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 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

 GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA BRANDÃO DE CARVALHO

 0713538-68.2019.8.18.0000PROCESSO Nº:
 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)CLASSE:

 [Sistema Remuneratório e Benefícios]ASSUNTO(S):
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO –  AÇÃO ORDINÁRIA - VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES DO RÉU – DESBLOQUEIO DE CONTAS MUNICIPAIS – ADIMPLEMENTO
SALARIAL– RECURSO PROVIDO. Preenchido os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015, que exige a
demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, defiro a tutela antecipada.

 

            I - RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Oriente do Piauí-PI, devidamente
qualificada nos autos, em face de decisão interlocutória (ID – 5976682) proferida pelo juiz da Vara Cível da
Comarca de  – Piauí.Valença

Alega o agravante, inicialmente, que não cabe concessão de liminar contra a fazenda pública, nos termos do
art. 1°, § 3°, da Lei n° 8.437/92. Afirma que a folha de pagamento do Município de Novo Oriente do Piauí –
PI é dividida de acordo com o cronograma de repasse dos recursos federais, que ocorrem a cada decênio e
variam de mês para mês.

Ato contínuo, assevera que adimpliu os salários relativos aos meses de abril a julho de 2019, restando em
atraso apenas o mês de agosto, o qual ainda não foi pago por ausência de recursos financeiros.

Que a obrigatoriedade de pagar o salário de todos os servidores efetivos e contratados em 05 dias, configura
grave lesão à ordem e economia pública e efeito multiplicador, tendo em vista que além de não possuir
recursos suficientes para tal pagamento, afetará o pagamento de fornecedores de insumos para a prestação de
serviços essenciais.

Que o cumprimento da medida liminar resultará em uma obrigação inviável a qualquer município do Estado
do Piauí, uma vez que estes são dependem dos repasses advindos do Governo Federal e Estadual, não
havendo como o município “antecipar” as despesas sem que as receitas tenham sido creditadas
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Alega ser nula a concessão de medida liminar pela patente ocorrência do  inverso, devendopericulum in mora
ser suspensa a liminar.

Ao final, requer a suspensão da medida liminar deferida, tornando-a sem efeito e que seja provido o recurso,
reformando-se a decisão interlocutória guerreada.

Juntou documentos.

            Suficientemente relatados, passo a decidir sobre o pedido liminar.

            II – FUNDAMENTAÇÃO

            Preambularmente, elenco que preenchido os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

            Compulsando os autos, verifico que o presente caso requer uma análise comedida da questão, posto
que, na espécie vertente, apesar da decisão recorrida buscar resguardar o pagamento de salário dos servidores
da rede pública municipal de educação, o presente instrumental requer-se a suspensão dos efeitos de decisão
pela qual o juízo da Vara Única da Comarca de Valença do Piauí, que determinou o bloqueio de contas
municipais, bem como consolido multa em face do Município de Novo Oriente e do gestor municipal.

Esse o teor da decisão objeto deste instrumental:

“Portanto, diante da intolerável situação, hei por bem, ante o não cumprimento da Decisão Liminar e pelo
restabelecimento do respeito e da dignidade da Justiça, de 60% (DETERMINO o Bloqueio sessenta por
cento) das contas municipais, bem como consolido a multa, face o transcurso de 10 (dez) sem o cumprimento
total da decisão, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em desfavor do Município de Novo Oriente
do Piauí-PI e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), este que incidirá junto ao patrimônio pessoa do
Prefeito Municipal.”

A decisão liminar mencionada no dispositivo acima transcrito refere-se a  que determinou, :decisum in verbis

“Assim sendo, com fulcro no art. 12 da Lei 7.347/85, defiro a liminar requerida determinando ao Município
de Novo Oriente do Piauí para que: 1- Proceda, em 05 dias, com a regularização das remunerações
atrasadas de seus servidores efetivos e contratados, bem como a não mais atrasar o pagamento de tais
remunerações, e a comprovar perante este Juízo, o integral pagamento e adimplemento das folhas salarias
de todo o funcionalismo público municipal, efetivos e contratados, sob pena de multa diária no valor de R$
30.000,00(trinta mil reais) em desfavor do Município de Novo Oriente – PI, e R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) que incidirá junto ao patrimônio pessoal do exercente do cargo de Prefeito Municipal, sem prejuízo do
possível cometimento de crime de desobediência por este, em razão da natureza alimentar do direito que ora
se pleiteia e dos prejuízos continuamente causados aos serviços públicos, e sendo possível à reversibilidade
antecipatória.”

Em que pese as alegações esboçadas sede de ação civil pública informando o atraso nos pagamentos dos
professores da rede pública municipal referentes ao mês de abril a agosto de 2.019, sendo a verba salarial de
caráter alimentício, de onde o trabalhador extrai os recursos para prover o seu sustento e de sua família, o
bloqueio da constas do município consubstanciam medidas excepcionais.

A relevância dos argumentos expostos na decisão agravada, a solução da questão apresentada enseja não
apenas a análise do interesse individual envolvido (que, por ser de natureza alimentar, demanda, sem dúvida,
peculiar atenção e tratamento), mas também os princípios gerais que regem o direito administrativo,
mormente o principal deles, que reza acerca da supremacia do interesse público sobre o privado.
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Isso porque, não obstante a importância do direito pleiteado nesse caso, não se pode olvidar da potencialidade
do risco de lesão imposto a toda coletividade em decorrência de sucessivas e diversas decisões liminares
destinadas a bloquear verbas municipais, para garantia de créditos em discussão judicial, não levam em
consideração a totalidade do impacto financeiro que o conjunto delas representa para a Administração
Municipal.

