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DE  CISÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de afastamento cautelar do Prefeito deste Município nos

autos  da  presente  ação  de  improbidade  movida  em decorrência  do  requerido  JOSÉ

BALDOÍNO DA SILVA NERY não vir cumprindo com seus deveres inerentes ao cargo, em

especial no que se refere ao pagamento dos servidores municipais.

O  Membro  Ministerial  alega  em  síntese  que,  de  forma  reiterada  os

servidores públicos municipais vem recebendo suas remunerações com atraso, sem que

houvesse motivação extraordinária que justificasse o não pagamento.

Relata as tentativas extrajudiciais  de resolução do problema buscadas e

que foram iniciadas a partir  de comunicado enviado pelo Sindicato dos Professores e

Servidores Públicos Municipais de Bacuri – SINPROSEMB noticiando decretação de greve

por  motivo  de  constantes  atrasos  de  salários,  descumprimento  de  acordo  judicial  de

pagamento  de  adicional  de  férias  de  2012,  omissão  no  repasse  das  receitas  do

SIMPROSEMB, quantidade excessiva de servidores licenciados, contratados e em desvio

de função, omissão quanto ao repasso de contribuições previdenciárias, dentre outros

problemas.

Firmado TAC entre o Ministério Público e o Município de Bacuri, este se

comprometeu  a  regularizar  a  questão  salarial,  tendo  fixado  data  para  o  pagamento

mensal de todos os servidores. Comprometeu-se ainda a se abster de aumentar gastos

com  pessoal  e  praticar  as  condutas  vedadas  previstas  no  art.  22  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Comprometeu-se ainda a regularizar os repasses aos sindicatos e ao INSS,

buscando viabilizar junto à Receita Federal a renegociação dos valores não repassados,

apresentando estudo detalhado até o dia 30/07/2016.

Informa  que  depois  disso  o  ministério  Público  recebeu  comunicado  do

Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento
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de  Saúde  do  Estado  do  Maranhão  –  SINDSAÚDE/MA noticiou  o  descumprimento  do

Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta n. 01/2016-PJBAC, especialmente no

que se refere ao pagamento de salários.

Em seguida, o SIMPROSEMB noticiou que, em claro sinal de perseguição, o

Município  de Bacuri,  na  figura  de seus gestores,  deixou de descontar  dos servidores

públicos a contribuição sindical mensal e, consequentemente, de repassar os valores à

entidade.

Relata  que  mais  uma  vez,  o  SIMPROSEMB  e,  desta  vez,  também  o

SINDSAUDE/MA comunicaram deflagração de greve, visto que ainda não tinham recebido

seus salários.

Em decorrência disso foi ajuizada Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

com  Pedido  de  Liminar  em  face  do  Município  de  Bacuri,  processo  n.  651-

04.2016.8.10.0071, no qual foi deferido pedido de liminar de bloqueio de 60% (sessenta

por  cento)  dos valores  contidos nas contas  do ente  municipal  a  fim de solucionar  o

problema de pagamento dos servidores, após ter sido concedido o prazo de 72 (setenta e

duas) horas, sem nada ter manifestado.

Destaca  que  além  de  deixar  de  efetuar  o  pagamento  dos  servidores,

mesmo recebendo regularmente todos os repasses constitucionais, o prefeito réu tem se

utilizado  da  decisão  judicial  para  se  eximir  da  responsabilidade,  transferindo-a

indevidamente, ao Ministério Público e à Justiça, conforme fato público e notório, tendo

sido registrado um desses depoimentos por ocasião de atendimento na Promotoria de

Justiça, conforme documento de fls. 394.

Afirma que a omissão deliberada de não pagamento de servidores vem

afetando  seriamente  a  população  de  Bacuri  e  que  a  condução  irresponsável  da

Administração  Pública  por  parte  do  réu,  não  pode  ser  considerada  como  “mera

desorganização”  ou  “falta  de  habilidade”,  mas  sim  conduta  configuradora  de

irresponsabilidade fiscal e improbidade administrativa.

Junta os documentos de fls. 12/410.

Citado o réu, este foi intimado para se manifestar quanto ao pedido liminar

e  exercer  o  contraditório  prévio  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas,  não  tendo

apresentado qualquer manifestação até o presente momento.

Em  nova  manifestação,  o  Ministério  Público  trouxe  novos  fatos,  após

análise de extratos bancários das contas bancárias da prefeitura, fls. 416/420.
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Segundo  narra,  o  réu  estaria  realizando  pagamentos  supostamente

irregulares às pessoas jurídicas descritas na tabela de fls. 416-v com os recursos não

bloqueados.

