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Classe-Assunto: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Autor: MILTON RABELO DE ALMEIDA JUNIOR

Réu: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

DECISÃO

Confiro à presente decisão força e eficácia de mandado e ofício.

Vistos, etc.

Trata-se os presentes autos de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por MILTON
RABELO DE ALMEIDA JÚNIOR em face de ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ-BA.

Relatou que foi prefeito do Município de Nazaré entre 2009 e 2016, e que foi surpreendido no início deste
ano que a Câmara Municipal do referido município teria reprovado suas contas anuais de 2014, 2015 e
2016.

Alegou que nunca foi notificado para apresentar defesa nos “supostos” processos que de julgamento de
suas contas junto ao Poder Legislativo municipal, e que a autoridade coatora se recusa a responder à
solicitação formal do impetrante, realizada em fevereiro do corrente ano, que busca informações sobre o
julgamento das contas do Poder Executivo local nas datas supramencionadas.

Pleiteou liminar.

Juntou documentos.

Eis o relato do necessário. Decido.

Como é consabido, o mandado de segurança pressupõe sempre a existência de direito líquido e certo (art.
5º, LXIX, CF, e art. 1º, caput, Lei n.º 12.016/2009) que é justamente aquele que se apresenta manifesto e
inequívoco no momento da impetração.

Demais disso, para a concessão de liminar em sede de writ, é necessário a demonstração da relevância do
fundamento do pedido e do risco do ato impugnado resultar na ineficácia da medida (art. 7º, III, da Lei n.
12.016/2009).

Nessa toada, afigura-se claro, portanto, que a existência de prova pré-constituída é determinante para
evidenciar o fumus boni iuris e, consequentemente, viabilizar a possibilidade de concessão da liminar

Num. 68164767 - Pág. 1



Compulsando os fólios, verifico, em cognição sumária, que não há elementos suficientes para o
deferimento do pedido liminar, vez que o impetrante não juntou prova pré-constituída de que tenha
protocolado a solicitação de ID 54139145 na data alegada, o que evidenciaria a omissão ilegal da
autoridade coatora no caso em julgamento.

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.

Notifique-se a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que
entender necessárias (art. 7º, I, Lei n. 12.016/2009).

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que,
querendo, ingresse no feito.

Prestadas as informações ou decorrido o prazo, vistas ao Ministério Público.

Em seguida, façam-se conclusos para julgamento.

Intimem-se.

 

Confiro força de mandado à presente decisão.

Nazaré, 6 de agosto de 2020.

Francisco Moleda de Godoi

Juiz de Direito
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