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MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)   Nº 0600336-91.2020.6.02.0000 (PJe) - Penedo -
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Advogado do(a) IMPETRADO:

 

DECISÃO

 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado
pelo   em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo daMUNICÍPIO DE PENEDO
13ª Zona Eleitoral que, deferindo tutela de urgência requerida pela  coligação

, determinou a suspensão de obra pública,“CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA”
no período que antecede o dia 15 de novembro de 2020.

Na origem, cuida-se de Ação Inibitória com Pedido de Tutela de Urgência (
), proposta pela Processo nº 0600308-84.2020.6.02.0013 coligação ‘’CONSTRUINDO

, em face de , candidato ao cargo deUMA NOVA HISTÓRIA’’ Ronaldo Pereira Lopes
Prefeito do município de Penedo/AL, , candidato ao cargoJoão Lucas Lins de Queiroz
de vice-prefeito da referida cidade, , coligação “PENEDO DAQUI PRA FRENTE

, atual Prefeito do Município, e Marcius Beltrão Siqueira Secretaria de Estado do
.Transporte e Desenvolvimento Urbano de Alagoas – SETRAND

No processo acima referido, a causa de pedir articula o argumento de que
os requeridos fazem uso desvirtuado de programa executado pelo Governo do Estado
de Alagoas, por intermédio da SETRAND, denominado Pró-Estrada, com fins de
alavancar a candidatura de  e  nas eleiçõesRonaldo Pereira Lopes João Lucas
vindouras.

O impetrante assevera que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao
concluir que a suspensão da obra até o dia 15 de novembro do corrente ano não seria
capaz de prejudicar sua finalidade, notadamente diante do grande relevo da  obra
pública em questão para o impetrante e seus munícipes, estando, na sua ótica,  a
decisão impetrada contrária ao interesse público.
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Sustenta que, embora não tenha sido acionado na primeira instância, o
município de Penedo constitui ente público diretamente beneficiado pelas obras
interrompidas, uma vez que as vias públicas que estavam sendo pavimentadas cortam
bairros adensados e são completamente integradas à vida urbana e às rotinas de ir e
vir dos cidadãos.

Aduz que  a ausência de citação da municipalidade como diretamente
interessada na causa parece constituir inescusável erro processual, desconsiderando
interesse local, constitucionalmente afetado ao município (artigos 23 e 30, da

) e consubstanciado na proteção da ordem urbanística, daConstituição Federal
segurança e do bem estar dos munícipes, afirmando que a pessoa jurídica municipal,
beneficiária direta das obras de pavimentação, possui interesse em buscar o Poder
Judiciário.

Argumenta que, se realmente ocorreram  quaisquer promoções indevidas
de obras públicas, que tais promoções sejam punidas, mas que as obras não parem em
razão de paixões particulares típicas da disputa eleitoral, pois as condutas vedadas
pela Lei nº 9.504/1997 não se voltam para ordenar a interrupção de obras, sobretudo
decorrentes de programas já existentes antes do ano eleitoral, mas apenas para
vedar eventual publicidade indevida de obras ou outras ações estatais.

O impetrante junta  cópia do inteiro teor do  Processo nº
 e requer a concessão de liminar, de modo que a decisão0600308-84.2020.6.02.0013

impetrada seja suspensa, a fim de assegurar o direito líquido e certo da execução das
obras pelo Programa Pró-Estrada em benefício da população do município de
Penedo. Argumenta, para tanto, que a relevância do direito alegado ( )fumus boni iuris
se configura com todos os fatos e fundamentos já expostos, possuindo arrimo no
princípio da continuidade do serviço público, assim como, na ausência de provas que
configurem as condutas vedadas nos . Quanto aoartigos 73 e 77, da Lei nº 9.504/97
risco de perecimento do objeto da demanda ( ) estaria presente nopericulum in mora
dano a ser sofrido por toda a coletividade, em específico os cidadãos do município de
Penedo.

No mérito, requer que  seja concedida a segurança ora perseguida, em
todos os seus termos e pedidos, para confirmar, na íntegra, a medida liminar,
assegurando em definitivo a execução do Programa Pró-Estrada no município de
Penedo.

Era o que havia de importante para relatar. Decido.

De início, cabe esclarecer o interesse processual do município de Penedo
para impetrar o presente .mandamus

Nos termos da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido
e certo, não amparado por  ou , sempre que,habeas corpus habeas data
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
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sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções queautoridade

e x e r ç a .  
( . . . )
§ 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas,

. (Grifei).qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança

Dessa forma, resta indubitável que o município de Penedo, pessoa jurídica
de direito público, devidamente representada por seu Procurador-Geral, tem interesse
processual na presente demanda, tendo em vista que o ato praticado pela autoridade
suspendeu obra que beneficiaria não só o município como toda a coletividade.

