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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA 
COMARCA DE VIANA/MA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por 
intermédio da Promotora de Justiça ao final assinada, vem perante Vossa Excelência, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fulcro no art. 129, inciso III 
c/c art. 37, § 4° da Constituição da República e art. 17 da Lei n° 8.429/92 e embasado 
nos documentos e demais provas colhidas durante a instrução do Procedimento 
Administrativo nº 1175-266/2020-1 ªPJVIA propor a presente: 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 
DE PEDIDO DE LIMINAR contra: 

 
MAGRADO AROUCHA BARROS, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Viana/MA, 
portador de RG nº 027737692004-4 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 508.229.003-78, 
residente e domiciliado na Rua São Benedito, nº 937, Bairro Nazaré, Viana (MA), 
podendo ser encontrado na Prefeitura municipal deste município e MUNICÍPIO DE 
VIANA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.439.988/0001-76, com 
domicílio situado na sede da Prefeitura Municipal, na Praça Ozimo de Carvalho, nº 141, 
Bairro Centro, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
 
 

 
1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
  
 
A Constituição Federal, em seu art. 129, ao tratar das funções 

institucionais do Ministério Público, dispõe no inciso III, ser essa instituição parte legítima 
para promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

 
Ademais, essa mesma atribuição é consagrada no inciso IV, do art. 

25, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), ao impor a 
incumbência de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, 
prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, e a outros interesses 
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. 
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Nesse plexo de atribuições, encontra-se a legitimidade do Ministério 
Público na busca de proteção jurídica no caso concreto para que sejam preservados os 
direitos dos cidadãos maranhenses em todos os serviços essenciais que funcionam no 
município, especialmente os de saúde, educação, coletas de lixo, pagamento de 
servidores públicos, a fim de dar continuidade à funcionalidade dos serviços regulares 
e essenciais no município. 

 
A Constituição Federal incumbiu o Ministério Público de “zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”, 
nos termos de seu artigo 129, II.  

 
Assim sendo, resta plenamente demonstrada a legitimidade ativa do 

Ministério Público, sendo inegável não só para a instauração de inquéritos civis que 
tenham por objeto salvaguardar interesses coletivos, mas também para a propositura 
de ações cautelares, tutelas de urgência e ações civis públicas, que se fizerem 
necessárias a assegurar tais direitos coletivos, indisponíveis e difusos. Portanto, a 
legitimação do Ministério Público é inconteste e decorre direta e expressamente da lei. 

 
2 – DOS FATOS  
 
Como é do conhecimento deste Juízo, as forças políticas que estão na 

atual gestão municipal restaram vencidas no último pleito municipal, devendo entregar 
os cargos no próximo dia 01/01/2021. 

 
Ocorre que, embora instado formalmente a promover a transição 

municipal, o atual gestor e toda a sua equipe de secretários e assessores vêm impondo 
inúmeras dificuldades ao processo de transição de governo, na forma do que 
estabelecem as normas de regência na espécie (art. 156, § 1º da CEMA, Lei Estadual 
nº 10.186, de 30 de dezembro de 2014 e Instrução Normativa nº 46/2016-TCEMA), 
negando-se, até a presente data, a viabilizar o pleno funcionamento de equipe de 
transição. 

 
Atento à situação, o Ministério Público instaurou procedimento com o 

objetivo de acompanhar a transição de governo municipal, com a finalidade de que 
sejam respeitados os direitos dos cidadãos desta municipalidade com a continuidade de 
serviços essenciais, pagamento de servidores públicos, preservação de documentação 
pública, etc. Para isto, o Ministério Público emitiu recomendação à gestão em final de 
mandato (Recomendação nº 24/2020) para que cumprisse com os deveres legais 
enunciados no art. 156, §1º da CEMA, bem como na Instrução Normativa nº 46/2016 do 
TCE/MA, estando discriminados no item 2 da referida Recomendação Ministerial, o 
seguinte: 

 
“2) AO TITULAR DA GESTÃO ATUAL:  
 
