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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CÍVEL DA COMARCA DE 

MIGUEL ALVES, ESTADO DO PIAUÍ. 

 

DISTRIBUIÇÃO COM URGÊNCIA 

“[...] não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do 
próprio objeto resulta a imoralidade. [...] A moralidade exige 
proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre os 
sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela 
auferidos” MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. 

 

 

 
 
 
 
MESSIAS RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro Advogado com inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí sob o nº 11.713, RG nº 2.99.346 SSP 
PI CPF n. º 993.526.723-72 e do Título de Eleitor nº. 0312.4032.1511, Zona 063, 
Seção 052, com endereço profissional (a) na Rua Coelho Rodrigues, n.º .2461, Bairro 
Centro/Norte, Cidade: Teresina, Estado do Piauí, E-mail: 
adv.messias.rodrigues@gmail.com, e residencial na Quadra 283 casa 10, Bairro 
Dirceu Arcoverde II, CEP 64078-340, Teresina, Estado do Piauí, advogando em causa 
própria; 
 
EDMILSON SOUSA MOREIRA, brasileiro, casado, empresário, CPF sob o nº 
411.746.583-04, RG sob o nº 1.164.838 SSP PI, Título de Eleitor nº 0174.4685.1562, 
Zona: 017, Seção: 0004, residente e domiciliado na Avenida D. Simplício Mendes, nº 
1631, Centro, CEP 64130-000, Miguel Alves, Estado do Piauí; 
 
por intermédio deste, com procuração em anexo, onde recebe notificações e 
intimações, vem mui respeitosamente com fulcro na Lei Federal LEI Nº 4.717, DE 29 
DE JUNHO DE 1965.  à presença de Vossa Excelência propor: 
 

AÇÃO POPULAR 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR 

 

 

em face da CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES, ESTADO DO PIAUÍ, inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.492.714/0001-64, com endereço na Rua Des. Simplício Mendes, 
nº. 1225- Centro, Miguel Alves - PI, 64130-000, representado pelo seu Presidente, o 
Sr. Vereador FRANSCISO NERES DO NASCIMENTO, CONHECIDO COMO 
“CHIQUIM GASTÃO”, casado, ao qual na presente hipótese deve ser conferida 
capacidade judiciária, em respeito à sua autonomia, na condição de presidente da 
Câmara de Vereadores, o que faz com arrimo nas questões de fato e de direito que 
passa a expor: 

mailto:adv.messias.rodrigues@gmail.com
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.717-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.717-1965?OpenDocument
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PRELIMINARMENTE 

 

A Constituição Federal, valorizando a participação popular no controle da 

“COISA PÚBLICA”, pautando nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade 

administrativos dispõe a Ação Popular para os cidadãos que estão devidamente 

regulares com as obrigações eleitorais, que dispõe o artigo 5º, LXXIII: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...). 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Grifo 

 

Destaca-se, da parte final do artigo, que o autor da ação popular fica isento 

do pagamento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-

fé. Neste aspecto, esta medida revela-se de razoabilidade e justiça ímpares, posto 

que o autor da ação popular não age em proveito próprio, mas em favor dos interesses 

da própria coletividade na qual se insere. Sem dúvida o autor será beneficiado com a 

procedência da ação, porém de forma oblíqua e indireta. 

 

Os Autores, em pleno gozo de suas ações eleitorais, estando todos aptos 

a votarem, bem como propor a devida Ação Popular contra a Câmara Municipal de 

Miguel Alves – PI quanto ao seu ato do aumento dos subsídios em plena calamidade 

pública. 

 

Atrelado a isso, os Autores fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita, 

conforme se faz provar pela Declaração de Hipossuficiência anexada nesta exordial. 

 

Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação Cível e Reexame 

Necessário: APCVREEX 4215267 PR 0421526-7. 

EMENTA: 

AÇÃO POPULAR. INSENÇÃO DE CUSTAS E ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE 

ESPORTES LESIVIDADE E ILEGALIDADE ÃO COMPROVAÇÃO. 

ONUS DE PROVA. 1. a sentença que repele pretensão deduzida em 
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ação popular, por força de lei, está sujeita ao reexame necessário. 2. 

Diante do reconhecimento que não houve má-fé no ajuizamento desta 

ação popular, fica a apelante isenta do pagamento das custas 

processuais e do onus da sucumbência. Inteligência do inciso LXXIII 

do artigo 5º da CF. 3. Para viabilidade da ação popular necessário a 

presença de três pressupostos, quais sejam, a condição de eleitor do 

sujeito ativo, ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar o dano ao 

erário público. 4. O fato de a Constituição Federal de 1988 ter alegado 

as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir 

o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em tratando de lesão 

a moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio 

histórico e cultura. 5. Não logrando êxito em demonstrar a presença 

dos pressupostos de ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar e 

danos ao erário público, a pretensão deduzida não tem condições de 

prosperar, mesmo porque não se desincumbiu o onus probatório que 

lhe cabia. Apelação desprovida. Sentença reformada parcialmente em 

sede de reexame necessário. 

 

Por meio de declaração que acompanha esta exordial, os Autores atestam 

suas insuficiências de recursos para arcar com as despesas da presente demanda, 

sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares, cabendo transcrever o disposto 

na Lei nº 1.060/50: 

 

Art. 4º A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está 

em condições de pagar às custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1º. Presume-se 

pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos 

desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. 

 

Asseverando tal argumento ora levantado em linhas gerais, o Supremo 

Tribunal Federal, se manifestou sobre o assunto, in verbis: 

 

Quinta-feira, 20 de maio de 2010 

1ª Turma garante isenção de custas judiciais e honorários para 

autor de medida preparatória para ação popular.1 

O autor de medida cautelar preparatória de ação popular que ainda 

será proposta também poderá contar com a isenção do ônus da 

sucumbência, quando perder a causa, mesmo que essa futura 

demanda sequer venha a ser proposta. A decisão é da Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgou procedente o Recurso 

                                                           
1 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=152328 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109499/lei-de-assist%C3%AAncia-judici%C3%A1ria-lei-1060-50
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=152328
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Extraordinário (RE) 3354282, de relatoria do ministro Dias Toffoli, 

na última terça-feira (18). 

O recurso extraordinário foi interposto no Supremo para contestar 

decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que impôs ao 

autor de medida cautelar preparatória o pagamento de custas judiciais 

e honorários advocatícios, independentemente da ação principal. 

Alegou que o TJ-SP violou o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

Federal. 

Em seu voto, o ministro explicou que a medida cautelar preparatória é 

um instrumento intrinsecamente ligado à ação principal, mesmo que 

está nem venha a ser ajuizada. Para Dias Toffoli, “o simples 

ajuizamento de uma ação preparatória, vinculada a uma ação principal 

futura, já confere àquela, a necessária dependência dessa, 

independentemente da sorte das demandas, por força da já 

mencionada norma do artigo 796 do Código de Processo Civil”. 

Na avaliação do ministro relator, no texto constitucional (artigo 5º, 

inciso LXXIII) está clara a intenção do constituinte de facilitar o 

ajuizamento de ações populares “por qualquer cidadão e com o 

escopo de anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural”. 

Segundo Toffoli, “a disciplina constitucional que se aplica às ações 

populares deve ser a mesma para eventuais medidas cautelares 

preparatórias que se façam necessárias, dada a própria natureza 

instrumental e acessória de que tais medidas são dotadas, em face da 

ação principal”. 

Ao concluir seu voto o ministro Dias Toffoli ressaltou que “a única 

hipótese autorizadora do afastamento da isenção de custas e 

honorários advocatícios prevista no aludido texto constitucional se 

daria em casos de comprovada má-fé. Como isso não se verifica 

nestes autos, inviável falar-se na imposição, ao recorrente, do ônus da 

sucumbência, tal como feito pelo acórdão proferido pelo Tribunal de 

origem”. 