Prosseguindo, registro que a Constituição Federal, nos incisos LXIX e
 disciplina a ação de mandado de segurança e a Lei n° 12.016/2009LXX, do art. 5°,

regulamenta esse remédio constitucional. Portanto, o mandado de segurança constitui
uma ação civil individual ou coletiva para a tutela dos direitos fundamentais, relativos às
liberdades públicas, previstos na Constituição Federal.

Trata-se, portanto, de um instrumento de tutela específica para conter e
limitar a atividade estatal. O dispõe: artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, 
“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”.

A propositura da ação de mandado de segurança depende da existência de
um direito líquido e certo. A aludida expressão se refere àquele ato ilegal ou abusivo
que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. É
necessário que todos os elementos do direito se encontrem comprovados de plano.
Caso haja necessidade de uma cognição profunda, por intermédio de dilação
probatória, a questão jurídica não deverá ser resolvida por meio deste remédio
constitucional.

A ação mandamental pressupõe, ainda, a existência de um ato coator. Este
deve ser entendido como aquele ato ou omissão de pessoa investida de parcela de
Poder Público, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

A , tratou sobre os requisitos para aLei n° 12.016/2009, art. 6°, e § 5°
petição inicial.

Nesse diapasão, assinalo que a ação mandamental, em tese, é cabível,
pois, no caso concreto, a  decisão mencionada  é irrecorrível e o remédio heroico foi
manejado dentro do prazo de 120 dias do ato supostamente coator.

Registre-se que a Resolução TSE nº 23.478/16, que estabeleceu diretrizes
gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil -, no âmbito da Justiça Eleitoral, prescreve em seu artigo 19 que “as
decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são

.irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão”
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Portanto, inexistindo recurso cabível contra a decisão atacada e havendo
risco de dano irreparável a direito líquido e certo, não resta alternativa a não ser a
impetração de mandado de segurança.

Esse, inclusive, é o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral,
observe-se:

Agravo regimental. Recurso em mandado de segurança. Impetração contra
ato judicial. Excepcionalidade. Teratologia não demonstrada. 1. Não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo em
situações de teratologia ou manifestamente ilegais. [...]. (Ac. de 15.10.2015
no AgR-RMS nº 66647, rel. Min. Henrique Neves).

Recurso em mandado de segurança. Impetração contra ato judicial.
Excepcionalidade. Teratologia não demonstrada. 1. Na linha da
jurisprudência desta Corte Superior, o mandado de segurança não é
sucedâneo recursal, de modo que a impugnação de ato judicial por essa via
tem caráter excepcional, cabível somente diante de situação que revele
teratologia […] (Ac. de 5.5.2015 no AgR-RMS nº 7248, rel. Min. Henrique
Neves).

(...) O cabimento do Mandado de segurança pressupõe a existência de
direito líquido e certo que seja incontroverso e possa ser facilmente
percebido a partir de prova pré-constituída, não sendo cabível, nesta via
estreita, a análise aprofundada das provas produzidas em processo
administrativo e em ação penal para verificação das circunstâncias e fatos
que ensejaram a demissão do funcionário […] (Ac. de 15.10.2013 no RMS
nº 97621, rel. Min. Henrique Neves).

Mandado de segurança - Pronunciamento judicial - Impugnação. O
mandado de segurança não é sucedâneo recursal. A adequação,
observado pronunciamento judicial, pressupõe situação verdadeiramente
teratológica, extravagante.(Ac. de 28.8.2012 no RMS nº 129545, rel. Min.
Marco Aurélio).

No que se refere à concessão de provimento liminar, sabe-se que é medida
excepcional e de urgência e está condicionada à demonstração simultânea de dois
pressupostos: a relevância do direito alegado ( ) e o risco defumus boni iuris
perecimento do objeto da demanda ( ).periculum in mora

Dito isso, registro que, em uma análise perfunctória, vislumbro nas
alegações suscitadas pelo impetrante  a suficiente plausibilidade jurídica a ensejar o
deferimento da medida liminar. .Explico

O  parece-me configurado na espécie, já que, com apericulum in mora
suspensão da execução do Programa Pró-Estrada, toda a coletividade, principalmente
os munícipes  de Penedo, poderão ter o seu direito material a boas condições de
mobilidade urbana afetado.
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No que diz respeito à deliberação do Juízo impetrado, tenho para mim,
ainda que em juízo de prelibação, que ele implementou uma medida um tanto quanto
exacerbada, vez que, da fato, não há previsão normativa para suspensão de obras já
em execução por eventuais ganhos de dividendos políticos, sobretudo casos como o
dos autos, em que se está a tratar de pleito municipal e a obra suspensa pertence ao
governo estadual.

