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PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONDEÚBA

D E C I S Ã O

PROCESSO:  8000254-17.2020.8.05.0066.

Vistos, etc.

Trata-se se de Ação Popular movida por ANGELA MARIA DA CRUZ SANTOS, LUCIENE DA SILVA
RIBEIRO FARIAS e CARLITO JOSE PEREIRA, em face do MUNICÍPIO DE CONDEÚBA.

Relata a exordial (fls. 04 a 12) que os cidadãos condeubenses tomaram conhecimento através do
DECRETO Nº. 057/2020, de 28 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial do Município no dia
29/07/2020, de que foi aprovado o Plano de Aplicação dos recursos decorrentes de precatórios oriundos
de diferenças das transferências do FUNDEF, e que no documento consta expressamente não haver
reserva de valor aos profissionais da educação, problemática ainda não exaurida, vez que tramita no
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5733/2019, que regulamenta o assunto e prevê a garantia de 60%
dos valores arrecadados dos precatórios do Fundef a serem destinados ao pagamento dos professores.
Assim, para evitar o risco e comprometimento dos valores da classe, requereu a nulidade do referido
Decreto e a suspensão liminar do ato.

SILVAN BALEEIRO DE SOUZA e o MUNICÍPIO DE CONNDEÚBA apresentaram manifestação
sobre o pedido liminar realizado nos autos, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a
ausência de comprovação de ato ilegal ou lesivo. No mérito, apontaram a legalidade do ato impugnado, a
ausência de probabilidade do direito e a inexistência dos requisitos para a concessão da medida liminar.

Com vistas ao membro do Ministério Público, este entendeu comprovados os requisitos de probabilidade
de direito e risco ao resultado útil do processo, manifestando-se favorável pela pretensão da parte autora.

Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito liminar.
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Relatados os fatos. Decido. 

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Afirmam os réus a existência de inadequação da via eleita pelos autores, em razão da ausência de
lesividade ou ilegalidade do ato praticado, pressupostos para o ajuizamento da ação popular.

Todavia, necessário tecer algumas considerações a respeito da lesão como pressuposto para o ajuizamento
da ação popular.

No regime constitucional anterior exigia-se, como pressupostos para a ação popular anulatória de atos
lesivos ao patrimônio público: a) a lesividade ao patrimônio público e b) a ilegalidade do ato.

No novo regime constitucional, tem prevalecido o entendimento de que só há que se exigir o requisito da
lesividade ao patrimônio, como a seguir se verá. A uma, que agora é cabível ação popular para anular ato
lesivo à moralidade pública, sabendo-se que nem sempre moral confunde-se com a Lei. Tanto é assim que
o art. 37 da Constituição coloca, como princípios básicos da Administração Pública, a legalidade e
também a moralidade. A duas, que existe distinção, ao menos em nível constitucional, entre
irregularidade e ilegalidade, como se vê nos arts. 71, II, e 74, §§ 1º e 2º.

Hely Lopes Meirelles dá a extensão do conceito de lesão:

"Embora os casos mais freqüentes de lesão se refiram ao dano pecuniário, a lesividade a que alude o texto
constitucional, tanto abrange o patrimônio material, quanto o moral, o estético, o espiritual, o histórico.
Na verdade, tanto é lesiva ao patrimônio público a alienação de um imóvel por preço vil, realizada por
favoritismo, quanto a destruição de um recanto ou de objetos sem valor econômico, mas de alto valor
histórico, cultural, ecológico ou artístico para a coletividade local. Por igual, tanto lesa o patrimônio
público o ato de uma autoridade que abre mão de um privilégio do Estado, ou deixa perecer um direito
por incúria administrativa, como o daquele que, sem vantagem para a administração, contrai empréstimos
ilegais e onerosos para a Fazenda Pública." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de segurança, ação popular e
ação civil pública, 11ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1987, p. 85.)

Dessa forma, não basta que a atuação do Estado seja compatível com a mera ordem legal, emanada dos
atos legislativos: é necessário que a gestão da "res publica" seja feita de forma a atender aos padrões de
conduta que a comunidade, em determinado momento histórico, considere relevantes para a própria
existência social.

Verifica-se que a Constituição de 1988 não confunde moralidade e legalidade, como se vê nos arts. 37,
caput, 14, § 10, 15, V, 37, § 4º , 55, § 1º, 85, V e 221, IV.

Portanto, concluindo-se que a lesão exigida para o ajuizamento da ação popular não se restringe apenas à
lesão patrimonial, mas abrange também a lesão à moralidade administrativa, verifica-se a presença deste
pressuposto, tendo em vista que a discussão em questão em relação aos atos praticados pela ré se refere
àquela, com suposta consequência aos cofres públicos, razão pela qual não merece prosperar a preliminar
alegada.

Quanto ao pedido liminar, o art. 5º, §4, da Lei 4.717/65 dispõe que na defesa do patrimônio público
caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Nesse sentindo, o CDC, em seu art. 84, §3, aduz que
“sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento
final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente...”

Diante da legislação vigente, bem como dos argumentos e documentos trazidos, no juízo de cognição
exigido, vislumbro presentes ambos os requisitos para deferimento do pleito liminar. Senão vejamos.
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O    , resta demonstrado diante da existência de demanda judicial ainda em tramitação quefumus boni juris
persegue o pagamento da remuneração dos professores com 60% do valor auferido pelo município com os
precatórios do Fundef, que caso não seja devidamente reservado gerará danos.

O  idem. Uma vez que corre-se o risco de que os recursos financeiros sejam dissipados.periculum in mora 

Pelo exposto, DEFIRO a liminar requerida, para que suspenda-se imediatamente OS EFEITOS DO
DECRETO Nº 057/2020 e que concomitante a este seja reservado 60% DO VALOR DOS
PRECATÓRIOS DO FUNDEF ATÉ A PACIFICAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA, até
deliberação definitiva quanto ao mérito.

O descumprimento da medida liminar poderá configurar responsabilidade civil e administrativa.

Cite-se o réu a apresentar contestação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme dispõe o artigo 7°, inciso IV,
da Lei 4.717/65.

Intime-se o Ministério Público sobre o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 7°, inciso I, da Lei
4.717/65.

Após a apresentação da contestação, intime-se o autor a apresentar impugnação à contestação.

Oportunamente, voltem-me conclusos para apreciar e deliberar.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.

P.R.I.

Cumpra-se com urgência.

 

 

Condeúba, 30 de setembro de 2020.

Wander Cleuber Oliveira Lopes

Juiz de Direito
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