Dessa forma o ministro votou pelo provimento do recurso 

extraordinário, para reformar decisão do TJ-SP e isentar o recorrente 

do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

A decisão foi acompanhada pelos demais ministros. 

 

Sendo assim, apresentando a referida AÇÃO POPULAR, estando os 

Autores em pleno gozo de seus direitos eleitorais, e acima de TUDO AGINDO 

COM BOA FÉ, requer a este Douto Juízo os benefícios da gratuidade de justiça 

elencados na Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, pelo Código de Processo 

                                                           
2 Recurso Extraordinário (RE) 335428. 
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Civil, Lei Federal 13.105/15 em seu artigo 983 do NCPC e, bem como pautados 

na Lei da Ação Civil Pública, Lei Federal 4.717/65, por ser medida de Justiça! 

 

I – DOS REQUISITOS DA AÇÃO POPULAR 

 

 

Antes de analisar as questões de fundo, torna-se necessário demonstrar o 

preenchimento dos requisitos atinentes ao feito desta Ação Popular. Nesse sentido: 

 

a) PROVA DA CIDADANIA: Presente, o que se observa por meio dos 

documentos acostados ao feito, no caso o título de eleitor com as respectivas 

situações cadastrais regulares, em pleno gozo de seus direitos;  

 

b) AUTORIDADE PÚBLICA: Presente, no caso a Câmara de Vereadores do 

Município de Miguel Alves - PI. Há conformidade com o disposto no art. 29, inc. 

VI, da Constituição Federal, por meio de seu Presidente o Vereador 

FRANSCISO NERES DO NASCIMENTO, CONHECIDO COMO “CHIQUIM 

GASTÃO”;  

 

c) ATO LESIVO: Presente, eis que a Casa Legislativa, às vésperas da decretação 

de estado de calamidade pelo município de Miguel Alves - PI para o combate 

ao COVID-19, por meio da sessão extraordinária, ocorrida em 15 de março de 

2020, aprovou o Decreto Legislativo 004/2020 publicado no diário dos 

Municípios no dia 27 de março de 2020, de autoria da Mesa Diretora, que 

autoriza o Poder Legislativo a conceder 11,12% de reajuste, acima do índice 

IGP-M do ano de 2019 que foi de 7,31%, e aplica-se aos vencimentos dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas, QUE ABARCA OS SUBSÍDIOS DOS 

VEREADORES, configurando assim danos ao erário público em pleno Estado 

de calamidade pública municipal, por emitido por meio do Decretos Municipais 

010/20; 011 e 012/20 publicados nos dias 25 DE MARÇO E 26 DE MARÇO 

DO CORRENTE ANO;  

 

d) VIOLAÇÃO LEGAL: Presente, vide o disposto no art. 29, inc. VI, da CF/88 e 

ao princípio da razoabilidade e aos princípios da administração pública, 

previstos no Caput do art. 37 da CF/88, EM ESPECIAL O DA MORALIDADE, 

tendo em vista o QUADRO DE PANDEMIA QUE ASSOLA O MUNDO E A 

NOSSA NAÇÃO; 

 

                                                           
3 Já o § 3º do art. 99 do CPC define que a alegação de preenchimento dos requisitos feita por pessoa 

natural será presumida verdadeira, ou seja, quando uma pessoa natural faz o pedido de concessão 
dos benefícios alegando preenchimento dos requisitos este deve ser deferido, face a presunção de 
veracidade que esta alegação possui.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895641/artigo-98-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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e) PATRIMÔNIO PÚBLICO OU MORALIDADE: Presente. Os princípios da 

supremacia do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da 

isonomia, de uma sociedade livre, justa e solidária (CF/88, art. 3º, inc. IV), bem 

como DANO AO ERÁRIO PÚBLICO, haja vista os parcos recursos que o 

Município de Miguel Alves detém para poder enfrentar a crise de pandemia que 

recairá sobre grande parte da população;  

 

f) ATO ADMINISTRATIVO IMORAL, PESSOAL E INEFICIENTE: Presente. A 

votação da Câmara de Vereadores que aprovou o que na prática representará 

o aumento do “SALÁRIO” dos vereadores e dos servidores num momento de 

CALAMIDADE PÚBLICA por meio do DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

004/2020 DE 15 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DOS 

MUNICÍPIOS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020, EDIÇÃO IVXL – FOLHA 08, 

vai na contramão da moralidade, da impessoalidade e da eficiência esperada 

pela Casa do Povo, na medida em que o mundo todo tem pensado formas 

racionalizadas de equilíbrio diante do combate a COVID-19, ao tempo que a 

Câmara, num ato solipsista, agiu estabelecendo benefícios puramente 

pessoais, sem observar o atual momento de calamidade pública descriminado 

nos Decretos Municipais, devidamente publicados no diário dos Municípios nos 

dias 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. 

 

Ainda e não menos importante, cumpre ressaltar que a pretensão dos 

autores é amparada, também, no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal. O 

texto constitucional assim dispõe: 

 

Art.5º: LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. (grifou-se).4 

 

Sendo assim, com base nas razões apresentadas, fica demonstrado os 

requisitos autorizadores da presente Ação Popular, devendo ser admitido o pleito, ao 

tempo que o Município de Miguel Alves por meio do Decreto Municipal 010 de 20 de 

março de 2020, bem como os Decretos Municipais 011/2020 e 012/2020 encontra-se 

em estado de calamidade pública com adoção por parte do Ente Municipal no tocante 

ao COVID-19, bem como por meio do Decreto Estadual 18.895 de 19 de março de 

2020 adotado pelo Governo do Estado, ao qual FOI PRORROGADO pelo Decreto 

Estadual 18.913 de 30 de março de 2020. 

                                                           
4 Constituição Federal do Brasil de 1988. 
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1.1. DA LEGITIMIDADE 

 

 

A legitimidade ativa e passiva para o feito está prevista pela C.F. art. 5º, 

inc. LXXIII, inclusive com previsão de isenção de custas - ora requerido - e Lei Federal 

nº 4.717, de 29.06.65, arts. 1º e 6º. 

 

Theotônio Negrão, in Código Proc. Civil, 25ª Ed., Ed. Malheiros, 

comentando o art. 6º da Lei nº 4.717/65, refere: 

 

"Desde que o ato legislativo editado pela Câmara Municipal 

imputado de lesivo ao patrimônio tenha efeitos concretos, possui 

esta Casa legitimidade passiva 'ad causam' para a ação popular, 

conforme o art. 6º da Lei 4.717/65 (RT 660/89). Segundo 

acórdão em RSTJ 32/196, devem ser citados todos os 

vereadores, individualmente." 

 

A ré, ora a Câmara Municipal de Miguel Alves, pelo Ato da mesa diretora 

no dia 15.03.2020 – e por meio do Decreto Legislativo 004/2020 cópias anexas, fez 

publicar no dia 27 de março de 2020, configurando-se assim NA ILEGALIADE ora 

atacada por meio da Ação Popular, que se comprova por meio do print abaixo: 
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Por seu turno, encontram-se legítimas as ações tomadas por meio deste 

importante instrumento, qual seja Ação Civil Pública, movida contra este aumento dos 

subsídios dos Vereadores do Município de Miguel Alves – PI, em pleno estado de 

calamidade pública em virtude da Pandemia a nível Mundial e Nacional, emitido por 

meio do Decreto Legislativo Federal 06/2020 somado ao fato dos parcos recursos da 

Prefeitura para o enfrentamento da covid-19, uma vez que o mesmo foi publicado tão 

somente no dia 27 de março do corrente ano. 