2.1) a realização, até o término do mandato, da prestação de contas 
parcial dos convênios e dos contratos de repasse, cuja execução 
eventualmente se estenda para a nova gestão do Município, 
mantendo, consigo, cópias das mesmas para fins de eventual 
solicitação posterior por parte dos órgãos de controle; 
2.2) adotar todas as medidas administrativas necessárias para 
assegurar a continuidade dos atos e contratos da Administração 
Pública, em especial concernentes aos serviços essenciais prestados 
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à população, como saúde, educação, limpeza urbana, transportes 
públicos, fornecimento de material de médico-hospitalar, de material 
escolar, inclusive gêneros alimentícios destinados à merenda escolar; 
à guarda e manutenção dos bens, arquivos, livros contábeis, 
computadores, mídia, sistemas, dados, extratos bancários e 
documentos públicos em seu poder, incluindo-se os procedimentos 
licitatórios e os processos de pagamento;  
2.3) abster-se de praticar atos que consubstanciem discriminação 
fundada em motivos políticos, incluindo a demissão injustificada, 
permitindo, ainda, o acesso regular ao posto de trabalho dos 
servidores próprios ou terceirizados, inclusive abstendo-se de interferir 
na normal gestão de pessoal pelas empresas, cooperativas ou 
organizações sociais contratadas ou conveniadas, 
independentemente da ideologia política/partidária do funcionário (art. 
5º, VIII, CF/88); 
2.4) cumprir as disposições da Lei nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), observando-se as alterações feitas pela 
LC nº 173/2020, para o ano de 2020, excepcionalmente, em razão 
da pandemia do coronavírus (COVID-19), e que se aplica, 
exclusivamente, aos recursos destinados ao combate à 
pandemia, os quais ficam apenas suspensos, devendo, fora da 
excepcionalidade, obediência ao artigo 42 (vedação, nos últimos dois 
quadrimestres do mandato, de contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas 
a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito) e, também, nas hipóteses 
em que o município não observe os limites impostos pela LRF, adotar 
as medidas saneadoras para equilibrar as contas municipais do artigo 
169 da Constituição Federal; 
2.4.1) prestar contas e demais informações sobre os recursos 
destinados ao combate à pandemia, previstos nas Leis, Decretos, 
Emendas, e especificamente, nas disposições da LC nº 173/2020, que 
alterou a LC nº 101/2000, enquanto vigente o estado de calamidade 
pública, quando afasta e dispensa algumas das vedações da LRF, ali 
expressamente previstas, uma vez que a LC nº 173/2020 não exime 
seus destinatários, ainda que após o término do período de 
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, da 
observância das obrigações de transparência, controle e fiscalização 
referentes ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura 
verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivos, na 
forma por eles estabelecida (art. 3º, §1º, II); 
2.5) manter rigorosamente em dia a folha de pagamento dos 
servidores do município, atentando, especialmente, para o 
pagamento, a tempo e a modo usuais, dos vencimentos e proventos, 
incluindo o 13º salário; 
2.6) manter rigorosamente em dia os pagamentos dos prédios onde 
funcionem serviços básicos, tais como água, energia elétrica e 
telefone; 
2.7) garantir o funcionamento e o uso pleno e atualizado do Portal da 
Transparência e do Link COVID-19, atendendo ao princípio da 
Transparência Pública e de todas as disposições da Lei nº 12.527/11 
(Lei de Acesso à Informação), do art. 48 da LRF e do art. 4º, §2º da 
Lei nº 13.979/2020; 
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2.8) manter atualizada a documentação e as informações essenciais 
ao funcionamento da máquina pública, especialmente: 
2.8.1) de todos os dados contábeis, impedindo que as empresas 
privadas prestadoras de serviços levem consigo as informações 
imprescindíveis à continuidade administrativa, especificamente sobre 
o controle dos atos contábeis do município e folha de pagamento; 
2.8.2) de todos os procedimentos licitatórios, processos de 
pagamentos e demais documentos pertinentes ao controle das 
licitações públicas realizadas na sua gestão; 
2.8.3)  das prestações de contas para com a Câmara de Vereadores 
e o Tribunal de Contas do Estado; 
2.8.4) da alimentação regular e tempestiva dos Sistemas SACOP, 
SAAP, CONVÊNIO WEB, etc. do Tribunal de Contas do Estado, bem 
como dos sistemas federais correlatos; 
2.9) garantir a permanência dos serviços essenciais de duração 
continuada prestados à população, quer com a prorrogação dos 
contratos já existentes que não ultrapassem o limite legal do art. 57, 
inciso II, e §4º, da Lei nº 8.666/931, caso preços e condições sejam 
vantajosos para a Administração, quer com a deflagração de 
procedimento licitatório para evitar a interrupção; 
2.10) garantir o acompanhamento e a atuação plena e independente 
do sistema de controle interno; 
2.11) controlar gastos com pessoal; 
2.12) reconduzir a dívida pública aos limites legais, caso já 
ultrapassados os limites prudenciais da LRF; 
2.13) respeitar o prazo para repasse das consignações 
(previdenciárias, empréstimos consignados e outras); 
2.14) respeitar o prazo de pagamento das obrigações patronais; 
2.15) Não aplicar recursos com finalidades específicas em fins 
indevidos e/ou ilegais; 
2.16) Não iniciar novos projetos sem atendimento àqueles em 
andamento e sem que estejam contempladas as despesas de 
conservação do patrimônio público; 
2.17) Não realizar operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária (ARO); 
2.18) Assegurar a utilização de bens públicos somente em prol da 
coletividade; 
2.19) No último mês do mandato, não empenhar mais do que o 
duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente, pois são nulos 
os empenhos e os atos praticados em desacordo com o art. 59, da Lei 
nº 4.320/64; 
2.20) obedecer a ordem cronológica de pagamento nos contratos 
firmados, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666/93 e das 
correspondentes Normativas editadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado; 

                                                 

1 Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o 
prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. 
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2.21) expedir ato de limitação de empenho e movimentação financeira 
para assegurar o cumprimento das metas fiscais; 
2.22) apresentar informações atualizadas e discriminadas sobre todos 
os recursos, receitas, despesas, contratos, e demais ações e 
investimentos advindos dos Programas do Governo Federal em prol 
do município, em razão da pandemia do novo coronavírus, sejam 
elas decorrentes da Lei nº 13.979/2020, da Lei nº 14.042/2020 (antiga 
MP 938/2020), da MP nº 978/2020, da Lei Complementar nº 173/2020 
(incluídas as suspensões de pagamentos de obrigações com a União), 
de Emendas Parlamentares, bem como de outros recursos dessa 
natureza;” 

 
Dentro do respectivo procedimento, já foram expedidos diversos atos 

com o propósito de assegurar a republicana e escorreita transição de governo nesta 
urbe, a fim de garantir aos cidadãos a continuidade dos serviços públicos essenciais, 
contudo a parte ora ré tem se negado a cumprir os termos da Recomendação Ministerial, 
consubstanciada na CEMA e demais normas legais, incorrendo em desobediência aos 
ditames legais e constitucionais. 

