
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818275-13.2020.8.10.0000
 
Agravante: EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO JÚNIOR
 
Advogado: Nadir Maria de Britto Antunes – OAB/MA 19.885
 
Agravados: JORGE LUIZ SANTOS GARCIA e MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA
 
Procurador: Antônio Francisco Leite de Campos
 
Relatora: NELMA CELESTE S.S COSTA
 
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edilson
Campos Gomes de Castro Junior contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Palmeirândia, nos autos da Ação Popular n. 0801926-
60.2020.8.10.0020, proposta em desfavor de Jorge Luiz Santos Garcia, ora agravado.
 
 
 
Colhe-se dos autos que o Agravante propôs, na qualidade de prefeito eleito do Município
Palmeirândia, a demanda na origem contra o atual gestor daquela municipalidade visando o
bloqueio das contas da Fazenda Pública Municipal, em razão de supostas irregularidades
praticadas após as eleições Municipais de 2020, elencando a ocorrência de atraso no pagamento
de servidores, dilapidação do patrimônio público e a ocultação de documentos.
 
 
 
O Juízo de origem indeferiu a medida de bloqueio requisitada pelo Agravante.
 
 
 
Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso, pleiteando reforma da decisão combatida,
alegando, em síntese, que restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da
medida liminar, pois o Agravante, com a suposta conduta ímproba e atentatória às obrigações de
responsabilidade fiscal, colocam em risco o Erário municipal.
 
 
 
Aduz que o atual gestor municipal de Palmeirândia promove indevidos descontos nos
contracheques de servidores públicos sem apresentar qualquer motivação concreta.
 
 
 
Sustenta que tais elementos evidenciam o descumprimento de obrigações legais que recaem ao
atual gestor munícipe, ora Agravado, cujo ato possui aptidão para ocasionar empecilho para a
próxima gestão municipal vindoura.
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Acrescenta que o escopo do pedido formulado em sede de ação popular se destina a evitar a má
gestão dos recursos financeiros que serão repassados ao Município de Palmeirândia no escoar
do presente exercício financeiro, motivo pelo qual reclamou pela adoção de medida preventiva
para que não haja solução de continuidade na gestão que se inicia em janeiro de 2021.
 
 
 
Sob tais considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do
agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão impugnada.
 
 
 
Éo relatório. passo a decidir.
 
 
 
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece o cabimento do Agravo de
Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, adequando-
se, portanto, ao caso sob análise.
 
 
 
Por outro prisma, reconheço que a petição do Agravo em apreço foi devidamente instruída pelas
peças obrigatórias, elencadas no inciso I, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil, sendo a
tempestividade recursal constatada pelos documentos carreados aos autos.
 
 
 
De tal modo, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
 
 
 
Passando à análise do pedido de tutela, devo frisar que para a concessão da medida torna-se
imperioso que esta providência tenha caráter excepcional, devendo, assim, ter a sua necessidade
comprovada de forma convincente, a fim de formar, de plano, o livre convencimento do julgador.
 
 
 
Nesse sentido, para a concessão da tutela nos termos do disciplinado no CPC/2015, necessário
se faz a presença dos seguintes requisitos: relevância dos fundamentos dispensados nas razões
recursais e o receio de que a decisão agravada possa resultar lesão grave ou de difícil reparação,
conforme se depreende da conjugação do art. 300 e 1.019, I, ambos do CPC/2015.
 
 
 
No caso em apreço, os argumentos apresentados pelo Agravante demonstram, a princípio, a
presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida, pois, sobretudo, o caso versa
sobre o resguardo de patrimônio público em período de eleição municipal que enseja a alteração
da Chefia do Poder Executivo Municipal.
 
 
 
Entendo que para a devida análise do presente caso, deve haver a justa e devida ponderação
quanto a excepcionalidade de medida requerida, visto que, é fato público e notório, se tornou
comum que o gestor público não eleito promova atos que impliquem em descumprimento de suas
obrigações de ordem legal, como atraso no adimplemento de servidores públicos, a contração de
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dívidas que se perpetuam para a gestão posteriori, como também acabam por realizar pagamento
fora da devida cobertura contratual.
 
 
 
Pondero que esse cenário não é novo, principalmente no âmbito do Estado do Maranhão,
situação a exigir do julgador a adoção de medida tendente à preservação dos princípios que
regem a Administração Pública e, por consequência, o próprio erário municipal visando que, após
a transição administrativa, não sofra a Municipalidade e, principalmente aos administrados, com o
risco descontinuidade administrativa.
 
 
 
No caso dos autos, o Agravamte trouxe vários indícios da prática de atos que implicam em
descumprimento do dever legal do atual gestor e que pode, a partir de melhor instrução
processual, ser inclusive tipificado como ato ímprobo.
 
 
 
Pondero que em casos desse jaez, embora a prova documental ainda não seja inteiramente
incontroversa, esta apresenta elementos que indicam a possibilidade de ocorrência de dano
irreparável à municipalidade, caso não se promova o bloqueio das contas públicas pretendido,
visando o alcance da possibilidade de que o gestor sucessor não venha a ter entraves
administrativos pelo descumprimento de deveres que ainda devem ser observados por ocasião
do encerramento do atual mandato eletivo.
 
 
 
Assim, no presente momento processual deve prevalecer o princípio in dubio pro societate em
vista a devida comprovação, pelo menos neste momento, que o atual gestor está promovendo a
redução de vencimento de servidores públicos, o que implica em ofensa direta ao princípio da
irredutibilidade salarial, previsto no art. 37º, XV da Constituição Federal de 1988. 
 
