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SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 0808913-50.2021.8.10.0000
 
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ
 
ADVOGADO: PEDRO DURANS BRAID RIBEIRO (OAB/MA 10.255)
 
REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 
ADVOGADOS: DIEGO ALBUQUERQUE R. PIMENTEL (OAB/MA 17.198) E OUTRA
 
DESEMBARGADOR PRESIDENTE: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 

DECISÃO
 

 
 
Município de Maracaçumé, sob o fundamento de lesão à ordem e economia públicas, requer a
suspensão da decisão proferida pelo juízo de direito da referida Comarca que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0800570-68.2021.8.10.0096, deferiu pedido liminar, inautida altera
pars, determinando ao requerente que efetue o repasse mensal, do valor integral do duodécimo
ao Poder Legislativo de Maracaçumé/MA, no valor de R$ 121.938,34 (cento e vinte e um mil
novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao percentual
constitucionalmente previsto, até provimento final, sob pena de não o fazendo, ser-lhe aplicada
multa única incidente sob seu patrimônio pessoal, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
 
 
 
Em suas razões, sustenta o requerente que a câmara municipal recebe o duodécimo no seu limite
máximo, nos termos do artigo 29-A da Carta Magna, o qual estabelece que, para os municípios
de até cem mil habitantes o repasse para custeio das atividades do Poder Legislativo deve
observar o limite máximo de 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas
no § 5º do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.
 
 
 
Aduz que a efetiva e correta aferição da receita corrente, elemento indispensável ao correto
balizamento do limite de 7% posto na LOA, é realizado mês a mês, cotejando sempre os últimos
doze meses de apuração, para daí se retirar a média entre todos e atingir o total a ser repassado
para o legislativo municipal. Ademais, afirmar que o executivo vem atingindo, a cada mês, a sua
estimativa de receita, escolher a mais elevada, a que atinge o teto Constitucional e da LOA (7%),
para então presumir que em todo o exercício de 2021 será aplicada a maior média, sem trazer
aos autos prova contundente, fere todos os princípios norteadores da distribuição do ônus da
prova, causando principalmente lesão a ordem econômica e pública do município que já passa
por uma enorme crise financeira.
 
 
 
Argumenta que, inobstante a estimativa de repasses prevista na lei orçamentária anual seja
calculada com base no percentual nela previsto, a definição do montante a ser efetivamente
repassado ao poder legislativo depende da apuração da arrecadação efetivamente realizada no
exercício anterior, montante esse não informado pelo requerido nos autos do mandando de
segurança, que baseia sua pretensão na mera estimativa contida na LOA. Ou seja, a base de
cálculo dos duodécimos deve observar, além da participação percentual proporcional, o valor real
de efetivo desempenho orçamentário e não o valor fictício previsto na lei orçamentária.
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Assevera que, enquanto o legislativo municipal consegue arcar com as despesas mensais
normalmente, o município de Maracaçumé, ora requerente, enfrenta atualmente uma de suas
maiores crises financeiras, agravada em razão da pandemia de COVID-19 e que a
municipalidade terá que arcar com uma perda superior a R$ 1.730.714,77 (um milhão setecentos
e trinta mil, setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) no FUNDEB, além de débitos
fiscais a serem suportados no valor de R$ 26.610.958,03 (vinte e seis milhões, seiscentos e dez
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos). Assim, sendo irrazoável a contribuição
do legislativo municipal nesses termos. Acrescenta, ainda, que a manutenção do repasse nos
moldes requeridos, ultrapassa o limite de 7% (sete por cento) estabelecido no inciso I, do artigo
29-A da Constituição Federal e o repasse de R$ 94.585,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais) é suficiente para o regular funcionamento das atividades do Poder
Legislativo.
 
 
 
Com base em tais argumentos, requer seja deferida, liminarmente, a suspensão da decisão
prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 0800570- 68.2021.8.10.0096, desobrigando o
município do comando imposto.
 