 
Afora os atos praticados por este Órgão Ministerial, o próprio prefeito 

eleito do município de Viana protocolou requerimento administrativo requerendo a 
transição municipal no dia 23.11.2020, visando assegurar o seu acesso a dados e 
documentos da Prefeitura Municipal que serão essenciais à sua administração. 

 
A única fase do processo de transição municipal cumprida pelo atual 

gestor diz respeito à edição do decreto constituindo a equipe de transição, com a 
nomeação de cinco membros da administração e cinco membros indicados pelo prefeito 
eleito. 

 
Após a constituição da comissão de transição, que se deu através da 

edição do Decreto Municipal nº 118/2020, nenhum outro ato restou praticado pelos 
membros da comissão indicados pela Prefeitura Municipal. Esta signatária vem se 
reunindo semanalmente com os membros da equipe de transição indicados pelo 
Prefeito eleito, com o fim de acompanhar o desenvolvimento do processo de transição 
de governo e vem recebendo o relato de que não estão sendo atendidas as exigências 
do processo de transição, especialmente quanto ao acesso aos documentos da atual 
gestão. 

 
Nesse diapasão, não foram fornecidos ainda ao futuro prefeito dados 

referentes a servidores, folhas de pagamento, contratos em andamento, despesas 
públicas, extratos de contas bancárias, entre outros. 

 
Mesmo quando procuram pessoalmente o acesso a esses dados, os 

membros da comissão só recebem promessas e negativas, sendo que, a continuar da 
forma que se encontra, iniciarão o exercício de uma gestão completamente “no escuro”, 
sem conhecer qualquer dado sobre o município de Viana.  

 
Relataram os membros da comissão de transição indicados pelo 

prefeito eleito, que a Secretária de Administração do Município de Viana chegou a se 
posicionar afirmando que não tem ciência das informações sobre contratos do município 
e os orientou a procurar o Sr. Benito, empresário desta cidade, para receber essas 
informações, o que causa espécie, uma vez que o Sr. Benito sequer é funcionário 
público, não se imaginando o porquê teria acesso a informações do município de Viana.  
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Com efeito, não apenas deve ser formalmente instituída a equipe de 
transição, mas, sobretudo, deve ser garantida toda ordem de informações e apoio 
técnico e administrativos suficientes ao bom desempenho da relevante tarefa que 
incumbe ao novo gestor. 

 
No tocante à Recomendação expedida por este Órgão Ministerial – 

Recomendação nº 24/2020, recebida na Prefeitura Municipal no dia 24.11.2020 – os 
Requeridos quedaram-se completamente silentes, não tendo se apresentado para 
celebrar TAC sobre a matéria, tampouco fornecida qualquer resposta sobre os quesitos 
e exigências legais nela indicadas.  

 
Logo, a ausência de resposta indica a não aquiescência do atual 

gestor ao cumprimento das obrigações lá encetadas, o que obriga este Órgão Ministerial 
a levar a matéria à apreciação do Poder Judiciário.   

 
Desta feita, não tendo o Ministério Público obtido êxito, pela via 

administrativa, em garantir o respeito e a observância do interesse público primário por 
parte do Executivo Municipal, não resta outra alternativa a não ser buscar a tutela 
jurisdicional para esta finalidade, o que se faz nesta peça vestibular.  

 
Tal busca da tutela jurisdicional, neste caso concreto, ocorre com 

amparo na documentação aqui acostada e que aponta a necessidade da constitucional 
atuação judicial no âmbito da Prefeitura Municipal no sentido de assegurar o pleno 
funcionamento da equipe de transição de governo e o fornecimento, aos representantes 
do Prefeito eleito e a ele próprio, acesso irrestrito a documentos públicos concernentes 
ao funcionalismo, contratos, licitações, patrimônio, obrigações contraídas, dívidas, 
contas bancárias e tudo o mais que venha a ser necessário ao exercício da 
administração pública, consoante dispõe a Constituição Estadual do Maranhão e a 
Instrução Normativa nº  45/2016/TCE/MA.  