 
 
Ao caso vertente entendo pela aplicabilidade do microssistema de tutela de direitos coletivos em
vista que o art. 5º, LXXIII da Constituição da República dispõe sobre a ação popularcomo o amplo
exercício da soberania populardedefesade interesses difusos, visandoa anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
 
 
 
Sabidamente, a moralidade administrativa possui é prevista como princípio constitucional
administrativo no caputdo art. 37 daCF/882, e os atos lesivos ao patrimônio público são
enumerados, em rol exemplificativo, nos arts. 2º e 4º da Lei nº 4.717/65:
 
 
 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos
casos de:
 
a) incompetência;
 
b) vício de forma;
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c) ilegalidade do objeto;
 
d) inexistência dos motivos;
 
e) desvio de finalidade.
 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
 
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente
que o praticou;
 
       b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
 
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo;
 
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se
fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;
 
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele
previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
 
 
 
Da documentação acostada nos autos, tem-se que ficou demonstrado que o Agravado, na
qualidade de autoridade máxima do Poder Executivo do Município de Palmeirândia pratica ato
sem substrato legal, existe relativo ao atraso no pagamento de salário de servidores e,
principalmente, a promoção de redução de vencimentos sem qualquer justificativa concreta e
alheio ao devido processo legal.
 
 
 
Não se pode retirar a devida gravidade que o ato tratado externa, na medida que contempla o
descuidado do atual gestor, após o resultado das eleições, de não cumprir os deveres ínsitos ao
cargo de Chefe do Poder Executivo e, ao que se vislumbra dos autos, passou a praticar atos
arbitrários que colocam em cheque não só o direito dos administrados, como caracterizam risco
concreto a higidez patrimonial da municipalidade, em vista a já demonstrada prática de ato sem
causa fática justificada, o que se amolda à hipótese do art. 2, “d” e “e” da Lei 4.717/65,
anteriormente mencionado.
 
 
 
Identifico do mero exame perfunctório efetuado, especialmente dos documentos que
acompanharam a inicial, há fortes indícios das irregularidades atribuídas ao atual gestor,
merecendo provimento o pleito do Agravante para que seja determinado o bloqueio das contas do
Município de Palmeirândia como forma de criar meios para evitar o uso indevido e indiscriminado
de verbas públicas que podem colocar em cheque os princípios da moralidade e da continuidade.
 
 
 
Analiso que o Agravado passou a promover o pagamento a menor dos salários dos seus
servidores, sem qualquer justificativa plausível, visto que recebe verba certa mensalmente, para
tal finalidade. Há, também, a demonstração que o Município se encontra inadimplente quanto ao
dever informação do SIOPE em vista a ausência de alimentação de sistema próprio quanto aos
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gastos com a educação, havendo notícia também da retirada de documentos públicos.
 
 
 
Com efeito, o gestor público, ao assumir a titularidade da pasta do Poder Executivo Municipal,
deve honrar com o pagamento dos servidores públicos municipais, sob pena de incorrer,
inclusive, em atos de improbidade administrativa e, com isso, existe a necessidade de criar ao
gestor que irá suceder mecanismo útil para que não encontre o Município combalido a ponto de
criar óbice ao exercício da administração.
 
 
 
De certo, como anteriormente ponderado, a documentação referenciada não pode ser de um todo
descartada em vista que a peculiaridade que o caso apresenta em vista ao período excepcional
de transição municipal, merecendo a devida ponderação que redução sem causa justificada de
remuneração de servidores além de ilegal, é inteiramente injustificável e causa, sem dúvida,
inúmeros e incomensuráveis transtornos, não só aos servidores públicos municipais, mas a toda
coletividade do Município de Palmeirândia.
 
 
 
Além disso, demonstra uma verdadeira desorganização na Administração Pública Municipal, pelo
que, nesta fase processual, mostra-se prudente conferir maior prestígio ao princípio in dubio pro
societate.
 
 
 
Nesse sentido, para evitar maiores prejuízos aos referidos servidores públicos e o próprio dano
ao patrimônio público municipal, bem como em face da natureza alimentar da remuneração de
servidores, é imperioso a concessão da tutela de urgência pretendida, tudo em consonância com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de assegurar a correta gestão do
dinheiro público, além da garantia do salário dos servidores públicos.
 
 
 
Nesse sentido, vislumbra-se claramente a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao
patrimônio público e o direito de servidores, caso o bloqueio requerido venha a ser realizado
somente em momento futuro, pois, sabidamente, o atual mandato eletivo já se encerra em
31/12/2020, e caso não haja a constrição das contas o dano poderá ocorrer a utilização dos
recursos depositados em favor do município em finalidades diversas, materializado lesão
irreparável, a implicar na perda superveniente do interesse jurídico que ensejou a propositura da
Ação Popular originária, que voltada a propiciar mecanismos para uma regular gestão do
patrimônio público.
 
 
 
Isso posto, sem maiores delongas, defiro o pedido de efeito ativo e DETERMINO o bloqueio de
todosos recursos depositados nas contas bancárias do Município de Palmeirândia/MA, a exceção
das movimentações financeiras necessárias para se manter o funcionamento de serviços públicos
essenciais e promover a quitação da folha de pagamento da Municipalidade, englobando os
servidores efetivos e comissionados.
 
 
 
Determino, por oportuno, seja procedida a comunicação da presente decisão para o Banco do
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Brasil de São Bento (Agência 2607), responsável pela custódia dos valores do Município de
Palmeirândia, pelo meio mais célere possível, a fim de conferir a devida eficácia ao presente
comando jurisdicional que deve ter o seu cumprimento imediato
 
 
 
Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão, de acordo com o artigo
1.019, inciso I, do CPC/2015.
 
 
 
Intime-se a parte agravada, ex vi do inciso II, do dispositivo legal supracitado.
 
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
 
 
 
Após, voltem-me conclusos.
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
 
São Luís, 15 de dezembro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 

Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA COSTA
 

RELATORA
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