
Promotoria de Justiça 
Rua Blumenau, Nº 281,
Centro, Primavera do Leste/MT
CEP: 78.850-000

Telefone: (66) 3498-3237 www.mpmt.mp.b
r

                                       Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
                                    1ª Promotoria de Justiça Cível de Primavera do Leste-MT

Notícia de Fato
SIMP nº 003139-005/2018

 PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

O Ministério Público instaurou Notícia de Fato ante o recebimento de de-
núncia realizada na Ouvidoria do MP/MT narrando possível ato de improbidade adminis-
trativa pelo chefe do executivo e vereadores de Santo Antônio do Leste no ato de posse
da servidora Michelly Carolina Ferreira do Carmo.

Com  a  finalidade  de  instruir  o  feito,  expediu-se  o  ofício  nº
540/2018/1PJCPVA ao Prefeito Municipal  de Santo Antônio do Leste para encaminhar
respostas à denúncia realizada, apresentando fundamentos fáticos e jurídicos acerca da
legalidade dos atos praticados.

Em  petição  à  ID  44483446/2  foi  solicitada  dilação  de  prazo  para
apresentação de resposta, e esta foi deferida à ID 44484053/1.

No dia 19/12/2018, juntou-se ao feito resposta do município de Santo An-
tônio do Leste, bem como os documentos pertinentes, tendo o chefe do executivo justifi -
cado que todos os procedimentos do concurso foram realizados de forma regular, obser-
vando a legislação vigente. Que após a efetiva posse da servidora, verificou-se um erro
não doloso, qual seja, não havia vaga criada por lei para o cargo. Após verificar que care-
cia de lei municipal especifica, a gestão adotou as providências legais, com a portaria de
revogação de posse, tornando o ato nulo, sanando o erro formal. Outrossim, foi enviado
para câmara o projeto de lei 014/2018 de 18/06/2018 que expande o quadro de servidores
efetivos,  e,  após  os  transmites,  no  dia  04/07/2018,  a  servidora  foi  nomeada  (ID:
44595268/).

Continuamente, determinou-se a expedição do ofício 036/2019, reiterado
pelo ofício nº 328/2019, ao presidente da câmara municipal, visando saber sobre a regula-
ridade da tramitação dos projetos de Lei para criação de cargos n.º 13 e 14/2018, trazen-
do aos autos provas e fundamentos fáticos e jurídicos que demonstrassem a licitude da
tramitação (ID: 44911103/2).

Em resposta, aportou a peça à ID: 46862852/2, informando que os proje-
tos de Lei nº 013/2018 e 014/2019, tramitaram de forma regular e de acordo com o Regi -
mento Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste-MT. Traz aos autos que
em 18 de junho de 2018 foram encaminhados os projetos de lei de autoria do executivo
municipal para a Câmara Municipal, onde foram recepcionados, despachados, autuados e
pautados pelo Presidente Euclides Cecatto para a sessão ordinário do dia 25 de junho de
2018. Os projetos foram apresentados na Câmara Municipal já com estimativa de impacto
financeiro, conforme preconiza os termos da LC 101/200 - Lei de Responsabilidade Fiscal
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(anexa sessão ordinária dia 25/06/2018). No dia 30 de junho realizou-se sessão extraordi -
nária (anexa), levada ao conhecimento dos vereadores. Respeitando-se o prazo de comu-
nicação de 24 (vinte e quatro) horas, a sessão extraordinária ocorreu no sábado, de acor-
do com o estabelecido no Regimento Interno art.123, §1º e § 4º.

Por fim, informaram que, contrariando a denúncia, os projetos possuíam
parecer favorável da Comissão de Economia e Finanças e da Comissão de Constituição
Justiça (anexa sessão extraordinária do dia 30/06/2018).

Portanto, analisando detidamente ao feito, não se constata qualquer irre-
gularidade nos projetos de lei. Dessa forma, encontra-se sanada a irregularidade na no-
meação da servidora, de modo que não há medidas a serem adotadas, pois a Administra-
ção Pública, nos termos da Súmula 473, do STF, corrigiu o seu erro. Assim, o MP promo-
ve o arquivamento do feito e, para tal, determina ciência aos interessados, encaminhando
cópia da promoção de arquivamento, devendo constar ainda a possibilidade de recurso.

Cumpram-se.

Primavera do Leste, 13 de setembro de 2019.

João Batista de Oliveira
Promotor de Justiça
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