 
 
Éo essencial a relatar. Decido.
 
 
 
A suspensão da execução de decisões proferidas por magistrados de primeiro grau é medida de
exceção e, por essa natureza, o deferimento se restringe a requisitos específicos.
 
 
 
Em verdade, trata-se de um meio posto à disposição das pessoas jurídicas de direito público ou
do ministério público para que possam pleitear, junto à Presidência do Tribunal, a concessão de
contracautela destinada a suspender a execução de liminar, de sentença ou de acórdão
proferidos em determinadas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, visando a
evitar, enquanto não definitiva a decisão, grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas.
 
 
 
A análise do pedido suspensivo exige um juízo a respeito dos valores jurídicos tutelados pela Lei
nº 8.437/1992. Assim, para o deferimento da medida, não se avalia a correção ou equívoco da
decisão, mas a sua potencialidade de lesão àqueles interesses superiores quando a matéria
ainda não alcançou seu trânsito em julgado.
 
 
 
Destarte, a cognição do Presidente do Tribunal é restrita e vinculada, não comportando, assim,
análise aprofundada do meritum causae da demanda, senão vejamos:
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PARALISAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. ATERRO DE BONGABA.
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INTERESSE PÚBLICO. NÃO OBSERVÂNCIA. GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA.
 
I - A execução de medida liminar deferida em desfavor do Poder Público pode ser suspensa pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a ordem tiver o potencial de causar grave
lesão aos bens tutelados pelo art. 4º da Lei n.º 8.437, de 1992, a saber, à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas. Cabimento, em princípio, alheio ao mérito da causa, voltando-
se à preservação do interesse público.
 
II - Espécie em que a decisão sub judice (paralisação das atividades de coleta de resíduos sólidos
domiciliares e de limpeza e manutenção dos logradouros) atenta contra o interesse público, com
potencialidade lesiva à saúde pública.
 
Agravo regimental desprovido.
 
(AgRg na SLS 2.043/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/09/2015, DJe 05/10/2015)
 
 
 
Todavia, em que pese o cabimento do pedido suspensivo ser, a princípio, alheio ao mérito causae
, a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que para aferição de quaisquer dos
valores protegidos pela norma de regência ou, em outros termos, para se exercer um juízo
político acerca da potencialidade lesiva ao ente público, poderá ser realizado “(...) um juízo
mínimo de delibação do mérito contido na ação originária.”
 
 
 
Nesse sentido, oportuno trazer a seguinte manifestação jurisprudencial:
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
DEFERIMENTO.GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. ADICIONAL DE 1/3 DE
FÉRIAS.INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO PRECÁRIA EM CONFRONTO COM
ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA DO
EFEITO MULTIPLICADOR. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO.
 
I - Consoante a legislação de regência (Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009), somente será
cabível o deferimento do pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público
puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
 
II - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, assim como do eg.
Supremo Tribunal Federal, na decisão que examina o pedido de suspensão de provimentos
jurisdicionais infunde-se um juízo mínimo de delibação do mérito contido na ação originária.
 
III - Causa grave lesão à economia pública a decisão que reconhece, em caráter precário e em
contradição com a orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, que o adicional de
um terço da remuneração das férias gozadas não está sujeito à incidência do imposto de renda.
 
IV - Ademais, tal situação se agrava com o efeito multiplicador que a manutenção do r. ato
decisório oriundo do eg. Tribunal de origem pode gerar.
 
Agravo regimental desprovido.
 
(AgRg no AgRg na SLS 1.909/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 04/02/2015, DJe 09/03/2015)
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Pois bem. Feitas estas considerações preliminares, cumpre tecer alguns esclarecimentos acerca
da matéria trazida à análise.
 