 
II. DO DIREITO 
 
A instituição de equipe de transição de governo é medida que se funda 

não apenas no princípio republicano (art. 1º, caput”, da Carta da República em vigor), 
mas, no art. 156 da CEMA, em plena vigência, com texto abaixo colacionado para fins 
de prova correspondente: 

 
“Art. 156 (...) 
§1º. No prazo de trinta dias, após a proclamação do resultado da 
eleição municipal pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, o Prefeito 
Municipal deverá entregar ao sucessor, com dados atualizados até o 
dia anterior à sua entrega e sob pena de responsabilidade, relatório da 
situação administrativa municipal, que conterá obrigatoriamente:  
I - a relação das dívidas do Município por credor, com as datas dos 
respectivos vencimentos;  
II - as medidas necessárias à regularização das contas municipais 
junto ao Tribunal de Contas do Estado e da União, referentes a 
processos que se encontram pendentes, se for o caso;  
III - a situação dos contratos com empresas concessionárias de 
serviços públicos;  
IV - a relação dos contratos para execução de obras já em andamento 
ou apenas formalizados, informando o que foi realizado e pago, bem 
como o que há para realizar e pagar referente aos mesmos;  

Num. 39224805 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES SARAIVA - 14/12/2020 19:47:55
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121419475581100000036783656
Número do documento: 20121419475581100000036783656



 

 
MNINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO 

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIANA  

 

7 

________________________________________________________ 

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social 

 

V - as transferências a serem recebidas da União e do Estado, 
referentes a convênio;  
VI - relação dos servidores municipais efetivos, comissionados e 
contratados, com a respectiva lotação e remuneração, discriminando-
os em face do seu regime jurídico e quadro de pessoal regularmente 
aprovado por lei, agrupados em: (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 31, de 14 dezembro de 2000 e modificado pela 
Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
a) servidores estáveis, assim considerados por força do art. 19 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
se houver; (acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de 
dezembro de 2016). 
b) servidores pertencentes ao quadro suplementar, por força do não 
enquadramento no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, se houver; (acrescido pela 
Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
c) servidores admitidos por meio de concurso público, indicando seus 
vencimentos e data de admissão, bem como o protocolo de sua 
remessa ao Tribunal de Contas; (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
d) pessoal admitido mediante contratos temporários por prazo 
determinado, informando a data de início e vigência dos contratos; e 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 
2016). 
e) eventuais contratados como autorizados ou prestadores de serviço, 
e similares.  
VII - Lei do Plano Plurianual - PPA, com as alterações, se houver; 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 
2016).  
VIII - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício seguinte, 
contendo, se for o caso, os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos 
Fiscais, previstos nos arts. 4° e 5° da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000; (acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de 
dezembro de 2016).  
IX - Lei Orçamentária Anual - LOA, ou projeto de lei relativo ao 
assunto, para o exercício seguinte; 
X - demonstrativo dos saldos disponíveis, da seguinte forma: 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 
2016). 
a) termo de conferência de saldos em caixa, onde se firmará valor 
em moeda corrente encontrado nos cofres municipais na data da 
prestação das informações e, ainda, os cheques em poder da 
Tesouraria; (acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de 
dezembro de 2016). 
b) termo de conferência de saldos em bancos, onde serão anotados 
os saldos de todas as contas mantidas pelo Poder Executivo, 
acompanhado de extratos que indiquem expressamente o valor 
existente na data da prestação das informações; (acrescido pela 
Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
c) conciliação bancária, contendo data, número do cheque, banco e 
valor; e (acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de 
dezembro de 2016). 
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d) relação de valores pertencentes a t terceiros e regularmente 
confiados à guarda da Tesouraria; (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
XI - demonstrativos da Dívida Fundada Interna, bem como de 
operações de créditos   por antecipação de receitas; (acrescido 
pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
 
XII - relações dos documentos financeiros, decorrentes de contratos 
de execução de obras, consórcios, parcelamentos, convênios e outros 
que não serão concluídos até o término do mandato atual, contendo 
as seguintes informações: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 
75, de 20 de dezembro de 2016). 
a) identificação das partes; 
b) data de início e término do ato; 
c) valor pago e saldo a pagar; 
d) posição da meta alcançada; 
e) posição quanto à prestação de contas junto aos órgãos 
fiscalizadores 
XIII - termos de ajuste de conduta e de gestão firmados; 
XIV - relação atualizada dos bens móveis e imóveis que compõem o 
patrimônio do XIV - relação atualizada dos bens móveis e imóveis que 
compõem o patrimônio do Poder Executivo; (acrescido pela Emenda 
à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
XV – relação dos bens de consumo existentes em almoxarifado; 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 
2016).  
XVI - cópia dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes 
ao exercício findo, devendo apresentar o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária (RREO) do 4° bimestre e o Relatório de 
Gestão Fiscal (RGF) do 2º quadrimestre/1º semestre, bem como cópia 
das atas das audiências públicas realizadas; (acrescido pela Emenda 
à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
XVII - relação dos precatórios judiciários inscritos e pendentes de 
inscrição; (acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de 
dezembro de 2016). 
XVIII - relação dos sistemas eletrônicos (softwares) utilizados pela 
administração pública;  
XIX - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos 
a pagar e percentual que indique o seu estágio de execução; 
(acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 
2016). 
XX – relatório circunstanciado da situação atuarial e patrimonial do 
órgão previdenciário. 
§2º - Ao prefeito eleito é garantido, a qualquer tempo após a 
proclamação do resultado das eleições, o direito de instituir uma 
Comissão de Transição, com até oito membros, sendo um 
coordenador, com o objetivo de inteirar-se do funcionamento do 
Município e preparar os atos de iniciativa da nova gestão. 
§3º - O exercício das funções pela Comissão de Transição de que trata 
o §2º será honorífico, sem direito a qualquer tipo de remuneração, 
exceto ao indicado que for servidor ou empregado público, efetivo, 
estável ou ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, 
ao qual se garantirá a remuneração do cargo ou emprego que ocupa, 
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com ou sem afastamento de suas funções, a seu critério, sendo-lhe 
garantidos todos os direitos estatutários ou legais, vedada a sua 
exoneração ou demissão após a indicação, exceto decorrente de 
regular processo disciplinar; 
 