 

Sendo assim MM JULGADOR, os nobres Vereadores, tiveram tempo hábil 

para suspender os referidos atos, uma vez que, tal instrumento legislativo foi publicado 

no dia 27 de março nos diários dos Municípios, sabendo este, de todo o quadro já 

configurado no Mundo, bem como no Brasil e em especial no Estado do Piauí. 

 

II - DOS FATOS 

 

 

Os Vereadores do Municípios de Miguel Alves, efetuaram o aumento de 

seus subsídios em sessão realizada no dia 15.03.2020 no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), uma vez que são 12 Vereadores atualmente na Câmara 

Municipal, ao qual acarretará no valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais) e anual de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). 

 

É público e notório o triste momento de calamidade pública vivenciado pelo 

Estado do Piauí, bem como pelo Município de Miguel Alves - PI e as dificuldades que 

a humanidade vem enfrentando em razão do novo Coronavírus (COVID-19), o Brasil 

se prepara para enfrentar a maior crise de todos os tempos com perdas inevitáveis de 

milhares de vidas. 

 

Estamos vendo no Equador com seu sistema funerário entrar em colapso, 

com corpos espalhados pela cidade, conforme reportagem divulgado pelo Globo.com. 
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Sabe-se que o vírus, a COVID-19, não tem cara. Porém, o resultado 

maléfico sentido pelo povo não está centrado somente no referido vírus. Homens 

públicos, políticos, que deveriam ser SOLIDÁRIOS àqueles que lhe outorgaram 

poderes para que o exercessem em nome do povo e de acordo com os preceitos 

constitucionais, sucumbiram diante de suas próprias intenções.  

 

É igualmente fato que as demandas relativas à saúde estão nitidamente 

atreladas às políticas públicas e às possibilidades orçamentárias existentes, sendo 

necessária a devida iniciativa dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, para 

consecução do orçamento previsto nas leis pertinentes. 

 

É notória a crise que de há muito assola o Sistema Único de Saúde, a 

envolver déficit de recursos financeiros e humanos, insumos, condições dignas de 

trabalho e de atendimento à população. 

 

Observando MM JULGADOR, o Fundo Nacional da Saúde, o Município de 

Miguel Alves recebeu no mês de Março do corrente ano, o valor de R$ 609.093,19 9 

(seiscentos e nove mil e noventa e três reais e dezenove centavos), sendo este para 

o custeio de toda o sistema de saúde do Município, ficando dentro deste valor a 

dedução de apenas R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais) para 

enfrentamento do CORONAVÍRUS, conforme planilha do Fundo Nacional da 

Saúde5 para 33.760 (trinta e três mil setecentos e sessenta habitantes). 

 

A elaboração de uma política de saúde eficaz, e livre de situações 

irregulares impõe, há muito, uma verdadeira mobilização dos setores envolvidos, 

quais sejam: Poderes Legislativo e Executivo, Ministérios Públicos, Defensorias 

Públicas, sociedade civil, conselhos profissionais, a fim de que cada parte, no 

                                                           
5 https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao 

https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao
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exercício de suas atribuições e competências, constitucional e legalmente 

determinadas, cumpra seu mister. 

 

Contudo, é imperioso considerar, apesar de todo o panorama jurídico 

anteriormente delineado, que o Brasil se encontra inserido em um cenário de 

calamidade de dimensão não somente nacional, mas mundial, ante a pandemia 

relacionada à disseminação do denominado coronavírus, deflagrador da doença 

respiratória COVID-19, tendo havido, inclusive a decretação formal de estado de 

calamidade pública pelo Congresso Nacional, mediante o Decreto Legislativo Federal 

n. 06/2020. Tal situação atípica requer, por conseguinte, medidas urgentes. 

 

Se tal não bastasse, no cenário mundial, tornou-se notório que vários 

países destinaram percentuais relevantes de Produto Interno Bruto (PIB) ao combate 

do coronavírus, em caráter emergencial. Segundo dados estatísticos, o Brasil 

somente discute a alocação de recursos em montante equivalente a pouco mais de 

2% (dois por cento) do Produto Interno Bruto (PIB), contra a utilização de até 17% 

(dezessete por cento), percentual este no Reino Unido e Espanha. 

 

Nos EUA, a proporção já chega a 6,3% (seis vírgula três por cento) do PIB, 

podendo chegar até 11,3% (onze vírgula três por cento), e na Alemanha e França, ao 

equivalente a 12% (doze por cento) e 13,1% (treze vírgula um por cento) do PIB, 

respectivamente. 

 

Em Teresina, porém, sabe-se que atualmente, se tem 2.396 (DOIS MIL 

TREZENTOS E NOVENTA E SEIS) de UTIS em 2018 com um estudo apontado pelo 

pela Confederação Nacional dos Municípios –CNM6, uma vez que o Estado do Piauí 

possui 7.6115 ao qual deduzindo ao leitos de UTI’s de Teresina, sobram incríveis 

5.215 (cinco mil duzentos e quinze) leitos para todo o Estados, uma vez que só o 

Município de Miguel Alves possui seus 33.760 (trinta e três mil setecentos e sessenta) 

habitantes. 

 

O referido Estudo realizando ainda em 2018, mostra que o Estado do Piauí, 

teve uma diminuição de seus leitos de -14,60% (quatorze vírgula sessenta por 

cento)7 

 

“ O resultado global de leitos dos Municípios no Intereior dos 

Estados mostra uma redução de 32.929 unidades (13%), 

quantitativo expressivo se relacionando ao também fechamento 

de leitos nas capitais dos Estados. Os Municípios do interior que 

                                                           
6 https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/estudo-da-cnm-mostra-que-em-dez-anos-brasil-
perdeu-mais-de-23-mil-leitos-hospitalares 
7 Estudos feitos pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, página 10. 

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/estudo-da-cnm-mostra-que-em-dez-anos-brasil-perdeu-mais-de-23-mil-leitos-hospitalares
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/estudo-da-cnm-mostra-que-em-dez-anos-brasil-perdeu-mais-de-23-mil-leitos-hospitalares
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mais apresentam vairação na diminuição de leitos hospitalares 

SUS, a saber, na região Norte, Roraima (-21,36%), e Tocantins (-

5,87%; na região Nodeste, Paraiba (-21,41%, e Piauí (-

14,60%...Grifos Nosso. 

 

 

 
 

 
 

Se esperava dos representantes que promovessem o bem de todos neste 

momento único de enfrentamento do referido vírus, qual seja, o corte dos seus 

proventos em detrimento do repasse do duodécimo e consequentemente 

encaminhamento destes recursos aos único Hospital da cidade para o enfrentamento 

desta pandemia.  

 

Porém, em sessão extraordinária (realizada no dia 15/03/2020) e num 

gesto de puro solipsismo egoísta e sem qualquer sentimento pela população que os 

colocou nestes cargos, a Câmara de Vereados de Miguel Alves-PI concedeu, aos 

próprios vereadores e a outros, no caso servidores da Câmara Municipal, o reajuste 

de 7,12% conforme art. 4º da RESOLUÇÃO 003/2008, disse Resolução! 

 

Chamo a atenção para a questão do aumento ser efetuado por meio de 

uma RESOLUÇÃO 003/2008, ou seja, da legislatura passada, ao qual culminou com 

o aumento SEM PROJETO DE LEI para legislatura 2017-2020, ao qual peço, que 

sejam juntados pela Câmara de Vereadores todo o processo administrativo que 

culminou com este esdrúxulo aumento, ferindo a ética em todos, cidadania e acima 

de tudo a MORALIDADE. 

 

Ainda que houvesse alguma fumaça de direito na aprovação do reajuste, o 

que se admite neste momento por mera argumentação, ainda assim, não bastaria a 

legalidade, pois a decisão deveria estar pautada nos ditames da Constituição da 

República e, de acordo com o que será demonstrado, será possível observar que a 

decisão tomada pela Casa do Povo violou diversos artigos e princípios constitucionais, 
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tendo em vista que o aumento se deu por meio de RESOLUÇÃO e não por PROJETO 

DE LEI, como ocorre com todos os Servidores Municipais de Miguel Alves, pois basta 

um Decreto Legislativo para se aumentar.  