Cita ainda que funcionários do alto escalão do Município estaria recebendo

valores muito acima do que deveriam, em detrimento dos demais servidores públicos e

cita alguns nomes, conforme tabela à fls. 418, dentre outras irregularidades. 

Com  essas  alegações  reforçou  o  pedido  de  afastamento  cautelar  do

prefeito réu.

Juntou com o requerimento os documentos de fls. 421/488.

Eis o relatório, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

DA POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO

O afastamento do agente público do cargo, emprego ou função constitui

medida  expressamente  prevista  no  art.  20,  parágrafo  único,  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa, a ser aplicada quando se mostrar imprescindível à instrução processual:

Art.  20.  A perda da função pública e  a suspensão dos direitos
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Parágrafo  único.  A  autoridade  judicial  ou  administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público
do  exercício  do  cargo,  emprego  ou  função,  sem  prejuízo  da
remuneração,  quando  a  medida  se  fizer  necessária  à
instrução processual.

Não  há  dúvidas,  portanto,  da  possibilidade  de  afastamento  do  gestor

público, mesmo alçado ao cargo por meio do voto popular, pois decisões dessa natureza

não ameaçam ou violam a separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). Pelo

contrário, estão inseridas no mais legítimo e democrático controle jurisdicional dos atos

do  Poder  Público,  fortalecendo  o  sistema  de  freios  e  contrapesos  consagrado  pela

Constituição Federal.

A  soberania  popular  na  escolha  do  gestor  não  afasta  o  cumprimento

rigoroso dos princípios reitores da Administração Pública, principalmente os de legalidade

e moralidade.
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Portanto, compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos

praticados pelos outros Poderes, cuja independência não pode servir como escudo para a

prática de atos divorciados dos preceitos constitucionais.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES. 
1. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa)  estabelece que "A autoridade judicial  ou administrativa
competente  poderá  determinar  o  afastamento  do  agente  público  do
exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual". 
2.  Na  hipótese,  as  instâncias  ordinárias  constataram  a  concreta
interferência  na  prova,  qual  seja,  a  não  prestação  de  informações  e
documentos aos órgãos de controle (Câmara de Vereadores e Tribunal
de  Contas  Estadual  e  da  União),  o  que  representa  risco  efetivo  à
instrução processual. Demais disso, não desarrazoado ou desproporcional
o afastamento do cargo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois
seria,  no  caso  concreto,  o  tempo  necessário  para  verificar  "a
materialidade dos atos de improbidade administrativa". Medida cautelar
improcedente.
(STJ,  2ª  Turna,  MC:  19214  PE  2012/0077724-4,  Relator:  Ministro
Humberto Martins, Julgamento: 13/11/2012, grifo nosso)

Contudo, o dispositivo infraconstitucional reclama interpretação restritiva.

Não se pode tolerar que seja vulgarizado, transformando-o em antecipação do preceito

condenatório, calcado apenas na gravidade do fato em apuração. 

Decorre  daí  a  natureza  cautelar  do  instituto,  justificada  pelo  perigo

concreto de que a instrução seja sacrificada e, como consequência, a própria qualidade

da prestação jurisdicional.  A medida permite,  assim,  um franco e irrestrito  acesso ao

material probatório.

Nesse contexto, a doutrina elenca os requisitos necessários para o

deferimento do pleito:

Como já tive oportunidade de defender, o fumus boni iuris  será exigido
como em qualquer  outra  medida  cautelar,  mas  com uma importante
singularidade:  enquanto  nas  cautelares  em geral  o  fumus  boni
iuris  diz respeito à probabilidade de o direito material  existir,
nas cautelares probatórias diz respeito ao direito à prova, em
nada se referindo ao direito material. (...) A medida de afastamento
ora analisada também se justifica no perigo de a prova não poder
ser produzida, mas tal risco não decorre do tempo, mas sim da
conduta do investigado”  1  .

1 NEVES. Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de Improbidade Administrativa. São Paulo: 
Método, 2015, páginas 273/274, grifo nosso.
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Demonstrados  os  fundamentos  legais,  jurisprudenciais  e  doutrinários

aplicáveis  à espécie,  passo à análise  da situação concreta  versada nos autos que se

subdivide na omissão injustificada quanto ao cumprimento dos deveres de pagamento de

salários  dos servidores  e  nos indícios  de irregularidades que tornam imprescindível  o

afastamento cautelar do réu.