 
 
Como é cediço, o duodécimo em questão é um repasse mensal obrigatório, de responsabilidade
do executivo e destinado ao legislativo, a teor da disposição contida no artigo 168 da Constituição
Federal, não havendo dúvidas, portanto, de que é obrigação constitucional imposta ao poder
executivo, implicando em crime de responsabilidade do prefeito deixar de efetuar o repasse até o
dia 20 de cada mês (art. 29-A da Constituição Federal).
 
 
 
Em detida análise das razões expendidas pelo requerente, a fim de ensejar a suspensão da
liminar concedida em primeiro grau, verifico, prima face, que a questão a ser discutida atem-se
apenas quanto ao valor a ser repassado à Câmara Municipal de Maracaçumé, mensalmente, a
título de duodécimo.
 
 
 
Consta dos autos que a requerida impetrou mandado de segurança pleiteando o correto repasse
do duodécimo devido à casa legislativa, alegando que este estaria sendo feito a menor, no valor
de R$ 1.463.256,41 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e cinquenta seis
reais e quarenta e um centavos) anual, a serem adimplidas em 12 (doze) parcelas sucessivas,
até os vigésimos dias de cada mês, no valor de R$121.938,34 (cento e vinte e um mil novecentos
e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).
 
 
 
Por sua vez, o requerente, em suas razões, afirma que o pedido foi baseado, unicamente, em
estimativa contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o ano de 2021, sem a efetiva
demonstração da receita arrecadada no exercício de 2020, tendo o magistrado de primeiro grau
analisado as informações contidas na LDO n.° 130/2020, que estima a receita e fixa a despesa do
município de Maracaçumé, para o exercício financeiro de 2021.
 
 
 
Sem adentrar de forma aprofundada no mérito, cumpre esclarecer que a quantia a ser repassada
a título de duodécimo não necessariamente encontrará total respaldo na lei orçamentária, sendo
que tal valor constitui mera expectativa, a depender do montante efetivamente arrecadado. Sendo
assim, caso a receita arrecadada seja inferior ao previsto na lei orçamentária, há de se concluir
que o repasse de duodécimos deverá ser adequado ao quantum efetivamente arrecadado, sob
pena de comprometimento do orçamento municipal.
 
 
 
De fato, o estudo do direito financeiro mostra que o orçamento é uma peça de programação onde
se fazem as estimativas e se planejam ações estatais. Em sendo desse modo, o que se faz é
uma previsão da receita, prevendo-se o que irá ser arrecadado, não podendo garantir que a
arrecadação vai efetivamente atingir a estimativa feita. Tal critério legal permite o equilíbrio, de
modo que não sejam repassados recursos superiores à arrecadação, evitando-se o sacrifício de
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obrigações fundamentais de alçada do Executivo.
 
 
 
Tal entendimento, qual seja, de que repasse do duodécimo ao poder legislativo municipal deve
ser proporcional à receita efetivamente arrecadada pelo município, encontra respaldo na
jurisprudência da eg. Corte Superior, senão vejamos:
 
 
 
Administrativo. Receita e Despesas Orçamentárias. Transferência ou repasse de Recursos
Orçamentários à conta da Câmara Municipal. Previsão. Receita Real. Duodécimos. C.F., artigos,
168, 4.320/64. Lei 1.533/51 art. 8º.
 
1. O mandamus viabiliza-se para o exame da legalidade de ato administrativo executivo,
disciplinando os repasses de créditos orçamentários à Câmara Municipal. Inépcia da inicial sem
acolhimento.
 
2. A liberação contemplada no artigo 168, Constituição Federal, não é desordenada. Obedece ao
sistema de programação de despesa, efetivando-se em favor da Câmara Municipal de forma
parcelada em duodécimos, estabelecidos mensalmente e conformados à receita concretizada
realmente mês a mês. Esse critério permite o equilíbrio, de modo que não sejam repassados
recursos superiores a arrecadação ou com o sacrifício das obrigatórias despesas da
responsabilidade do executivo. A liberação ou repasse não tem por base única a previsão
orçamentária, devendo ser considerada a receita real.
 
