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ESTADO DO MARANHÃO

 
PODER JUDICIÁRIO

 
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA 

 
 
 
 
 
PROCESSO: 0800345-24.2022.8.10.0125 
 
REQUERENTE: ODAIR JOSÉ REIS SOARES 
 
REQUERIDO(A): MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 
 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 
 
 
 

DECISÃO
 
 
 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de liminar proposta por ODAIR JOSÉ REIS SOARES
 em face do MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA alegando, em síntese, que protocolou no dia
19/05/2022, ofício requerendo ao demandado autorização para utilização do campo de futebol do
Estádio Municipal Dorindão para a realização da "Liga da Baixada de Futebol/2022". 
 
Aduz que somente em 01/06/2022, mais de 10 (dez) dias após o requerimento, recebeu resposta
do demandado, no qual alegou que não seria possível a autorização pleiteada em razão do
estádio está passando por reformas.
 
Narra que os motivos informados para o indeferimento do pedido não são verdadeiros, posto que
o estádio não está passando por reforma, anexando fotos deste. Ademais, afirma que o motivo
verdadeiro para negativa do pedido é que o autor é opositor político do chefe do executivo
municipal.
 
Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar a fim de que o demandado seja obrigado a 
liberar o Estádio Municipal Dorindão para a realização do torneio "Liga da Baixada de 
Futebol/2022", no dia 05/06/2022, sob pena de multa diária.
 
É o que cabia relatar. DECIDO.
 
Nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se dos famigerados requisitos processuais
do fumus boni juris e do periculum in mora.
 
A probabilidade do direito ou fumus boni juris, possui dois aspectos: um material-jurídico e um
processual-probatório. O primeiro consiste no fato de a narrativa possuir coerência e
verossimilhança razoável, bem como teses jurídicas em certa consonância com o ordenamento,

Num. 68420822 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MOISES SOUZA DE SA COSTA - 03/06/2022 13:32:23
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060313322339900000063996984
Número do documento: 22060313322339900000063996984



ainda que o julgador não tenha condições, no momento emergencial, de fazer um juízo definitivo.
O segundo, por sua vez, consiste em o autor trazer provas concretas que permitam ao
magistrado antever o fato narrado. Por óbvio, a prova não precisa ser cabal, mas suficiente a
fazer emergir os fatos, ainda que translúcidos ao julgador.
 
Trata-se de exigência da tutela provisória, que deve ser meticulosamente observada, porque
configura exceção aos princípios do contraditório e devido processo legal (art. 5, LIV e LV, da
CF). De fato, trata-se de situação a qual será imposta ao requerido determinação judicial sem a
sua oitiva prévia.
 
Analisando esses elementos na presente demanda verifico que a petição atende ao aspecto
material-jurídico do fumus boni juris. Trata-se da necessidade do requerente em realizar evento
que acontece todos os anos neste município e em municípios da baixada, tendo o mesmo
oficiado ao requerido solicitando autorização para utilizar o Estádio Municipal Dorindão para
realizar o jogo da "Liga da Baixada de Futebol/2022", ocasião em que o demandado indeferiu o
requerimento sob a alegação de que o local estaria passando por reformas. 
 
Conforme narrado, vejo que o requisito do fumus boni iures restou comprovado, tanto pelos fatos
narrados na inicial, bem como por meio dos documentos anexados pelo requerente em ID
68394444, 68394445, 68394446 e 68394447, além das fotos anexas à inicial que comprovam que
o estádio não está passando por reforma. 
 
Quanto ao periculum in mora, o tenho por evidente, haja vista que se trata de um campeonato o
qual já é tradição na baixada maranhense, praticado há vários anos neste município, não
podendo ser prejudicado em virtude da alegação do requerido de que o estádio estaria em
reforma, sem que de fato esteja.
 
Restou comprovado nos autos que o requerente solicitou ao requerido a utilização de bem público
previamente informado por meio de ofício (ID 68394444).
 
As características fundamentais acerca da utilização de bem público se referem em dimensionar
o papel do proprietário estatal em relação aos bens de uso comum, notadamente, são bastante
diminutos. Em primeiro lugar, o uso primário desses bens não deve beneficiar imediatamente ao
poder público, mas, principalmente, a coletividade. Em segundo lugar, ainda que os locais
solicitados sejam de responsabilidade do requerido, não cabe ao órgão público criar restrições
imotivadas ao uso por qualquer indivíduo, salvo quando houver interesse público para tanto.
 
Entendo que não é o presente caso, haja vista que, conforme já demonstrado, o requerido alegou
um motivo aparentemente inexistente para vetar o uso do estádio de futebol em comento, fato
este que não poderia ter ocorrido, posto que a legislação, bem como os princípios gerais do
direito administrativo, em especial o da legalidade, estabelecem que o ente estatal deve fazer
tudo aquilo que a lei determina, havendo, portanto, determinação específica no art. 50, I c/c §2º,
da Lei nº 9.784/99, cuja decisão deve ser motivada em razões verídicas. 
 
Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para que o Município de São João Batista se
abstenha de impedir/dificultar/embaraçar a realização da programação da "Liga da Baixada
 de Futebol/2022", que será realizada pelo requerente, devendo liberar o Estádio
Municipal Dorindão para a realização do torneio no dia 05/06/2022 (domingo), sob pena de
multa diária no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em caso de descumprimento,
limitada a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
 
Advirta-se o demando que qualquer medida adotada após a ciência da presente decisão, a
fim de embaraçar a realização do evento, será considerado descumprimento da presente
ordem judicial. 
 

Num. 68420822 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MOISES SOUZA DE SA COSTA - 03/06/2022 13:32:23
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060313322339900000063996984
Número do documento: 22060313322339900000063996984



Notifique-se o requerido na pessoa do Prefeito Municipal ou Procurador Geral, e em caso da
ausência de ambos, na pessoa a qual esteja respondendo como Chefe do Executivo Municipal,
cientificando-o da presente decisão.
 
Na forma do artigo 334 § 4º, II do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação a que alude
o caput do art. 334 do Código de Processual Civil, pois inadequada, em princípio, aos processos
em que for parte a Fazenda Pública, à qual somente é permitida autocomposição quando houver
norma legal autorizadora.
 
CITE-SE o réu para, nos termos do art. 183 caput c/c artigo 335 caput, ambos do CPC, para
oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias.
 
Com ou sem contestação, voltem os autos conclusos.
 
A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.
 
Publique-se. Intimem-se.
 
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
 
São João Batista, 03 de junho de 2022. 
 
 
 

MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA
 

Juiz de Direito Titular
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