§4º - O prefeito eleito e o coordenador da Comissão de Transição de 
que trata o §2º terão poderes de solicitar informações junto aos órgãos 
e entidades da administração pública municipal, que deverão ser 
atendidas em até dez dias, sob pena de responsabilidade, e perante 
órgãos públicos estaduais e federais, inclusive no âmbito dos 
Tribunais de Contas, relativas ao respectivo Município. (acrescido pela 
Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). 
§5º - No prazo de cinco dias após ser notificado da constituição de 
Comissão de Transição pelo prefeito eleito, o prefeito em fim de 
mandato poderá indicar representantes de sua equipe de governo 
para receber e responder a todas as solicitações de informações de 
que trata o §4º, e apresentar toda a estrutura municipal. 
 
Na esteira da Constituição Estadual, a Lei Estadual nº 10.186, de 30 

de dezembro de 2014 também dispõe sobre a instituição de equipe de transição por 
candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal. A mesma matéria é, ainda, regulada 
pela Lei Municipal nº 422, de 08 de novembro de 2016. 

O fluxo de informações durante o período de transição é 
especialmente crítico, ainda mais, em tempos de pandemia, como a que atinge o país 
nesse momento, em que é natural que a atenção dos gestores públicos esteja voltada 
para as ações de enfrentamento da crise sanitária e para a mitigação de seus impactos 
sobre a atividade econômica, a preparação antecipada das informações necessárias ao 
trabalho da equipe de transição deve ser providenciada, o quanto antes, pela atual 
gestão. 

Embora extremamente gravoso ao interesse e ao patrimônio público, 
é comum aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, em final de gestão, não 
adotarem providências no sentido de evitar o chamado "desmonte", que consiste em 
um conjunto de condutas comissivas e omissivas que implicam em má gestão e dano 
ao erário, que vão desde o extravio e destruição dolosa ou culposa de documentação 
oficial, até a dilapidação do patrimônio e desvio de recursos públicos, com o objetivo de 
evitar ou embaraçar a atuação dos órgãos de controle interno e externo, de 
locupletamento de quem pratica, ou mesmo, para trazer dificuldades à gestão do 
sucessor. 

 Podem caracterizar ato de improbidade administrativa e/ou crime 
condutas comissivas ou omissivas do administrador sucedido que causem prejuízo ao 
arquivo público, com destruição, danificação, adulteração ou extravio de documentos 
de interesse público ou equipamentos, bem como embaraço à atuação do administrador 
sucessor que dificulte ou inviabilize a adequada transição governamental (artigo 11, II, 
da Lei 8.429/1992, art. 1º, XIV, do Decreto-Lei nº 201/64 e artigo 314 do Código Penal). 

 Com efeito, é dever dos atuais prefeitos assegurar a continuidade dos 
atos da administração pública, em especial com a permanência dos serviços essenciais 
prestados à população e com a manutenção do seu quadro funcional, com a guarda e 
manutenção dos bens, arquivos, livros e documentos públicos em seu poder, tendo em 
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mira a proximidade da transição administrativa que ocorrerá em muitos municípios do 
Estado. 

 Serviços como educação infantil, atendimento à saúde de pessoas 
carentes, serviços de farmácia, limpeza e saneamento, dentre outros, bem como a 
remuneração de servidores, não podem sofrer interrupção por opção ou negligência do 
gestor, tampouco admitem qualquer forma de retrocesso, porquanto constituem 
serviços públicos e atividades básicas, essenciais e de natureza continuada para 

o serviço de toda a população municipal. 

 As transições de poder nos municípios, quando marcadas por 
ocorrências de irregularidades e de práticas atentatórias aos princípios da transparência 
e da continuidade administrativa, podem produzir efeitos perniciosos para toda a 
sociedade e gravames financeiros aos cofres públicos, além da perda ou destruição do 
acervo documental do ente, especialmente no final dos respectivos mandatos de 
prefeitos, dificultando ou inviabilizando o desempenho por parte dos novos gestores. 

 Assim, deveria ser de total interesse do prefeito antecessor que a 
prestação de contas seja entregue de forma completa, contendo todos os documentos 
exigidos pela legislação, até porque, no caso de omissão, ele é quem responderá pelo 
dano resultante da não comprovação da regular aplicação das verbas federais 
repassadas, na condição de efetivo gestor dos recursos. 

 Logo, a falta de realização de uma adequada transição de governo, 
em que ocorra a entrega formal dos documentos feita pelo gestor que sai àquele que 
assume a administração, dificultará sobremaneira a obtenção da referida prova pelo 
antecessor, com vistas a afastar a sua responsabilidade por eventuais débitos no âmbito 
das instâncias de controle. 

 O processo de transição de governo é extremamente necessário 
porque, além de servir como marco crucial de definição de responsabilidades, evidencia 
o espírito público dos gestores envolvidos, em que possíveis adversidades políticas são 
deixadas momentaneamente de lado, em prol do bem estar da população, a fim de que 
não haja descontinuidade na execução das políticas públicas de interesse dos governos 
locais e federal, como também possibilite o adequado exercício do controle, de forma 
mais republicana possível, sem acarretar transtornos desnecessários para a 
Administração Pública e para a sociedade. 