 

E chama atenção a rapidez da tramitação do processo administrativo, ao 

qual fez publicar o Decreto Legislativo 004/2020, publicado no Diário dos Municípios 

no dia 27 de março do corrente ano, que iniciou ainda no mês de março de 2020 e 

foi votado e aprovado em 15 de março de 2020, gerando dúvidas significativas se 

houve tempo suficiente para real aferição da Legalidade e do impacto sobre o 

orçamento, ainda mais diante da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. Eis o fato que 

merece guarida do Poder Judiciário. 

 

Cumpre observar que o referido aumento saiu de R$ 5.600,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais) para incríveis R$ 6.000,00 (seis mil reais) perfazendo assim na 

ordem de 7,12% (sete vírgula doze por centos), ficando assim por mês o total de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e anual de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil 

e seiscentos reais), que sairá do Fundo de Participação do Município, UMA VEZ QUE 

o Município de Miguel Alves possui 92,7% (noventa e dois vírgula sete por cento) 

de seus recurso advindo de repasses da União e convênios. 

 

Ao tempo que todos os Empresários que investem no Município de Miguel 

Alves, encontram-se em desespero, por não poder abrir suas respectivas empresas e 

lojas em detrimento da quarentena que abarca a todos, bem como ao demais 

Empregados que estão vendo por meio da MP 927 o corte de seus salários e outras 

medidas que atingirão seus respectivos salários, bem como por meio da MP 936 que 

permitirá o corte de até 70% (setenta por cento) do salário dos TRABALHADORES, 

posto que o Governo irá complementar na medida do corte a ser efetuado, mais 

ficando este Empregado sem saber se ao certo receberá e como receberá, dado a 

quantidade de profissionais autônomos que receberão o auxílio de R$ 600,00. 

 

Atrelado a isso, a economia municipal, está parada, haja vista que o 

Decreto Municipal assim proíbe serviços não essenciais funcionarem, ao qual se faz 

justo, tendo vista que ficar em casa é ainda o melhor remédio. 

 

Mais não podemos deixar de observar a crescente de infectados 

aumentando diariamente, ao tempo que mais de 23 (vinte e três mil) testes aguardam 

resultado, vez que, os atuais números estão muito abaixo, conforme print abaixo do 

Ministério da Saúde. 
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Justifica-se a presente Ação Popular, visando a pronta devolução do 

recebido - com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - dada a flagrante 

inconstitucionalidade e ilegalidade do ato, como ora se vê, bem como a 

IMORALIDADE frente ao Decreto Legislativo da Câmara Federal aprovado pelo 

Senado Federal no dia 20 de março do corrente ano, bem como por meio do Decreto 

Estadual nº 18.895 de 19 de Março de 2020 que DECLARA CALAMIDADE PÚBLICA 

frente ao CORONA VÍRUS – COVID 19, sendo PRORROGADO por meio do Decreto 

Estadual Decreto Estadual 18.913-2020, que assola a todos da Nação, devendo todas 

as Autoridade Executivas e Legislativas direcionar todos os recursos para o fomento 

da Saúde do Hospital Pedro Vasconcelos no auxílio com o fornecimento de EPI’s 

(Equipamento de Proteção Individual), como por exemplo, máscaras N95, máscaras, 

respiradores e outros. 
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Atrelado a isso, e para fins de comparação, os atuais salários dos 

Vereadores de Miguel Alves, se perfaz em R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), 

não sendo este qualquer salário que se paga atualmente a qualquer trabalhador 

Miguel-alvense, em que pese, se comparado ao aumento do salário mínimo. 

 

 

Fonte: G1 

 

Não se pode olvidar que, que todos estão sendo sacrificados, para que todo 

e qualquer recurso seja destinado para a estrutura de hospitais e demais serviços da 

saúde, uma vez que, todos os esforços estão para a compra de máscaras N92 e 

respiradores. 

 

Desta forma, como se pode conceder no AUMENTO DO “SALÁRIO” 

dos Vereadores em tempos de PANDEMIA, E CALAMIDADE PÚBLICA? VAI TER 

SESSÃO NESTE INTERTICIO? NÃO, POIS POR MEIO DO DECRETO 

LEGISLATIVO 003/2020 SUSPENDE TODO E QUALQUER ATENDIMENTO E 

REALIZAÇÃO DE SESSÃO, é que podemos comprovar que a IMORALIDADE, em 

desobediência ao artigo 37 da CF/88 aflorou na mente de quem deveria fiscalizar 

e auxiliar o Governo Municipal nas ações de combate ao CORONAVIRUS. 

 

Por derradeiro MM JULGADOR, requer os Autores a anulação do aumento 

dos subsídios dos Vereadores, dado os danos ao erário público que causará no 

aumento dos custos advindo do FPM, bem como dado ao atual momento de 

CALAMIDADE PÚBLICA que assola a todos. 
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III – DO DIREITO 

 

 

A grande mídia, tal como o GP1, Portal 180 graus e o blog do Assis Dutra, 

tem noticiado os problemas que o povo miguel-alvense tem enfrentando junto aos 

postos de saúde neste período de calamidade pública decretada pelo município. Em 

notícia veiculada em 19/03/2020, constou: 

 

 
 

 
 

Excelência, por aqui já cabe questionar que moralidade é essa? Falta 

álcool em gel nos postos de saúde do município e demais estruturas para 
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suportar toda a população do Município QUE É O 15º MAIOR DO ESTADO, e os 

vereadores aumentam os próprios salários? 

 

Já no Portal Clique União, publicado no dia 02.04.2020 o Presidente da 

Câmara Municipal deu a seguinte declaração: 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Miguel Alves, 

Chiquim Gastão (PTB), explicou que o aumento já estava 

previsto há 06 anos. “Esse aumento foi votado há 6 anos 

para chegar nesse teto de 6 mil reais. De lá para cá, 

todos os presidentes vêm dando reajuste e, agora, eu 

fui obrigado a dar o reajuste. Teve ano, que o aumento 

foi de mais de mil reais e, agora, só restava os 400 para 

chegar no teto. Esse reajuste seria em abril, mas 

pagando retroativo dos meses passado. Então, a única 

coisa que fiz foi pagar logo o que ia ter que pagar 

depois de uma só vez”, explica. 

 

 

 
 

É evidente que não houve moralidade quando da publicação do Decreto 

Legislativo 004/2020, eis que o resultado prático, para que todos entendam, é o 

aumento do gasto público com o salário de vereadores, ao tempo que o foco total do 

município, neste momento de calamidade pública, deveria ser o combate a pandemia 

da COVID-19, pois há somente um HOSPITAL (PEDRO VASCONCELOS) para o 

atendimento de 33.760 (trinta e três mil setecentos e sessenta) habitantes. 
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Diante do atual desastre que a humanidade está vivenciando, o reajuste 

aprovado pelo Legislativo Municipal é incompatível com a penúria financeira do 

município, ao tempo que este está entre os 80 (oitenta) Municípios do Estado na 

faixa de pobreza, bem com o seu ID-H a nível baixíssimo, afrontando A ÉTICA E A 

MORALIDADE PÚBLICA. 

 

No que concerne à moralidade administrativa, importante trazer à baila a 

lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: 

 

“[...] não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do 

próprio objeto resulta a imoralidade. Isso ocorre quando o 

conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de 

honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do 

ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. A 

moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a 

atingir; entre os sacrifícios impostos à coletividade e os 

benefícios por ela auferidos; entre as vantagens usufruídas pelas 

autoridades públicas e os encargos impostos à maioria dos 

cidadãos. ” (DIPIETRO. Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade 

administrativa na Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2001, p. 1548). (grifou-se). 