Dúvidas não há de que a sucessão de bloqueios de verbas municipais, dependendo da situação fática
concreta, pode implicar uma paralisação de toda máquina administrativa em desfavor de toda população
local.

A execução contra a fazenda pública deve seguir o rito lecionado pelo art. 100 da Constituição Federal, que,
nesse particular, embora o referido artigo excetue os créditos de natureza alimentar, o Supremo Tribunal
Federal firmou o entendimento no sentido de que tais créditos, embora gozem de preferência, devem se
submeter, de qualquer forma, a um precatório especial, de modo, inclusive, a garantir um tratamento
igualitário àqueles que têm crédito alimentar em face do Poder Público.

Nesse sentido, posicionou o STF:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS
MUNICIPAIS. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DA AUTORA DA AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM
E À ECONOMIA PÚBLICAS . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA.
SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS . 1. Lei /92, art. , :8.437 4º § 1º
configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de liminar deferido. 2. A
tutela jurisdicional pretendida pela agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos pelos
serviços advocatícios por ela prestados ao Município agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em
julgado da ação ordinária de cobrança ajuizada na origem. 3. O sequestro de recursos municipais, para prover
à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se de conseqüências extremamente prejudiciais à

. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretarregular execução dos serviços básicos locais
o disposto no caput do art.  da  da República, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as100 Constituição
prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a
possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos
créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral).
Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AG.REG.NA SUSPENSÃO LIMINAR. Relator (a): Min.
ELLEN GRACIE. Julgamento: 11/10/2007. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Grifos acrescidos)

Mutatis mutandis, verifico que apesar dos fatos acima declinados, que impossibilitariam por si só a
antecipação de tutela deferida e ora recorrida, verifica-se que a parte recorrente atravessa petição informando
que formalizou os pagamentos dos servidores, já que juntou os comprovantes correspondentes depósito de
pagamento do salário dos servidores surgindo dai, por si só, o cumprimento da obrigação objeto da ação.

A manutenção do bloqueio determinado pelo juiz de piso causa risco de lesão de ordem pública, econômica e
social, sendo que a parte recorrente comprova o pagamento dos valores requeridos na inicial, devendo ser
desbloqueados os valores bloqueados e a multa estipulada.

Nesse sentido, colaciono julgado do pleno deste colendo tribunal que se amolda ao presente caso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL - PAGAMENTO SALÁRIOS SERVIDORES PÚBLICOS - DESCUMPRIMENTO - VERBA
COM CARÁTER ALIMENTAR - BLOQUEIO DE VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DO
MUNICÍPIO - INDEFERIMENTO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA
OBRIGAÇÃO. 1. O bloqueio/sequestro de verbas públicas, visando garantir o pagamento de salários dos
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servidores públicos, é um instrumento que confere agilidade, economia e efetividade ao cumprimento das
ordens judiciais, além de celeridade processual, garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal, tão almejada pelas partes que buscam a tutela jurisdicional. 2. Diante dos fatos novos
surgidos no transcurso do Mandado de Segurança, os quais se encontram consubstanciados nos autos através
da cópia da folha de pagamento dos servidores públicos referente ao mês de fevereiro/2011, todas acostadas
pelo ente público municipal, necessário torna-se a cassação do referido bloqueio realizado nas contas
públicas. 3. Segurança Concedida. Ementa CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE
SEGURANÇA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - PAGAMENTO SALÁRIOS SERVIDORES
PÚBLICOS - DESCUMPRIMENTO - VERBA COM CARÁTER ALIMENTAR - BLOQUEIO DE
VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DO MUNICÍPIO - INDEFERIMENTO ANTE A
SUPERVENIÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. O bloqueio/sequestro de verbas
públicas, visando garantir o pagamento de salários dos servidores públicos, é um instrumento que confere
agilidade, economia e efetividade ao cumprimento das ordens judiciais, além de celeridade processual,
garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, tão almejada pelas partes que
buscam a tutela jurisdicional. 2. Diante dos fatos novos surgidos no transcurso do Mandado de Segurança, os
quais se encontram consubstanciados nos autos através da cópia da folha de pagamento dos servidores
públicos referente ao mês de fevereiro/2011, todas acostadas pelo ente público municipal, necessário torna-se
a cassação do referido bloqueio realizado nas contas públicas. 3. Segurança Concedida. (TJPI | Mandado de
Segurança Nº 2011.0001.000660-7 | Relator: Des. José Ribamar Oliveira | Tribunal Pleno | Data de
Julgamento: 14/11/2013)

            Dessa feita, em juízo cognitivo sumário, entendo que se encontram presentes os requisitos
autorizadores da medida antecipatória postulada,  do art. 300 do novo CPC.ex vi legis

            III - DISPOSITIVO

            Em face do exposto, concedo o efeito suspensivo requerido e determino a suspensão do bloqueio da
conta das contas municipais, bem como da multa em desfavor do Município de Novo Oriente e da pessoa do
Prefeito Municipal, até ulterior deliberação.

            Oficie-se o juízo de primeiro grau para conhecimento.

Determino a intimação da parte contrária, nos termos da lei.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 

-PI, 4 de outubro de 2019.TERESINA
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