
 

 
 
 
 

DECISÃO 
 
  

Trata-se de demanda proposta por RAIMUNDO NONATO EVERTON SILVA em face de  MUNICIPIO
DE VITORIA DO MEARIM , visando a anulação de procedimentos licitatórios realizados neste mês de dezembro, tendo
em vista que a gestão atual terminará em 31 de dezembro e que os objetos das licitações ultrapassam em muito o
período da atual gestão, causando comprometimento financeiro do Município de Vitória do Mearim. 

Aduz ainda desrespeito ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a proibição de
contrair obrigação que não possa ser satisfeita dentro do exercício fiscal. 

Liminarmente pede e, a suspensão de todos os procedimentos licitatórios realizados nos últimos dias de
gestão, em especial os diversos certames ocorridos no dia 08/12/2020.  

Ministério Público manifestou-se favoravelmente a liminar requerida.
 

É o Relatório. Decido. 
Para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a presença dos requisitos legais,

materializados na probabilidade do direito, conciliada, alternativamente, com o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300 do CPC). 

Por outro lado, o art. 1º da Lei 8.437/92 traz as hipóteses em que são vedadas liminares em face de
atos do Poder Público:  

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no
procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza
cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não
puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em
virtude de vedação legal.
 
§1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar
inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade
sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de
tribunal.
 
§2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de
ação popular e de ação civil pública.
 
§3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em
qualquer parte, o objeto da ação.
 
§4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao

dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será

imediatamente intimado.
 

  
Para se saber todas as hipóteses necessário perquerir quais os casos em que são vedadas liminares

em face da Fazenda Pública na lei de mandado de segurança, quais sejam: 
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 
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Diante das hipóteses acima delineadas, entendo que o pedido de suspensão de licitação não se
encontra dentre as hipóteses de vedação de liminar. Portanto, passo a analise do pedido. 

No caso em lente, conforme alegações do autor e documentos acostados, o Município de Vitória do
Mearim vem descumprindo a norma prevista no art. 42 da Lei Complementar 101/2000, uma vez que, por meio dos
procedimentos licitatórios, visa-se a constituição de obrigação a ser satisfeita além do seu mandato. 

Com efeito, o art. 42 da LC 101/2000 veda expressamente a contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro do mandato do gestor, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato. 

A lei de responsabilidade fiscal  disciplina o incentivo às boas práticas no uso do erário, de modo que os
administradores não comprometam a saúde financeira dos entes públicos. 

Na mesma linha caminha o art. 59, §2º, da Lei  4.320/64, o qual veda os Municípios assumirem, por
qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito:  

§2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir,
por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do
término do mandato do Prefeito. 
 

Ademais, é de conhecimento público, sendo conduta rotineira nos mais diversos municípios do Brasil,
que o momento de maior descontrole do erário e de toda a máquina pública ocorre na transição entre um gestor e outro,
mormente quando adversários políticos. Assim, a inércia do judiciário frente a essas práticas pode alimentar um círculo
vicioso, cuja repetição se daria a cada 04 (quatro), ou a cada vez que houvesse troca na gestão municipal. 

Impende destacar que, ainda que estivesse prevista a despesa na lei do plano plurianual, na lei de
diretrizes e na lei do orçamento anual, o administrador estaria impedido, nos dois últimos quadrimestres de seu
mandato, de contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente nele ou que tenha parcelas a
serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa. 

Sendo assim, entendo preenchido o requisito de plausibilidade jurídica do pedido.  
No que se refere ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, temos que a realização de licitações nos

últimos dias de mandato possuem o condão de retirar dos novos administradores os poderes de discricionariedade das

políticas públicas a serem implementadas, além de possobilidade de se criarem obrigações que podem se tornar

inexequiveis, as quais estão proibidas pelas leis citadas anteriormente.
 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos do art. 300 do CPC, para SUSPENDER os
procedimentos licitatórios apontados na inicial, desde que tenham previsão de serem finalizados em dezembro de 2020
e que contenham obrigação a ser satisfeita após o mandato da atual gestão. 

Cite-se o Município de Vitória do Mearim para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias.  
Publlique-se. Registre-se. Intimem-se desta decisão, com urgência. Cumpra-se.  
 

 
 

 
 

 
Vitória do Mearim/MA, 14 de dezembro de 2020.

 
 

 
 

 
 

 
Haderson Rezende Ribeiro

 
Juiz de Direito Titular
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