DO ATRASO NO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE

BACURI – MARANHÃO 

Analisando  os  autos  principais,  constato  que  a  exordial  referente  ao

processo correlato n.  651-04.206.8.10.0071,  ação de obrigação de fazer,  ajuizada em

30/08/2016, está calcada no suposto descumprimento do réu ao dever de proceder ao

pagamento dos salários dos servidores municipais de forma regular.

Devidamente  notificado  naquele  processo,  o  requerido  até  o  momento

nunca apresentou proposta de solução de pagamento, tendo sido necessários constantes

determinações de bloqueios nas contas da Prefeitura para assegurar o pagamento dos

servidores municipais, tendo-se com isso assegurado, com isso, os pagamentos das folhas

referentes aos meses de setembro e de outubro.

Quanto ao presente pedido de afastamento, também notificado para se

manifestar o réu, simplesmente quedou-se inerte, deixando o prazo concedido transcorrer

in albis.

Com essa postura o réu não dá qualquer indicativo de que solucionará o

problema antes do fim de seu mandato. Pelo contrário, este tem ficado alheio à situação

e por vezes tem dificultado o trabalho da Justiça e do Ministério Público, chegando ao

ponto  de  divulgar  junto  à  sociedade  que  este  é  um  problema  a  ser  solucionado

exclusivamente pela Justiça e não pela Prefeitura, conforme Termo de Declaração juntado

pelo Ministério Público às fls. 394.

Verifica-se  ainda  que  até  o  presente  momento  quase  a  totalidade  das

cláusulas firmadas com o Ministério Público nos Termos de Ajustamento de Conduta de

fls. 256/248 e 351//353 não foram cumpridas, o que demonstra falta de compromisso e

desinteresse com a gestão da coisa pública,  o que motivou os servidores a iniciarem

novos movimentos e deflagrarem novas greves.
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DO PREJUÍZO À INSTRUÇÃO E À EFETIVIDADE PROCESSUAL

Do cotejo entre o presente pedido e a outra ação judicial que trata do

bloqueio  de  valores  relativos  ao  FUNDEB,  FUS  e  FPM  para  pagamento  de  salários

atrasados (processos nº 651-04.2016.8.10.0071) resulta o FUMUS BONI IURIS.

Verifica-se  que,  inobstante  a  existência  de  vínculo  obrigacional  entre  o

município  e  seu  quadro  funcional,  assim  como  a  respectiva  prestação  de  serviços  à

pessoa jurídica de direito público interno, os servidores, não vêm, a tempos, recebendo

regularmente a necessária contrapartida em forma de remuneração. 

Como  já  ressaltado,  está  demonstrado  nos  autos,  por  meio  da  farta

documentação juntado pelo Ministério Público, que o réu, de maneira contumaz, vem

deixando  de  pagar  o  funcionalismo  público,  e  realizando  descontos  indevidos,  muito

embora o município continue recebendo normalmente os repasses constitucionalmente

previstos.

Ademais, além do atraso salarial, o gestor vem deixando de repassar ao

INSS as contribuições previdenciárias, bem como as parcelas da contribuição sindical às

entidades de classe, o que tem sido interpretado pelos seus representantes como ato de

represália.

Constata-se ainda que o gestor municipal até o momento descumpriu todos

os TAC’s assinados junto ao Ministério Público, que tinha como objetivos principais o fim

do  atraso  salarial,  o  pagamento  de  outras  verbas  trabalhistas  e  a  regularização  dos

repasses ao INSS e às entidades de classe.

Por  outro  lado,  o  PERICULUM  IN  MORA  decorre,  primeiro,  da  recusa

imotivada do  réu  em atender  às  requisições  do  Ministério  Público  no  que  tange  ao

cumprimento  do  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  estabelecido  entre  as  partes,

trazendo insegurança às  partes,  inclusive,  alimentar,  haja vista  a grande maioria  dos

servidores públicos municipais terem a remuneração pega pelo município como sua única

fonte de renda.

Tais  fatos,  por  si  só,  já  configurariam,  em  tese,  atos  de  improbidade

violadores os princípios da legalidade, moralidade e probidade administrativa. 