Destaque-se que a coligação requerente aduziu que houve o uso eleitoreiro
e desvirtuado de programa executado pelo Governo do Estado de Alagoas, alegando
se tratar de ato configurador de abuso de poder político e prática de conduta vedada,
circunstância hábil a ocasionar possível desequilíbrio ao pleito. Contudo, conforme
comprovado nos autos, o referido programa já está em execução há mais de 03 (três)
anos. Além disso, os atos de promoção de candidaturas e publicidade institucional,
acaso estejam em desacordo com a legislação de regência, devem ser sancionados na
forma da lei.

Nesse prisma, a suspensão das obras em questão não encontra suporte
legal na legislação eleitoral, que condena apenas eventuais promoções indevidas que
sejam perpetradas durante o período eleitoral.

Quanto ao tema, nos estritos termos delineados no  Processo nº
  observe-se o disposto na Lei nº 9.504/97:0600308-84.2020.6.02.0013,

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
cand ida tos  nos  p le i tos  e le i to ra i s :
( . . . )
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
( . . . )
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
( . . . )
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhec ida  pe la  Jus t iça  E le i to ra l ;
( . . . )
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas
aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em
d i s p u t a  n a  e l e i ç ã o .
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §
10, sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente
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público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada
r e i n c i d ê n c i a .
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis
pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas
s e  b e n e f i c i a r e m .
( . . . )
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído
pela Lei nº 11.300, de 2006).

Dessa forma, a legislação prevê que, em caso de publicidade institucional
em período vedado, tal conduta (publicidade) deverá ser suspensa. Ademais,  a
execução do programa Pró-Estrada não se encontra vedada durante o período eleitoral,
tendo em vista que se trata  de programa autorizado por lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, nos termos do  .§ 10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97

Nesse contexto, penso que, ao que tudo indica,  os ilícitos descritos no 
  não justificam a medida de se interromperProcesso nº 0600308-84.2020.6.02.0013

obras de grande impacto social para a coletividade e para o município de Penedo.

De mais a mais, ainda em juízo de prelibação, não vislumbro nos fatos
alegados infringência ao , notadamente porqueinciso IV, do art. 73, da Lei 9.504/97
não há como a pavimentação de ruas e estradas configurar "distribuição gratuita de
bens e serviços”.

Ao determinar a suspensão da execução de obra do governo estadual, por
suposta influência no pleito municipal que se avizinha, o magistrado de primeiro
grau atuou fora dos limites autorizados pela legislação de regência, exorbitando-os.

Os partidos, coligações e candidatos estão submetidos à legislação
eleitoral e eventuais desobediências ao que se encontra nela estabelecido devem ser
prontamente sancionadas, mediante a via processual adequada à espécie, o que,
aparentemente, não foi observado nos autos do  Processo nº

Logo, entendo que, no caso dos autos, o ato coator0600308-84.2020.6.02.0013. 
extrapola os limites normativos previstos para a espécie,  criando hipótese inédita de
restrição, tendo em vista a falta de previsão legal.

O argumento levantado pelo eminente magistrado, no sentido de que
a suspensão da obra pública em tela não é capaz de prejudicar a sua finalidade, não
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pode ser levado a efeito, porquanto constitui uma restrição não permitida pela norma de
regência, com afronta ao regramento contido na  Lei nº 9.504/97, que não prevê tal
sanção, não havendo justificativa plausível para a suspensão de um  programa do
Governo do Estado em face de uma suposta promoção dos candidatos ao pleito
municipal, sobretudo quando tal programa já vinha sendo executado em anos
anteriores.

Ante o exposto, , para fins deDEFIRO A LIMINAR POSTULADA
determinar, , a suspensão dos efeitos da decisão Id 25103367, proferidaimediatamente
pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral,  nos autos do Processo nº

, a fim de garantir a continuidade da execução do Programa0600308-84.2020.6.02.0013
Estadual Pró-Estrada no município de Penedo.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, entregando-lhe a
segunda via do  e as cópias dos documentos a ele acostados para, mandamus no

, prestar as informações que achar necessárias.prazo de 03 (três) dias

  Cientifique-se do feito a Advocacia-Geral da União em Alagoas,
enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito,
consoante prescreve o .art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09

Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, encaminhe-se o
feito à Procuradoria Regional Eleitoral de Alagoas, para emissão do
competente parecer.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, , estacomunicando-se, com urgência
decisão ao Juízo da 13ª Zona Eleitoral.

Maceió, 06 de novembro de 2020.

 

Desembargador MAURICIO CESAR BREDA FILHO
Relator
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