 A situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e 
o decreto de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN), 
conforme Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, bem como a transferência, 
pelo Governo Federal, de montantes razoáveis de recursos para socorro aos entes 
públicos, previstos em diversos normativos, tais como na Lei nº 13.979/2020, Lei nº 
14.042/2020 (antiga MP 938/2020), MP nº 978/2020, Lei Complementar nº 173/2020 
(incluídas as suspensões de pagamentos de obrigações com a União), Emendas 
Parlamentares, dentre outros, reforça que tais receitas e despesas deverão ser 
devidamente apresentadas ao futuro gestor e publicizadas, detalhadamente, servindo 
também e especialmente, para fins de transição municipal, com vistas às futuras 
prestações de contas, e em respeito aos princípios da responsabilidade e transparência 
pública. 

 Esta situação de emergência em saúde pública-COVID-19 tornou o 
ano de 2020 atípico e a Lei Complementar Federal n º 173/2020, que estabelece o 
Programa Federativo de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) alterou 
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a LC nº 101/2000, aplicando-se, exclusivamente, neste período, a suspensão dos limites 
e o afastamento das vedações impostas no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
de acordo com o inciso II, § 1º do art. 65 da LC n º 101/2020, e somente para os casos 
dos recursos destinados ao combate da Covid-19 (art. 3º, inc. I da LC nº 173/2020). 

 Nesse pórtico, a LC nº 173/2020, que alterou a LC nº 101/2000, 
enquanto vigente o estado de calamidade pública, afastou e dispensou algumas das 
vedações da LRF, ali expressamente previstas, contudo, não eximiu seus 
destinatários da observância das obrigações de transparência, controle e 
fiscalização referentes ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura 
verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivos, na forma por eles 
estabelecida, conforme expressamente previsto no seu art. 3º, §1º, inciso II. 

 As regras da Instrução Normativa – TCE/MA nº 45 de 09 de 
novembro de 2016, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados na transição 
de mandato de Prefeito e de Presidente de Câmara Municipal no âmbito do Estado do 
Maranhão, ainda em vigor, e o informativo recentemente publicado com alertas aos 
gestores municipais sobre as regras que devem ser observadas no último ano do 
mandato, com o objetivo de resguardar o equilíbrio das contas públicas e garantir a 
efetividade do princípio da continuidade do serviço público estão, no município de Viana, 
sendo desrespeitadas de maneira expressa pelo atual gestor, o que torna 
imprescindível uma ação judicial rápida e eficaz que possa recompor o estado de 
legalidade.  

Assim, vencidas as causas de pedir, passemos aos pedidos 
propriamente ditos nesta Ação Civil Pública, antes, porém, apenas declinando os 
fundamentos que, à luz do art. 300 do NCPC, autorizam a concessão da liminar em 
sede de tutela de urgência. 

 
III – DA TUTELA DE URGÊNCIA, A SER CONCEDIDA EM SEDE DE 

LIMINAR 
 
Os argumentos e documentos apresentados demonstram cabalmente 

que a situação atual dos serviços de saúde e educação e a necessidade de viabilização 
dos trabalhos de transição governamental, nesta urbe, exigem pronta intervenção 
judicial, não podendo esperar.  

 
Já chegam a esta Promotoria de Justiça relatos de paralisação de 

serviços essenciais, como o CAPS e o transporte dos doentes renais crônicos para as 
sessões de hemodiálise, além da rescisão dos contratos de locação de veículos do 
Município de Viana. 

 
No caso em comento, trata-se de obrigação de fazer, podendo e 

devendo o órgão jurisdicional determinar o cumprimento da prestação devida, valendo-
se desta liminar, uma vez que estão presentes os requisitos necessários à sua 
concessão, na forma dos arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, in verbis:  

 
"Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da 
atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 
execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 
suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do 
autor".  
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"Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo".  
 
A plausibilidade do direito invocado, o fumus boni iuris, está 

perfeitamente evidenciado pela flagrante desobediência às referidas normas 
constitucionais e infraconstitucionais, relatadas na Recomendação Ministerial nº 
24/2020-1ªPJVIA, haja vista que boa parte da população desta Comarca encontra-se 
em situação de vulnerabilidade frente aos desmandos administrativos da atual 
administração neste momento de fim de governo.  

 
Salta aos olhos a indubitável legitimidade da pretensão do Ministério 

Público, enquanto defensor da moralidade pública, lato sensu, podendo e devendo 
acionar o Poder Judiciário quando desatendidos os princípios basilares da 
Administração Pública. 

 
Não há como negar a verossimilhança das alegações sobre fatos de 

domínio público, nem tampouco, a adequação dos dispositivos constitucionais e legais 
que embasam o pedido. 

  
Quanto ao periculum in mora, é uma evidência, já que a continuidade 

desta situação poderá gerar lesões graves e de difícil reparação à toda população do 
município, sobretudo àqueles que não contam com outras possibilidades de acessos a 
serviços essenciais, a não ser as ofertadas pelo Poder Público. 