3. Recurso parcialmente provido.
 
(REsp 189.146/RN, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/08/2002, DJ 23/09/2002, p. 228)
 
 
 
 
 
No caso, existem controvérsias a respeito da quantia a ser repassada. Assim, dirimir tal
divergência implica na dilação probatória obtida somente em uma instrução regular e exauriente,
sendo certo que a aferição da efetiva arrecadação municipal constitui matéria técnica que não
prescinde de cálculo pericial elaborado por contador, o que não condiz com a liminar deferida 
inaldita altera pars em primeiro grau, nem também com este incidente processual de suspensão
de segurança, mas aponta para seu deferimento para impor essa necessária instrução e análise
jurídica exauriente.
 
 
 
Ora, a suspensão de liminar não pode e nem deve ser confundida com recurso, eis que não
revoga e não modifica, mas apenas suspende a eficácia de uma decisão, com o fim de evitar
lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma de regência.
 
 
 
ÀPresidência deste Tribunal compete analisar apenas a possível lesão, pela decisão impugnada,
a um dos bens tutelados legalmente, não se permitindo avaliar o acerto ou o equívoco da
decisão, mas tão somente a sua potencialidade lesiva.
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Referendando tal posicionamento, assim se já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
 
 
 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. TRANSPORTE PÚBLICO. SERVIÇO ALTERNATIVO.
AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO. A suspensão de decisão ou de sentença exige um juízo político
a respeito dos valores jurídicos tutelados pela Lei nº 8.437, de 1992, no seu art. 4º: ordem, saúde,
segurança e economia pública. Para o deferimento do pedido não se avalia a correção ou
equívoco da decisão, mas a sua potencialidade de lesão àqueles interesses superiores. Agravo
regimental não provido.
 
(STJ, AgRg na SLS 1.336/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em
12/05/2011, DJe 02/08/2011).
 
 
 
No caso em questão, entendo que assiste razão ao requerente quando alega lesão à ordem e à
economia pública, sendo de fácil constatação, em situações como esta, o perigo manifesto à
economia e seus reflexos no serviço público, haja vista que os efeitos da decisão ora atacada
importam, essencialmente, em obstar o regular exercício pelo município na administração dos
seus recursos financeiros, configurando, desse modo, flagrante lesão à ordem pública e ao
princípio da continuidade administrativa.
 
 
 
Sem maiores digressões, os reflexos na economia pública, diante da iminência de um repasse
ainda pendente de apuração técnica mais precisa, implicaria, de imediato, na impossibilidade do
executivo municipal de gerir, de modo eficiente, as obras e programas previstos em seu
orçamento.
 
 
 
Não se olvida que a simples queda na receita não opera como autorização para que o poder
executivo promova repasses inferiores ao programado, sendo que somente em hipóteses
excepcionais, quando amparadas em justificativas plausíveis que motivem a insuficiência da
arrecadação municipal, a jurisprudência do STF vem admitindo o repasse aquém do estimado na
lei de orçamento, senão vejamos:
 
 
 
 
 