 

Por sua vez, HELY LOPES DE MEIRELLES, sintetizando as lições de 

Maurice Hauriou, um dos principais sistematizadores da teoria da moralidade 

administrativa, assim ensina: 

“A moralidade administrativa constitui hoje em dia, pressuposto 

da validade de todo ato da Administração Pública (Const. Rep., 

art. 37, caput). Não se trata – diz Hauriou, o sistematizador de tal 

conceito – da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, 

entendida como "o conjunto de regras de conduta tiradas da 

disciplina interior da Administração". Desenvolvendo a sua 

doutrina, explica o mesmo autor que o agente administrativo, 

como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve, 

necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do 

desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de 

sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e 

o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 

oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o 

desonesto. Por considerações de direito e de moral, o ato 

administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas 

também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é 

legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos – non 

                                                           
8 DIPIETRO. Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001, p. 154 
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omne quod licet honestum est. A moral comum, remata Hauriou, 

é imposta ao homem para sua conduta externa; a moral 

administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta 

interna, segundo as exigências da instituição a que serve, e a 

finalidade de sua ação: o bem comum.” (MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito Administrativo Brasileiro. 15 ed., São Paulo:Revista dos 

Tribunais, 1990, p. 79-809). 

 

O município de Miguel Alves - PI necessita que as decisões tomadas pela 

Casa do Povo atendam os interesses dos cidadãos, e não INTERESSES PRÓPRIOS 

em momentos de pandemia! A partir do que se pode colher do fato e em consonância 

com os ensinamentos apresentados, não há como se atribuir moralidade na 

aprovação do Decreto Legislativo 004/2020, antes o contrário! 

 

E ainda que houvesse alguma fumaça de direito na aprovação do aumento, 

que dizem ser um simples reajuste, o que se admite neste momento por mera 

argumentação, ainda assim, não bastaria mera legalidade, pois a decisão deveria ser 

pautada nos princípios que regem a administração pública, mais especificamente 

aqueles previstos no caput do art. 37. Veja-se: 
 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifou-se). 

 

Além do mais, de acordo com o que se pode ver das medidas atinentes a 

COVID-19, tomadas pela Câmara de Vereadores, nada de dinheiro está sendo 

investido para melhorar o atendimento nos postos de saúde que, repisa-se, não tem 

sequer EPI’s e demais equipamentos de auxílio, bem como o Hospital Municipal Pedro 

Vasconcelos, o que já nos permite presumir o resto...  

 

E triste é o fato noticiado pelo Governo do Estado do Piauí sobre os 

infectados pelo vírus e já totalizando 4 (quatro mortes, o que a levou decretar estado 

de calamidade pública2: 
 

Durante coletiva de imprensa no Palácio de Karnak nesta quinta-feira 

(19), o governador Wellington Dias assinou o decreto de calamidade 

pública devido a pandemia do novo coronavírus. O decreto proíbe o 

funcionamento de bares, restaurantes e shoppings no estado do Piauí. 

Participaram do anúncio o secretário da Saúde, Florentino Neto, o 

Secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, o porta-voz da Sesapi para 

                                                           
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 15 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990, p. 79-80 

https://www.gp1.com.br/topicos/wellington-dias/
https://www.gp1.com.br/topicos/coronavirus/
https://www.gp1.com.br/topicos/florentino-neto/
https://www.gp1.com.br/topicos/rafael-fonteles/
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assuntos sobre coronavírus, infectologista José Noronha, além do 

presidente da APPM, Jonas Moura, o prefeito de Teresina, Firmino 

Filho, o prefeito de Timon, Luciano Leitoa, já que o município 

maranhense faz parte da Grande Teresina. 

De acordo com o governador Wellington Dias, o decreto foi necessário 

devido avanço do covid-19 no mundo. “Acabo de assinar o decreto de 

calamidade, por conta da situação específica do coronavírus no 

mundo, no Brasil e no Piauí. Tivemos uma ampliação de casos 

suspeitos, hoje nos aproximamos de 100, estamos com 93", detalhou 

o governador10. 

 

Impressionante, o município em meio a um cenário de calamidade pública, 

estando com dificuldades de colocar álcool em gel nos postos de saúde e demais 

estruturas para a área da saúde em atendimento à população, uma vez que só temos 

um hospital de atendimento ao público, os vereadores tomando decisões 

DESCOMPROMISSADAS com a moralidade, aumentando os próprios vencimentos e 

onerando ainda mais a folha do município, que terá de primar por uma eficiência 

jamais vista para equilibrar as contas públicas diante dessa pandemia. 

 

A aprovação do Decreto Legislativo 004/2020 além de ser imoral, não se 

sustenta minimamente razoável e impede uma atuação eficiente por parte do 

município no combate ao vírus, posto que, o repasse do DUODÉCIMO a Câmara 

Municipal irá aumentar, consumindo mais e mais o Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM e danos ao erário público, NÃO restando assim mais recursos de 

combate ao enfrentamento ao COVID-19. 

 

A calamidade pública decretada por meio do Governo Municipal 

(Decretos 010,011 e 012/2020) bem como a RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE MIGUEL ALVES 001/2020, suspenderam todos os eventos festivos 

sociais e culturais, em locais fechados, independente de públicos ou privados. Em 

locais abertos, serão proibidos eventos com mais de 20 pessoas e que se caracteriza 

como aglomeração de pessoas. No decreto, também foi determinado o fechamento 

dos centros comerciais e a proibição de atividades e dos serviços privados não 

essenciais, com exceção de farmácias, supermercados, padarias, clínicas de 

atendimento da área da saúde, bancos, postos de gasolina e restaurantes. Ou seja, a 

economia do município prestes a COLAPSAR e os vereadores votando o reajuste de 

seus vencimentos. Para dizer o mínimo, um absurdo!! 

 

Não obstante, imperioso registrar que o Decreto Legislativo 004/2020 

afrontam diretamente o art. 29, VI, da CF/88, na medida em que o art. 4º do referido 

Projeto estabelece que os aumentos vigorarão a partir de 01 de março 2020, in verbis: 

                                                           
10 https://www.gp1.com.br/noticias/wellington-dias-assina-decreto-de-calamidade-publica-devido-ao-

coronavirus-474031.html 

https://www.gp1.com.br/topicos/jose-noronha/
https://www.gp1.com.br/topicos/jonas-moura/
https://www.gp1.com.br/topicos/firmino-filho/
https://www.gp1.com.br/topicos/firmino-filho/
https://www.gp1.com.br/topicos/luciano-leitoa/
https://www.gp1.com.br/topicos/covid-19/
https://www.gp1.com.br/noticias/wellington-dias-assina-decreto-de-calamidade-publica-devido-ao-coronavirus-474031.html
https://www.gp1.com.br/noticias/wellington-dias-assina-decreto-de-calamidade-publica-devido-ao-coronavirus-474031.html
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Art. 4° Este Decreto vigora a partir da presente data (27.03.2020), 

conforme o artigo 4º da Resolução 03/200811. 

 

Ora, há previsão orçamentária para tal pagamento em período de 

calamidade pública? De onde vem os recursos para os subsídios e demais salários 

da Câmara Municipal de Miguel Alves em plena calamidade pública. 

 

Ademais, por que não observaram o disposto no art. 29, VI, da CF/88, que 

estabelece que: 

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

[...]  