No entanto, fatos mais graves ainda são relatados pelo Ministério Público

em sua última manifestação, fls. 416/420.
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Dos documentos acostados, fls. 433/471, verifica-se que, não obstante o

caos instalado no município  de Bacuri,  o réu,  insensível  à situação social  atualmente

vivida no município de Bacuri, retratada pela decretação de greve geral por parte dos

servidores, ocupação da Câmara Municipal por manifestantes, as inúmeras manifestações

ocorridas recentemente na cidade, a crise no comércio, dentre outras situações adversas,

tem  utilizado  os  valores  desbloqueados  para  pagar  fornecedores  de  forma

irregular e funcionários do alto escalão.

Demonstra o parquet, por exemplo, que a empresa EDERVAL B. PINHEIRO

– ME que  é  ré  nos  autos  794-61.2014.7.10.0071,  nos  quais  se  imputa  a  prática  de

improbidade administrativa decorrente de irregularidades em sua contratação no ano de

2013  teria  recebido  do  período  de  junho  a  24.11.2016  a  quantia  de  R$  254.600,00

(duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), não havendo qualquer registro

no Diário Oficial do Estado do Maranhão de que o município de Bacuri tenha

realizado novo procedimento licitatório.

A  situação  se  repete  em relação  à  empresa  H.  A.  CALDAS –  ME  que

recebeu no mesmo período R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil  reais)  sem qualquer

registro de procedimento licitatório. 

O autor ressalta que o seu proprietário, o Sr. HILQUIAS ARAÚJO CALDAS

foi recentemente preso por práticas de supostas fraudes em procedimentos licitatórios

nos municípios vizinhos de Serrano do Maranhão e de Cururupu, fls. 478/479.

Outras empresas citadas que em meio ao caos receberem consideráveis

quantias são a MOUCHREK e GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, que recebeu a

quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e a M DE SOUSA PAVÃO que levou R$

63.000,00 (sessenta e três mil reais).

O autor ainda demonstra que algumas pessoas físicas foram beneficiadas

com transferências nesse período de atraso de salários e de determinação de bloqueio de

verbas, que integram o alto escalão do governo que seriam a senhora RAIMUNDA ALVES

COSTA, coordenadora de RH, RAIMUNDO NONATO AMORIM COSTA, chefe de gabinete,

FLAVIA PIMENTEL PIMENTA, coordenadora de educação, e ELIZETE ROCHA ALMEIDA,

secretaria de finanças, que teriam recebido no período, respectivamente, conforme os

extratos bancários acostados, os valores de R$ 80.503,90 (oitenta mil, quinhentos e três

reais e noventa centavos), R$ 28.226,95 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e

noventa e cinco centavos), R$ 40.885,58 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais
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e cinquenta e oito centavos) e R$ 25.241,94 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e um

reais e noventa e quatro centavos).

Tais  destinações de verbas às citadas pessoas,  no contexto  vivido  pela

cidade, configuram, no mínimo, condutas violadoras dos princípio da licitação pública e/ou

da impessoalidade.

Como  se  não  fosse  suficiente,  ainda  foram  detectadas  transferências

bancárias  para  a  pessoa  física  ANDREW  FABRICIO  FERREIRA  SANTOS,  sócio-

administrador da empresa CONSERVIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no total de R$

3.000,00  (três  mil  reais),  sem  que  haja  mais  qualquer  vínculo  de  contrato  entre  a

Prefeitura Municipal e a referida empresa, nem sendo aquele integrante do quadro de

funcionário do município de Bacuri.

Ressalte-se que esta pessoa e sua empresa foram, inclusive, condenados

na  ação  de  improbidade  administrativa,  nos  autos  do  processo  de  n.  1034-

50.2014.8.10.0071,  por  irregularidades  no  procedimento  licitatório  de  contratação  de

serviços de transporte escolar referente ao exercício de 2013 que foi instaurado após a

morte de 08 (oito) estudantes que eram transportados em um veículo “pau-de-arara” que

ficou conhecida com a “TRAGÉDIA DE BACURI”.

Portanto, vê-se claramente que há fortes indícios de dilapidação do erário e

total  ausência  de comprometimento  em solucionar  o  problema de atraso salarial  dos

servidores  públicos  municipais  do  município  de  Bacuri,  o  que  torna  imprescindível  o

afastamento do gestor a fim de que cessem as citadas irregularidades constatadas em

seu final de mandato.

DO PODER GERAL DE CAUTELA

Ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente sancionatória – como,

por exemplo, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e até mesmo a

multa civil – pode o magistrado, a qualquer tempo, adotar as medidas necessárias para

extirpar a atividade nociva do gestor, considerando o princípio da moralidade estampado

no artigo 37 da Constituição da República.