EMENTA CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FUNCIONAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA COMO PRECEITO FUNDAMENTAL. O PAPEL INSTITUCIONAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA NO SISTEMA DE JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO
FUNDAMENTAL E ELEMENTO ESTRUTURANTE DO ESTADO DE DIREITO. REPASSE
OBRIGATÓRIO DE RECURSOS POR DUODÉCIMOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 168 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE PLENÁRIO. ARGUMENTO DE
FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS PELO PODER PÚBLICO É EXCEPCIONAL. AÇÃO
CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. [...] 2. [...] 3. [...] 4. [...] 5. [...] 6. [...] 7. O art.
168 da Constituição Federal (Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o
dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, §
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9º), pretendeu resguardar a higidez do orçamento destinado às Defensorias Públicas, por meio da
técnica do repasse obrigatório dos recursos por duodécimos. Técnica responsável por garantir a
efetividade do princípio da independência funcional e financeira dessa instituição. Precedentes –
ADPF 384 e ADPF 339-PI. 8. O desenho de autonomia financeira é voltado para a proteção da
interferência indevida do Chefe do Poder Executivo em outros Poderes e órgãos (ou instituições)
de Estado. O argumento de contingenciamento de gastos públicos não pode ser usado como
instrumento de barganha política contra outros poderes e instituições, sob pena de deturpação e
captura do Estado de Direito. 9. O afastamento da incidência da regra plasmada no art. 168 da
Lei Maior, bem como dos precedentes judiciais afirmados, pode ocorrer quando presente causa
excepcional. Tal exceção consiste na hipótese de frustração de receita líquida arrecadada pelo
ente federado, de modo a impossibilitar o cumprimento das obrigações financeiras e
orçamentárias. Não comprovação no caso. 10. Acordo extrajudicial formulado. Objeto consistente
nos valores retidos dos duodécimos relativos aos exercícios financeiros de 2017 e 2018.
Disposições patrimoniais. Cumprimento do acordo com o pagamento das parcelas vencidas.
Perda de objeto superveniente quanto ao pedido. 11. Arguição de descumprimento de preceito
fundamental julgada procedente.
 
(ADPF 504, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)
 
 
 
 
 
EMENTA Direito Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança. Repasse de
duodécimos (CF/88, art. 168). Ato omissivo do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Garantia
da autonomia financeira e administrativa e da independência institucional do Poder Judiciário.
Prerrogativa de Poder. Legitimidade ativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Regularidade da representação processual por advogado externo aos quadros da Procuradoria-
Geral do Estado do Rio de Janeiro. Competência originária do STF (CF/88, art. 102, I, n).
Exercício do poder geral de cautela. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
embora destituído de personalidade jurídica própria, detém legitimidade autônoma para ajuizar
mandado de segurança em defesa de sua autonomia institucional, estando regularmente
representado por advogado externo aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de
Janeiro em razão da natureza do direito vindicado (precedentes). 2. Exercício do poder geral de
cautela para paralisar a execução de qualquer medida restritiva nas contas do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro e de suas autarquias determinada por autoridade judiciária distinta do STF.
Direito Constitucional e Financeiro. Repasse de duodécimos até o dia 20 de cada mês como
fundamento essencial para a permanência do Estado Democrático de Direito. Postulado da
Separação dos Poderes. Lei orçamentária. Frustração de receitas. Dever legal de autolimitação
dos Poderes (LC nº 101/2000, art. 9º, caput). Impossibilidade de o Poder Executivo atuar como
julgador e executor de sua própria decisão (Precedente: ADI nº 2.238/DF-MC). Possibilidade de,
no caso concreto, proceder-se ao contingenciamento do recurso financeiro a ser repassado a
título de duodécimos, resguardando-se a possibilidade de compensação futura no caso de a
frustração orçamentária alegada não se concretizar. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e
do periculum in mora. Tutela de urgência parcialmente deferida. 1. O direito prescrito no art. 168
da CF/88 instrumentaliza o postulado da Separação de Poderes e, dessa perspectiva, institui um
dos fundamentos essenciais para a permanência do Estado Democrático de Direito, impedindo a
sujeição dos demais Poderes e órgãos autônomos da República a arbítrios e ilegalidades
perpetradas no âmbito do Poder Executivo respectivo. 2. É dever de cada um dos Poderes, por
ato próprio, proceder aos ajustes necessários, com limitação de empenho (despesa), ante a
frustração de receitas que inviabilize o cumprimento de suas obrigações (LC nº 101/2000, art. 9º),
operando-se esses ajustes em um ambiente de diálogo institucional, em que o Poder Executivo
sinaliza o montante da frustração de receita - calculada a partir do que fora projetado no momento
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da edição da lei orçamentária e a receita efetivamente arrecadada no curso do exercício
financeiro de referência - e os demais Poderes e órgãos autônomos da República, no exercício de
sua autonomia administrativa, promovem os cortes necessários em suas despesas para
adequarem as metas fiscais de sua responsabilidade aos limites constitucionais e legais
autorizados, conforme sua conveniência e oportunidade. 3. O impasse no ambiente dialógico
institucional reclama a atuação de um terceiro - estranho ao órgão autônomo interessado no
repasse orçamentário e ao Poder com a função de arrecadar a receita e realizar o orçamento –
na solução da controvérsia, admitindo-se que o contingenciamento uniforme seja autorizado por
decisão judicial, resguardando-se a possibilidade de compensação futura no caso de a frustração
orçamentária alegada não se concretizar. 4. A exigência de repasse integral dos recursos
financeiros projetados na lei orçamentária para Poderes e órgãos autônomos não é o meio
adequado para se proceder ao sancionamento de eventual ilegalidade perpetrada pelo Poder
Executivo respectivo nos atos de governo e de gestão de sua responsabilidade, os quais podem e
devem ser submetidos à avaliação nas esferas adequadas e perante os órgãos competentes para
seu conhecimento e eventual sancionamento dos responsáveis. 5. Tutela de urgência
parcialmente deferida para assegurar ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o direito de
receber, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em duodécimos, os recursos correspondentes às
dotações orçamentárias, sendo facultado ao Poder Executivo do referido Estado-membro
proceder ao desconto uniforme de 19,6% (dezenove inteiros e seis décimos por cento) da Receita
Corrente Líquida prevista na Lei estadual nº 7.210/2016 (LOA) em sua própria receita e na dos
demais Poderes e órgãos autônomos, ficando ressalvada a possibilidade de compensação futura
caso não se demonstre o decesso na arrecadação no “relatório detalhado com todos os recursos
que compõem a Receita Corrente Líquida” (Lei estadual nº 7.483/2016, art. 7º, II), ao qual deve
ser conferida a mais ampla transparência e publicidade.
 