 

VI - O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas 

Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, 

observado o que dispõe esta Constituição, observados os 

critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes 

limites máximos: 

 

Demostrada as violações constitucionais, cumpre ainda apresentar a 

decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quando da 

análise de um caso análogo. No caso em questão, a Magistrada da Comarca de Pedra 

Azul a título de exemplo, deferiu, em caráter liminar, o pedido para suspender a 

resolução da Câmara Municipal que concedia o aumento aos vereados. Assim 

constou na reportagem veiculada no sítio daquele Tribunal: 

“JUÍZA SUSPENDEU AUMENTO DE SALÁRIO DE VEREADORES 

EM PEDRA AZUL. Decisão, de caráter liminar, foi tomada em ação 

popular no dia 29 de março 31/03/2017 18h27 - Atualizado em 

04/07/2017 14h01. Vejamos: A juíza Aline Gomes dos Santos Silva, 

da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de 

Pedra Azul, na região do Jequitinhonha e do Mucuri, deferiu, em 

caráter liminar, pedido para suspender resolução da Câmara Municipal 

que concedia aumento aos vereadores. A magistrada determinou que 

o valor recebido pelos parlamentares seja restabelecido ao padrão de 

dezembro de 2016. A ação popular afirmava que o aumento 

proporcionado pela Resolução 13/2017, vigente desde fevereiro de 

2017, reajustava os vencimentos de R$ 4,9 mil para R$ 6.370, o que 

                                                           
11 Decreto Legislativo publicado no Diário dos Municípios no dia 27 de março, edição IVXL, FOLHA 
08. 
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corresponde a 30%. O aumento, segundo a inicial, impacta o erário e 

afronta o princípio da moralidade administrativa, já que os vereadores 

legislaram em causa própria. Os autores alegam, ainda, que tiveram 

dificuldade para ter acesso ao documento, o que ocorreu apenas 

mediante a apresentação de uma autorização judicial, e que o ato de 

aumentar os salários durante o próprio mandato é inconstitucional. 

Com base nisso, a ação popular pediu a suspensão liminar da 

elevação dos salários. Aline Silva considerou, em análise inicial, que 

a revisão da remuneração deveria ser feita em legislatura anterior, e 

que havia jurisprudência do STF (Supremo Tribunal Federal) em 

relação a situações do tipo. A magistrada também considerou que o 

pedido preenchia os requisitos necessários para a antecipação da 

tutela: a probabilidade do direito lesado e o risco ao resultado útil do 

processo. Para a juíza, o vencimento possui caráter alimentar, o que 

impede ou dificulta a devolução das verbas ao final da demanda, se 

se concluir que esse é o caso. Em contrapartida, deixar de receber o 

subsídio de acordo com a resolução da Câmara não prejudica de 

imediato os beneficiários, pois, se ao fim do processo ficar constatado 

que eles fazem jus ao dinheiro, eles receberão a quantia 

retroativamente e atualizada. A decisão, por ser de Primeira Instância, 

está sujeita a recurso. Confira a movimentação processual. Assessoria 

de Comunicação Institucional – Ascom Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais – TJMG (31) 3306-3920 imprensa@tjmg.jus.br 

facebook.com/TJMGoficial/ twitter.com/tjmgoficial 

flickr.com/tjmg_oficial12. (griifou-se). 

 

Corroborando, com tais argumentos, a Justiça da Comarca de Viamão, do 

Estado do Rio Grande do Sul, suspendeu, no dia 01.04 do corrente ano, tal aumento 

efetuado pelos Vereadores, com a porcentagem abaixo do que foi verificada na 

Câmara Municipal de Miguel Alves. 

Justiça suspende aumento, mas o dinheiro já está na conta dos 

vereadores13 

 

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Viamão concedeu liminar 

suspendendo o reajuste salarial dos vereadores do município. O 

acréscimo de 7,31%, aprovado em 17 de março, também eleva a 

remuneração dos demais servidores da Câmara. 

A decisão, expedida na tarde desta terça-feira (31), tem origem em ação 

popular contra o aumento. Conforme o advogado José Aymay, que 

                                                           
12 Ascom Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG (31) 3306-3920 imprensa@tjmg.jus.br 

facebook.com/TJMGoficial/ twitter.com/tjmgoficial flickr.com/tjmg_oficial 
13 por Cristiano Abreu | Publicada em 31/03/2020 às 00h| Atualizada em 01/04/2020 às 10h29, 

https://diariodeviamao.com.br/noticias/cotidiano/3516_liminar-suspende-aumento-do-salario-dos-
vereadores-de-viamao 

https://diariodeviamao.com.br/noticias/cotidiano/3516_liminar-suspende-aumento-do-salario-dos-vereadores-de-viamao
https://diariodeviamao.com.br/noticias/cotidiano/3516_liminar-suspende-aumento-do-salario-dos-vereadores-de-viamao
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representa as autoras do pedido, Zaida dos Santos Prado e Blanca Alaí 

Meneses, antes de analisar a tutela de urgência requerida em caráter 

liminar, a magistrada Liniane Maria Mog da Silva deu vista ao Ministério 

Público que, por meio da promotora Karina Bussmann, deu parecer pela 

concessão da liminar.  

Zaida diz que vê a resposta da Justiça com esperança de que o 

aumento seja revertido em definitivo. 

- “Não sou candidata a nada, não sou filiada a nenhum partido. O meu 

interesse é o povo. Sou parte da população que se sente indignada. 

Que os vereadores entendam a mensagem: eles trabalham para o povo. 

Num momento desses pelo qual o mundo passa, a Câmara reajustando 

salários? Não tem cabimento – finaliza”. 

 

O que se vislumbra, na realidade, é o risco de lesão grave à população do 

município de Miguel Alves - PI, uma vez que a autorização do reajuste aprovado por 

meio do Decreto Legislativo 004/2020 irá SOBRECARREGAR OS COFRES 

PÚBLICOS municipais e comprometer o funcionamento de diversos serviços públicos, 

dentre eles o da saúde que, nunca antes na história do município, foi tão fundamental! 

 

 

3.1. INCONSTITUCIONALIDADE 

 

 

Prevê a Constituição Federal, art. 29, inc. V: 
 

"A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada 

pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, 

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III e 153, § 2º, 

I." 

 

Os próprios "Considerados" do ato do Decreto Legislativo 004/2020 referido 

deixam claro o não cumprimento desse dispositivo, pois limitaram-se a mencionar tão 

somente no AUMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, como se quisessem 

mostrar muito na publicação do Decreto Legislativo. 

 

O fato é que o PAIS está passando por uma PANDEMIA que assola a todos 

de todos os níveis sociais, bem como deve os Poderes Federais, Estaduais e 

Municipais destinarem todos os recursos provenientes do FPM para dar o devido 

suporte ao ÚNICO HOSPITAL DA CIDADE (PEDRO VASCONCELOS), ao qual, estão 

remando contra a maré, dando aumento salarial aos VEREADORES DE MIGUEL 

ALVES, pois não se pode falar em um simples reajuste salarial. 

 

Seguindo nessa vertente, abaixo estão algumas reportagens que mostram 

o estado da Saúde a beira do colapso: 
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Em que pese, em meio a discussão da recessão, bem como de cortes 

salariais de todos os Empregados, bem como a queda de arrecadação por parte do 

Governo do Estado e Município, e Empresário, os Vereadores que devem zelar pelos 

bons costumes, jogam na cara da Sociedade Miguel-alvenses esse AUMENTO 

IMORAL que fere cabalmente o artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e causa 

dano ao erário público, no tocante ao estado de calamidade pública vivida por todos 

do Município. 
 

3.2. IMORALIDADE 

 

Nos primeiros dias dos bancos da Faculdade de Direito aprendemos que o 

círculo da moral abrange o círculo do legal, entendendo alguns que são dois círculos 

diversos, mas com pontos comuns. 

 

Assim, "Nem tudo o que é legal é moral", e "Nem tudo que é moral é 

legal" e, por isso, prevê o texto Maior, a exigência de legalidade e de moralidade na 

administração. 

 

O ato impugnado, se fosse legal, ainda assim seria imoral? 