 
A eventual demora na prestação jurisdicional pleiteada acarretaria 

graves e irreparáveis prejuízos para centenas de munícipes que necessitam dos 
serviços essenciais interrompidos. Sob esse aspecto, não há dúvida sobre o perigo na 
demora, haja vista que direitos fundamentais estão em jogo. 

 
Vale ressaltar que o direito tardio pode representar a total perda da 

identidade do ser humano e de nada serve se não reparada a tempo.  A população não 
pode nem deve ficar refém da retaliação política e do mau uso do dinheiro público. 

 
No mesmo sentido, o tempo é curto para que haja a escorreita, 

necessária e republicana transição de governo e os eleitos tomem conhecimento da 
realidade administrativa do Município, para bem começarem seus mandatos em 
01.01.2021. Se mostram relevantes os prejuízos de ordem material e moral a que está 
sujeita a população. 

 
Caso persista o atual quadro que assola a administração municipal 

neste momento pós-eleições, os prejuízos à população se acumularão dia a dia ou, por 
via indireta, inviabilizando-se a própria paz social nesta urbe, ameaçada pelo 
entendimento daqueles que insistem em administrar a coisa pública como se 
propriedade sua fosse. 

 
Insta ressaltar, por exemplo, que o inadimplemento de obrigações 

patronais, a exemplo do recolhimento das contribuições previdenciárias ou de 
obrigações contratuais, como a não prestação de contas de convênios com outros entes 
públicos poderá acarretar prejuízos graves e de longo prazo para o Município e para os 
munícipes, tais como o sequestro de verbas públicas e o impedimento de recebimento 
de transferências voluntárias, o que impactará diretamente na administração do 
Município de Viana já a partir do primeiro dia do próximo ano. 
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DOS PEDIDOS: 
 
Ante a todo o exposto, o Ministério Público, como guardião 

constitucional do interesse público primário, nos termos do que estabelece a Carta da 
República de 1988, em seus arts. 127/129, pede a Vossa Excelência:  

 
1) a concessão de LIMINAR, em sede de tutela de urgência, 

conforme fundamentos retro, sem oitiva prévia da parte ré, 
com fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), em caso de descumprimento da decisão, que será revertida 
em favor do fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85 (Lei da 
Ação Civil Pública), a ser suportada e paga pessoalmente pelo 
Prefeito, Sr. Magrado Aroucha Barros, sem prejuízo de 
responder por crime de desobediência, para que, no prazo de 3 
(três) dias, ENTREGUE AOS MEMBROS DA EQUIPE DE 
TRANSIÇÃO CONSTITUÍDOS PELO PREFEITO ELEITO:  
a) a base de dados de todos os sistemas e/ou levantamento 

documental de todos os atos e fatos orçamentários, 
financeiros, fiscais e patrimoniais do município; 

b) entrega, por meio de relatórios da equipe mista de transição, 
ou de recibos, de todo o acervo documental relativo a bens, 
direitos e obrigações dos Poderes públicos municipais; 

c) entrega do levantamento das dívidas do município, com 
informações detalhadas dos nomes dos credores, datas com 
os respectivos vencimentos, inclusive as dívidas de longo 
prazo e encargos decorrentes de operações de créditos, 
informando sobre a capacidade de a Administração realizar 
novas operações de crédito de qualquer natureza; 

d) listagem dos contratos de obras, serviços e fornecedores, com 
o respectivo status de execução, da situação de pagamento, 
da correspondência com o desejado, bem como a informação 
sobre se os procedimentos licitatórios respectivos estão de 
acordo com a legislação pertinente – para sua correção por 
iniciativa própria da atual gestão ou da próxima; 

e) listagem das ações judiciais que envolvem o município, 
detalhando o cumprimento de prazos, a situação em que se 
encontra o processo, a instância que irá julgá-lo, os 
argumentos da outra parte e outros detalhes que a assessoria 
jurídica vier a identificar; 

f) relatório da situação da dívida ativa, em cobrança 
administrativa ou judicial, bem como dos créditos lançados e 
não recebidos no exercício vigente no momento da transição; 

g) informações completas sobre a folha de pagamento, incluindo 
a relação de servidores postos à disposição de outros órgãos 
e entidades; 

h) a plena observância do art. 156, §1º da CEMA, da Lei nº 
10.186/2014 e da Instrução Normativa nº 45, de 09 de 
novembro de 2016, e de instruções posteriores, do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão, que disponham sobre a 
instituição da equipe de transição; 

i) realizar, até o término do mandato, a prestação de contas 
parcial dos convênios e dos contratos de repasse, cuja 
execução eventualmente se estenda para a nova gestão do 
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Município, mantendo, consigo, cópias das mesmas para fins 
de eventual solicitação posterior por parte dos órgãos de 
controle; 

j) assegurar a continuidade dos atos e contratos da 
Administração Pública, em especial concernentes aos serviços 
essenciais prestados à população, como saúde, educação, 
limpeza urbana, transportes públicos, fornecimento de material 
médico-hospitalar, de material escolar, inclusive gêneros 
alimentícios destinados à merenda escolar; à guarda e 
manutenção dos bens, arquivos, livros contábeis, 
computadores, mídia, sistemas, dados, extratos bancários e 
documentos públicos em seu poder, incluindo-se os 
procedimentos licitatórios e os processos de pagamento;  