(MS 34483 MC, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017)
 
 
 
 
 
Éexatamente o caso dos autos. Na medida em que os entes públicos conseguem mensurar
minimamente o impacto da pandemia causada pela COVID-19 na sociedade, emerge o consenso
de que estamos diante de uma tormenta impossível de atravessar sem o protagonismo do
Estado, seja na gestão do pesadelo epidemiológico seja na indução da reconstrução econômica e
social. Todos os gestores têm sido obrigados a reconhecer a responsabilidade do poder público
na organização do sistema de saúde, na ampliação da rede de assistência social, no socorro à
economia real, no estímulo ao mercado financeiro e na manutenção de empregos. A tomada de
medidas essenciais para o enfrentamento da conjuntura excepcionalíssima que se apresenta é
medida que se impõe.
 
 
 
Assim, o atendimento ao comando judicial imposto, ainda nessa fase preliminar acautelatória,
poderia gerar a ocorrência de dano inverso ao interesse público, na medida em que inviabilizaria
de imediato o cumprimento de metas estabelecidas no orçamento municipal, comprometendo, via
de consequência, a efetivação das políticas públicas almejadas pela população local. Dessa feita,
diante da verificação de que a decisão prolatada na origem possui o condão de causar grave
lesão à ordem e à economia públicas, justifica-se o deferimento do pedido.
 
 
 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido suspensivo formulado para afastar os efeitos da liminar
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concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0808913-50.2021.8.10.0000.
 
 
 
Comunique-se ao juízo do feito acerca da presente decisão.
 
 
 
Esta decisão servirá como ofício.
 
 
 
Publique-se. Intime-se.
 
 
 
São Luís, 24 de maio de 2021.
 
 
 

Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa
 

Presidente
 

Num. 10602434 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - 25/05/2021 13:02:47
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052513024691100000010132660
Número do documento: 21052513024691100000010132660


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 10602434 | 25/05/2021 12:50