 

A imoralidade é aquilo que repugna ao cidadão comum e médio, de acordo 

com a própria formação da sociedade em que se vive a cada momento. 

 

Os autores e o subscritor ouviram muitas pessoas com relação ao ato ora 

impugnado e todas - unanimidade - mostraram-se indignadas com a atitude dos réus 

que votaram a favor de tal Decreto Legislativo, de se darem tal "abono" e teceram os 

mais diversos comentários, a maioria deles aqui inenarrável como aconteceu em 

diversos grupos dos WhatsApp bem como nos blogs e portais que noticiaram. 
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E o subscritor foi solicitado por diversos amigos e conhecidos, ainda que 

não autores desta, a impugnar o ato perante a Justiça, o que ora é feito. 

 

O povo, MM. Juiz, sofrido e indignado, ofendido até, clama por Justiça, 

apesar de descrentes de tudo: da classe política, cuja moralidade está em cheque 

exatamente em razão de fatos desse quilate; do próprio governo, enfim .... cansados 

e, infelizmente, até desesperançado com a pandemia que bate a porta, a dizer que: 

"... o Brasil não tem concerto". 

 

Isso é, também, a imoralidade do ato impugnado: ofendeu o cidadão 

comum, causou impacto, pela total ausência de sensatez em um momento tão 

delicado que carece de todos os esforços. 

 

Aliás, até alguns dos réus manifestaram-se, na imprensa, a respeito, 

mostrando, no mínimo, o próprio desconforto da situação, como foi o caso da 

VEREADORA CLEICIANE GOMES conjuntamente com os demais Autores, já 

manifestadamente demonstrado em vários grupos de WhatsApp da cidade. 

 

Ora, se os próprios beneficiários do ato impugnado contestam, no mínimo, 

sua moralidade, não há como entender diversamente do que está sendo debatido 

nesta lide, em que pese, devidamente comprovado pelo relatório de votação da 

Câmara Municipal. 

 

IV- DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

LIMINAR 

 

 

Esta ação é de procedimento ordinário, como previsto pelo art. 7º da Lei nº 

4.717/65, com os detalhes processuais do mesmo artigo. 

 

Prevê, contudo, o art. 5º. § 4º que: 

 

"Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão 

liminar do ato lesivo impugnado." 

 

No caso presente, além da defesa do patrimônio público, a liminar tem 

efeito altamente moralizador, dado o efeito público imediato e, até, inibidor de 

possíveis outros procedimentos idênticos por outras. 

 

É de ser revelado que o aumento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aos 

subsídios dos Vereadores, custará aos cofres públicos o valor mensal de R$ 4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais), totalizando-se assim somente com os 

Vereadores o valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 
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O CPC, com as alterações da Lei nº 8.952/94, prevê, art. 273, que o juiz 

pode "... antecipar total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial ...", quando "I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação". 

 

Os dispositivos acima são harmônicos, genérica a tutela antecipada, e 

específica à Ação Popular a possibilidade de liminar referida. 

 

No mesmo diapasão legal, o art. 461 do CPC prevê que, nas obrigações 

de fazer: 

 

"§ 3º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 

conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, 

citado o réu." 

 

O PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO está evidente, eis que o ato 

impugnado provocou retirada de numerário e sua entrega, ilegítima, ilegal e imoral, 

aos vereadores. 

 

E, se não devolverem os réus, de imediato, o produto do ato impugnado, 

será incerta a reparação futura, pelo que cabe a liminar, a antecipação da tutela, 

inclusive com o desconto em folha de pagamento, se necessário, for, como autoriza a 

Lei nº 4.717/65, art. 14, § 3º. 

 

Nenhum prejuízo, ao contrário, se vislumbra aos réus, eis que apenas 

deverão repor ao patrimônio público, o que indevidamente receberam. E ao final, se 

improcedentes os pedidos desta, por absurda conclusão, os réus receberão o que 

lhes cabe. 

 

O caso permite o deferimento da medida liminar, inaudita altera para, da 

tutela provisória de urgência, eis que a petição inicial, tal como se pode apurar, indicou 

os fundamentos da lide e expôs o direito que deverá ser entregue aos cidadãos Miguel 

alvenses, sob de colocá-lo em situação de extremo perigo de dano irreparável, pois, 

conforme demonstrado, sequer, qualquer tipo de ação junto ao Hospital Pedro 

Vasconcelos foi tomado, bem como a falta de álcool gel em muitos UBS já assolam o 

Município, que de, fato este que dificulta o combate da COVID-19, bem como já 

manifestadamente feito pelo Decreto Estadual 18.895/2020 e 18.913/2020. 
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Assim, com supedâneo nas razões apresentadas, se suplica a concessão 

de TUTELA DE URGÊNCIA, pedido este que se apresenta com base no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil14: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.  

[...]  

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.  

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 

De acordo com o fato e a fundamentação apresentada, é possível perceber 

a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, na medida em 

que o Decreto Legislativo 004/2020, que efetivamente aumentará o gasto público com 

o aumento salarial dos vereados e demais servidores públicos do município, custo 

este que deve ser investido no combate à pandemia geradora do estado de 

calamidade, não observa os citados ditames constitucionais e contrariam os princípios 

da moralidade e da eficiência. 

 

A VEROSSIMILHANÇA está centrada nas provas acostas aos autos, que, 

a um, comprovam a decretação do estado de calamidade pelo município por meio dos 

Decreto Municipal 010, 011 e 012/2020, bem como por meio da RECOMENDAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 001/2020 e Decreto Estadual 

18.895/2020 e estendido por meio do Decreto Estadual 18.913/2020 devidamente 

todos publicado no Diário dos Municípios, que comprovam as dificuldades do 

município em combater a pandemia que indicam o direito devido ao povo neste 

momento tão importante, em que a vida da população está sendo posta em risco. É 

DEVER DOS VEREADORES PROMOVER O BEM ESTAR E A SAÚDE DO POVO! 

 

Para tais razões, faz juntar a publicação por meio do Portal G1, o quadro 

real do Estado do Piauí a nível nacional. 

 

                                                           
14 Lei Federal 13.105/2011. 
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No tocante a matéria acima, coloca o Município de Miguel Alves, entre 

os 70 (setenta) Municípios com casos suspeitos do covid-19. 
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O perigo de dano e ao resultado útil do processo está no fato de que a 

população necessita de investimentos no combate à pandemia. Repisa-se, sem medo 

de ser exaustivo, mas os postos de saúde do município estão com dificuldades de 

disponibilizar álcool em gel e demais EPI’s para os servidores da saúde. 

 

Ainda, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, na 

medida em que a tutela requerida poderá ser revertida. 

 

Logo, percebe-se que todos os requisitos necessários para o deferimento 

da liminar da tutela provisória de urgência estão presentes. 

 

Ademais, é de se destacar que o legislativo local através da Mesa Diretora, 

por meio do Decreto Legislativo 003/2020, suspendeu as atividades internas da Casa 

Legislativa do dia 17.03.2020 até o dia 31.03.2020 ao qual continua FECHADA 

PARA ATENDIMENTO E SESSÃO, pois está proibido qualquer aglomeração ou 

sessão com pessoas, ao qual de fato será extendido, fato este que justifica a medida 

provisória requerida, eis que após o retorno do Legislativo e passada a pandemia e o 

estado de calamidade, tais questões poderão ser revistas. 

 

Neste momento, é insofismável que o risco maior prejuízo é para os 

cidadãos do município de Miguel Alves – PI, que estão vendo recursos que poderiam 

estar sendo revestidos para a estrutura de saúde do Município, estão indo para os 

bolsos dos nobres Vereadores em plena PANDEMIA, e toda as dificuldades que serão 

ocasionadas a economia local, sendo a população mais pobre e mais sofrida a MAIS 

PREJUDICADA, POSTO QUE O MUNICÍPIO SÓ RECEBEU PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA por meio do Fundo Nacional da Saúde o Valor 

de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), mais vai gastar já a partir 

do mesmo mês o valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), ou 

seja, uma coisa pela outra! E a Saúde? 