k) cumprir as disposições da Lei nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), observando-se as alterações 
feitas pela LC nº 173/2020, para o ano de 2020, 
excepcionalmente, em razão da pandemia do coronavírus 
(COVID-19), e que se aplica, exclusivamente, aos recursos 
destinados ao combate à pandemia, os quais ficam apenas 
suspensos, devendo, fora da excepcionalidade, obediência ao 
artigo 42 (vedação, nos últimos dois quadrimestres do 
mandato, de contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito) e, também, nas 
hipóteses em que o município não observe os limites impostos 
pela LRF, adotar as medidas saneadoras para equilibrar as 
contas municipais do artigo 169 da Constituição Federal; 

l) prestar contas e demais informações sobre os recursos 
destinados ao combate à pandemia, previstos nas Leis, 
Decretos, Emendas, e especificamente, nas disposições da LC 
nº 173/2020, que alterou a LC nº 101/2000, enquanto vigente 
o estado de calamidade pública, quando afasta e dispensa 
algumas das vedações da LRF, ali expressamente previstas, 
uma vez que a LC nº 173/2020 não exime seus destinatários, 
ainda que após o término do período de calamidade pública 
decorrente da pandemia da Covid-19, da observância das 
obrigações de transparência, controle e fiscalização referentes 
ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura 
verificação pelos órgãos de fiscalização e controle respectivos, 
na forma por eles estabelecida (art. 3º, §1º, II); 

m) manter rigorosamente em dia a folha de pagamento dos 
servidores do município, atentando, especialmente, para o 
pagamento, a tempo e a modo usuais, dos vencimentos e 
proventos, incluindo o 13º salário; 

n) manter rigorosamente em dia os pagamentos dos prédios onde 
funcionem serviços básicos, tais como água, energia elétrica e 
telefone; 

o) garantir o funcionamento e o uso pleno e atualizado do Portal 
da Transparência e do Link COVID-19, atendendo ao princípio 
da Transparência Pública e de todas as disposições da Lei nº 
12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), do art. 48 da LRF e 
do art. 4º, §2º da Lei nº 13.979/2020; 
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p) manter atualizada a documentação e as informações 
essenciais ao funcionamento da máquina pública, 
especialmente de todos os dados contábeis, impedindo que as 
empresas privadas prestadoras de serviços levem consigo as 
informações imprescindíveis à continuidade administrativa, 
especificamente sobre o controle dos atos contábeis do 
município e folha de pagamento; 

q) fornecer aos membros da equipe de transição cópias digitais: 
s.1) de todos os procedimentos licitatórios, processos de 
pagamentos e demais documentos pertinentes ao controle das 
licitações públicas realizadas na sua gestão; s.2) das 
prestações de contas para com a Câmara de Vereadores e o 
Tribunal de Contas do Estado; 

r) Proceder à alimentação regular e tempestiva dos Sistemas 
SACOP, SAAP, CONVÊNIO WEB, etc. do Tribunal de Contas 
do Estado, bem como dos sistemas federais correlatos; 

s) garantir a permanência dos serviços essenciais de duração 
continuada prestados à população, quer com a prorrogação 
dos contratos já existentes que não ultrapassem o limite legal 
do art. 57, inciso II, e §4º, da Lei nº 8.666/932, caso preços e 
condições sejam vantajosos para a Administração, quer com a 
deflagração de procedimento licitatório para evitar a 
interrupção; 

t) garantir o acompanhamento e a atuação plena e independente 
do sistema de controle interno; 

u) controlar gastos com pessoal; 
v) reconduzir a dívida pública aos limites legais, caso já 

ultrapassados os limites prudenciais da LRF; 
w) respeitar o prazo para repasse das consignações 

(previdenciárias, empréstimos consignados e outras) bem 
como o prazo de pagamento das obrigações patronais, 
incluído, expressamente, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias do mês de novembro e da 
folha do 13º salário; 

x) obedecer a ordem cronológica de pagamento nos contratos 
firmados, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666/93 e das 
correspondentes Normativas editadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado; 

y) expedir ato de limitação de empenho e movimentação 

financeira para assegurar o cumprimento das metas fiscais; 

 
2) a citação dos requeridos para, caso queiram, apresentar defesa, 

adotando-se para o feito o rito ordinário previsto no Novo Código 
de Processo Civil (NCPC); 

                                                 
2  Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

 II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 § 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 
superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. 
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No mérito, pede o Parquet que seja julgada procedente a presente 

ação em todos os seus termos, confirmando-se o pedido formulado liminarmente.  
 
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admissíveis 

em direito, especialmente, juntada posterior de documentos, oitiva de testemunhas, com 
rol a ser oportunamente apresentado, tudo de logo requerido.  

 
Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais, por inestimável 

o valor dos bens aqui promovidos).  
 
Termos em que pede e aguarda deferimento. 
 
 
Viana, 14 de dezembro de 2020 
 
 
 

Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva 
Promotora de Justiça 

 

Num. 39224805 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: ISABELLE DE CARVALHO FERNANDES SARAIVA - 14/12/2020 19:47:55
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121419475581100000036783656
Número do documento: 20121419475581100000036783656


	Cabeçalho
	Índice
	Petição | NUM: 39224805 | 14/12/2020 19:42

