-970 Fone: (075) 3203-2438, na defesa de seus Direitos Institucionais e Constitucionais,

  representada por seu presidente, Sr. BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, maior,
capaz, vereador, nascido em 21/09/1967, C. I. nº. 854302 SSP/ES, Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob nº. 962.192.547-91, filho de Diolinda Oliveira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Florípedes

 em face de ato praticado pelo Prefeito doCavalcante – CEP 48.540-000, Município de Jeremoabo/BA,
Município de Jeremoabo/BA, , requerendo seja determinado àDERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Autoridade Coatora que efetue o repasse dos valores do duodécimo devidos à Câmara em sua
integralidade, até o 20.º dia de cada mês.

Esclarece a parte impetrante, em breve síntese, o seguinte:

[...] o Senhor Derisvaldo José dos Santos, afrontando princípios constitucionais comezinhos, insiste em
não realizar os repasses integrais do duodécimo até o 20º dia útil, como se depreende dos extratos
bancários acostados.

Num. 44626365 - Pág. 1



Vale mencionar que, trata-se de reiteração pelo NÃO repasse do duodécimo a Câmara Municipal, visto
que no mês de abril do ano de 2019, o Prefeito, de igual modo, não repassou o duodécimo para a Câmara,
até o dia 20 do referido mês, conforme se observa da Ação de Improbidade Administrativa sob nº
8000674-22.2019.805.0142.

Registre-se, ainda, que não se tem notícia de quando será creditado o duodécimo nas contas da Câmara
Municipal, tendo em vista a tamanha desorganização e caos financeiro que se instalou no município de
Jeremoabo, pois, o município encontra-se com salários dos funcionários públicos e décimo terceiro em
atraso, conforme fotografias em anexo de servidores públicos efetivos e contratados reivindicando seus
salários, além de inúmeras dívidas com fornecedores de serviços.

[...]. 

Valendo-se de precedentes jurisprudenciais, tece longos esclarecimentos para amparar suas assertivas,
junta documentos, pede a liminar e, ao final, a concessão da segurança.

Valorou a causa em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Autos conclusos.

Relatei, grosso modo.  e .Fundamento decido

A concessão de medida liminar em mandado de segurança deve observar os requisitos legais previstos no
art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, que concernem especificamente na presença: (i) da

 e (ii) , o que significa dizer que devem serverossimilhança do direito invocado do periculum in mora
demonstrados, de plano, a evidência do direitoe a probabilidade de lesão pela simples demora na tutela

 Sem que se façam presentes tais requisitos, não há como se deferir pleito liminar.jurisdicional. 

Noutro lado, é de se ver que entendimento da boa doutrina afasta, de pronto, a possibilidade da existência
de poder discricionário do juiz nas concessões de liminares em mandado de segurança. Com efeito,
trata-se de ato adstrito à lei. A preservação da discricionariedade facultada ao julgador se afigura na
aferição da existência ou não dos requisitos para concessão da medida antecipatória. Destarte, uma vez
constatada a presença concomitante da evidência do direito invocado e do , impõe-se opericulum in mora
deferimento da liminar, até porque esta não representa um prejulgamento da lide, senão simples meio de
preservação do direito material .sub judice

In casu, cuida-se de pedido liminar em , sob a invocação de lesão a direito líquido e certo àmandamus
percepção de repasse de duodécimos à Câmara Municipal pelo Poder Executivo até o 20.º de cada mês.

Pois bem.

O pedido é relevante, na medida em que se sabe do dever constitucional que compete ao Município,
dentre diversas outras atribuições, de colocar à disposição do Poder Legislativo, os recursos financeiros 
correspondentes ás suas dotações orçamentárias, até o dia 20 de cada mês, e destinado ao custeio da
Câmara (art. 168 da CF), ficando comprovado nos autos, pelo extrato bancário avistável à sequência de
n.º 44591513 – Pág. 1, a omissão do gestor municipal em não repassar a parcela do duodécimo no
momento oportuno – .20/01/2020

Ao relevante fundamento deve-se se juntar, para a concessão da liminar, o justo receio de irreparabilidade
na demora do recebimento da parcelar retida, que certamente comprometerá o regular funcionamento do
Poder Legislativo Municipal e a sua própria independência, constitucionalmente assegurada.

Destarte, em face da presença dos requisitos legais supra referidos, sem adentrar na questão de mérito, 
 a liminar para  que a autoridade coatora efetue o imediato repasse do valor doDEFIRO DETERMINAR

duodécimo referente à parcela que deveria haver sido transferida às contas da Câmara de Vereadores do
Município de Jeremoabo (BA) na data de 20/01/2020, no valor de R$ 239.413,68 (duzentos e trinta e
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nove mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos), bem assim as parcelas que forem devidas
nos meses subsequentes, , por se tratar de garantia essencial aoSOB PENA DE BLOQUEIO
funcionamento e à independência do Poder Legislativo.

Expeça-se mandado, bem como notifique-se à autoridade coatora, com cópia da exordial, dos documentos
apresentados e desta decisão, para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, prestar as informações previstas
em lei.

Ciência à Procuradoria Judicial do Município de Jeremoabo/BA.

Havendo juntada de documentos, dê-se vista à parte impetrante, para que sobre eles se manifeste,
querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Não havendo sido prestadas as informações no prazo legal ou, em as havendo, não houver sido juntado
documento, dê-se vista ao representante do Ministério Público.

Com a manifestação ministerial, voltem-me conclusos.

Intime-se a parte impetrante, por seu procurador constituído, via publicação no .DPJ

Cumpra-se.

Jeremoabo/BA, 21 de janeiro de 2020.

 

Paulo Eduardo de Menezes Moreira

 Juiz de Direito                 
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