Ademais, todo o ordenamento jurídico-processual outorga ao magistrado

amplos poderes para tutelar  os interesses que a Ação de Improbidade Administrativa

busca proteger. 
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A  permanência  do  réu  à  frente  do  Poder  Executivo  Municipal  poderá

causar,  neste  momento,  um agravamento  ainda  maior  da  lesão  à  ordem pública  já

constatada, visto que persiste, mensalmente,  a conduta de não pagar os salários dos

servidores, mesmo diante do recebimento pontual dos repasses constitucionais ao ente

público, bem como os reiterados atos de má gestão e de transferências irregulares do

dinheiro disponível nos cofres da prefeitura.

Constatadas todas essas irregularidades,  faltando ainda um mês de seu

mandato,  o seu afastamento torna-se imperioso a fim de abrandar a repercussão na

administração posterior.

 Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ATRASO  NO
PAGAMENTO  DOS  SALÁRIOS  DOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS.
REITERAÇÃO.  ELEMENTO  SUBJETIVO.  CONFIGURAÇÃO.  AGRAVO
IMPROVIDO.
I - O ponto nodal da questão cinge-se em verificar a legalidade
quanto ao afastamento do Prefeito Municipal de Nova Olinda
do Maranhão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por ter
de  forma  habitual  e  injustificável  atrasado  as  verbas
remuneratórias dos servidores públicos desde 2013;
II - Cumpre afastar  a alegação do Agravante de que não efetuou o
pagamento  regular  dos  servidores por  conta  de bloqueio  judicial  de
contas  do  ente  municipal,  por  meio  dos  processos  de  n°  1381-
79.2013.8.10.0116 e 492-57.2015.8.10.0116, pois pela simples consulta
a estes, percebe-se que os mesmos tiveram seus bloqueios suspensos,
o que caracteriza em verdade a reiteração omissiva do ato ímprobo;
III - Quanto ao periculum in mora que serviu de alicerce para a
decisão combatida, melhor sorte não assiste ao Agravante, vez
que  não  há  duvidas  quanto  a  reiteração  da  conduta
administrativa  atentatória  a  dignidade  da  pessoa  humana
(direito dos servidores aos salários),  bem como a má gestão
dos  bens  públicos,  caracterizadas  pelas  reiteradas  decisões
antecipatória para efetivação de bloqueio de recursos oriundos
do FPM e FUNDEB, entre outros, como garantia de pagamento
do funcionalismo;
IV - Ressalte-se, ainda, a existência de periculum in mora especifico,
comprovada  por  meio  dos  documentos  de  fls.  241/242,  os  quais
evidenciam certa perseguição/punição aos servidores Antônio de Jesus
Ribeiro e Geybson de Almeida Ferreira, em razão de noticias levadas
por  estes  ao  Ministério  Público  quando  do  pedido  de  providências,
configurando-se a pratica de meios coercitivos aos servidores
que  denunciaram  os  fatos,  e  que,  inequivocamente,  pode
contaminar a verdade a ser alcançada.
Recurso improvido.
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Comarca de Bacuri/MA

Fls. ________  
ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE BACURI

(TJMA,  5ª  Câmara  Cível,  Agravo  de  Instrumento  nº  0011420-
27.2015.8.10.0000,  Relator:  José  de  Ribamar  Castro,  Julgmaento:
04.04.2016, grifo nosso)

Por fim, ressalte-se que o afastamento do réu de suas funções não traduz

descontinuidade na Administração Municipal, porquanto assume o cargo o sucessor legal

(vice-prefeito),  não  trazendo prejuízos  aos munícipes,  aos  servidores  públicos  ou  aos

serviços essenciais. 

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fulcro no art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92,

DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência cautelar,  determinando o

AFASTAMENTO DE JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY DO CARGO DE PREFEITO

MUNICIPAL DE BACURI-MA pelo prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, lapso

temporal razoável à instrução do presente feito.

NOTIFIQUE-SE a Câmara de Vereadores de BACURI,  na pessoa de seu

Presidente, para que, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas a contar da ciência desta

decisão,  emposse  o  Vice-Prefeito(a)  interinamente  no  cargo  de  Prefeito

Municipal.

OFICIE-SE, com urgência, às instituições bancárias oficiais com as

quais o Município mantém convênio, comunicando a proibição do réu em realizar

qualquer tipo de transação. 

INTIMEM-SE o réu e o Ministério Público.

CUMPRA-SE com URGÊNCIA.

Bacuri (MA), 02 de dezembro de 2016.

Thadeu de Melo Alves
Juiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA
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