 

Portanto, com base nas razões apresentadas, mostram-se presentes os 

requisitos necessários para o fim de que Vossa Excelência determine a suspensão 

dos efeitos da aprovação do Decreto Legislativo 004/2020, aprovado na sessão 

extraordinária realizada no dia 15/03/2020 na Câmara de Vereadores de Miguel Alves 

– PI, posto o dano ao erário público e falta de recursos para o enfrentamento da 

PANDEMIA, ao qual sabemos que os números ora apresentados estão longe de 

serem. 

 

V- DA MULTA DIÁRIA 

 

 

O citado art. 461 do CPC, § 4º, prevê a possibilidade de o juiz: 

 



   
   

 
 
 
 
 

 
Rua Coelho Rodrigues, nº. 2461, Centro/Norte – CEP: 64000-080 

 

30 

“Impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, 

se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 

razoável para cumprimento do preceito” 

 

É exatamente o caso presente: a obrigação de devolver o recebido é 

obrigação de fazer e, por isso, perfeitamente compatível com a cominação de multa 

diária pelo atraso. 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Excelência, de acordo com as informações científicas, os idosos estão 

entre os grupos de risco do coronavírus. E a partir de informações retiradas da 

pirâmide etária elaborada pelo IBGE em meados de 2010, existem aproximadamente 

5.719 (CINCO MEIL SETECENTOS E DEZENOVE) idosos de 55 a 100 ANOS, no 

município de Miguel Alves - PI, sendo em torno de 17% DA POPULAÇÃO DE MIGUEL 

ALVES que estão na ZONA DE RISCO, mais sabendo que tais números são maiores.  

 

Eis a pirâmide etária do IBGE3: 

 

 

Não obstante, percebe-se por meio dos dados disponibilizados pelo IBGE, 

que mais de 2,5 da população Miguel-alvenses e recebe até 1,2 salário mínimo (até – 

pois alguns sobrevivem de formas muitas vezes difíceis de se explicar): 

 

Em 2017, o salário médio mensal era de 2.5 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 3.9%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 3 de 224 e 213 de 224, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 527 
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de 5570 e 5440 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 57.3% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 57 de 224 dentre as cidades do estado e na 

posição 189 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 
 

OUTRO PONTO BASTANTE IMPORTATANTE, é que de acordo com o 

IBGE CIDADES, é que 92,7% (noventa e dois vírgula sete por cento) das receitas 

do MUNICÍPIO DO MIGUELA ALVES, são oriundos de fontes EXTERNAS, ou seja, 

são recursos que advém de repasses da União, ficando assim apensas 7,3% (sete 

vírgula três por cento) oriundas da economia local. 

 

Inegável o impacto negativo da COVID-19 na saúde e na economia dos 

cidadãos Miguel-alvenses. Isso porque há no município um considerável número de 

idosos que pertencem ao grupo de risco, muitos deles com renda inferior a ½ salário 

mínimo. 

 

Atrelado a isso, conforme dados do IBGE, tendo como fonte de 2010, dos 

32.289 (trinta e dois mil habitantes duzentos e oitenta e nove habitantes), é 10.711 

(dez mil setecentos e onze) habitantes SÃO DA ZONA URBANA E 21.578 (vinte e um 

mil quinhentos e setenta e oito) habitantes moram na zona rural, perfazendo assim 

em 49,63% (quarenta e nove vírgula sessenta e três por cento) da população moram 

na zona RURAL do Município. 

 

Não obstante, por meio da reportagem feita pelo Portal 180 Graus com o 

título “ DOS 459 MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA NO 

BRASIL, 88 ESTÃO NO PIAUI”15 ao qual mostra o Município de MIGUEL ALVES 

entre os 88 Municípios mais pobres do Estado do Piauí, possuindo conforme 

Wikipédia, o IDH BAIXO  DE 0,539, ocupando a posição de  185 dos 224 Municípios 

do Estados do Piauí. 

 

Por demais comprovado MM JULGADOR que o Município de Miguel Alves 

possui em sua estrutura, uma grande faixa etária de população idosa (5.721) e, 

                                                           
15 https://180graus.com/noticias/dos-459-municipios-em-situacao-de-extrema-pobreza-do-brasil-88-

estao-no-piaui 

https://180graus.com/noticias/dos-459-municipios-em-situacao-de-extrema-pobreza-do-brasil-88-estao-no-piaui
https://180graus.com/noticias/dos-459-municipios-em-situacao-de-extrema-pobreza-do-brasil-88-estao-no-piaui
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portanto, dentro da zona de risco SOMADO AO FATO da falta de estrutura que o 

Município possui, tendo em vista a sua vasta população, tendo somente um 

HOSPITAL sendo este o Hospital Pedro Vasconcelos. 

 

O povo precisa de ajuda neste momento de calamidade pública e, na hora 

histórica de tutelar pelo bem-estar e pela saúde do povo, o que fez a Câmara de 

Vereadores? 

 

Mas não sejamos injustos, alguns vereadores, ao que tudo indicam, 

tentaram impedir o aumento votado num momento, no mínimo, inoportuno. Eis o 

relatório de votação se faz necessário ser juntado nesta lide, para se verificar quem 

de fato votou e não voltou. 

 

O que fica para o cidadão de Miguel Alves - PI é a sensação de abandono, 

de ausência de moralidade por parte da Câmara neste momento tão duro de 

enfretamento da COVID-19, em uma crise jamais vista para todos, atrelado a isso, o 

fato da economia ser durante atingida, pois aumentará o desemprego e a faixa de 

pobreza. 

 

JAMAIS ESQUEÇAMOS QUE QUEM SE SERVE DO PODER, LOGO, 

NÃO SERVE! 

  

E não por acaso o art. 2º da CF/88 acolheu o legado da revolução francesa 

ao estabelecer a tripartição dos poderes, tudo para que o poder controle o poder e 

não se tenha qualquer desarranjo nas decisões a serem tomadas pelos eleitos. 

 

VII- DO PEDIDO 

 

Pelo exposto, com fundamento em todas as razões explanadas, requer-se: 

 

a) LIMINARMENTE, a concessão da Tutela Provisória de Urgência, para o fim 

de determinar a suspensão dos efeitos da aprovação do Decreto Legislativo 

004/2020, aprovado na sessão extraordinária realizada no dia 15/03/2020 na 

Câmara de Vereadores de Miguel Alves - PI, sob pena de colocar em risco o 

combate a COVID-19 e, consectário lógico, a saúde do povo miguel-alvenses; 

a.1) Concomitante ao deferimento da tutela de urgência, que, com 

supedâneo no artigo 396, do Código de Processo Civil, seja 

determinado tanto à Câmara Municipal, quanto ao seu Presidente, 

que junte aos autos a cópia integral ipsis litteris do procedimento do 

referido aumento (reajuste) salarial, acompanhado de parecer ou 
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estudo técnico do impacto no orçamento municipal devido à tais 

aumentos, bem como o parecer ou estudo técnico que justificou, na 

visão dos Vereadores, na tida “recomposição salarial”, se houverem, 

e, não sendo estes apresentados, a aplicação do artigo 400, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil. 

a.2). Na hipótese de descumprimento da r. medida judicial imposta, 

seja fixada multa diária, separadamente e concomitante, tanto à 

Câmara Municipal, quanto ao Presidente da Câmara, em valor a ser 

estipulado por este notável Juízo, sem prejuízo das medidas de cunho 

criminal por eventual delito de desobediência. 

a.3). Defira V. Exa. a tutela antecipada do pedido, para o efeito de 

determinar que os réus vereadores restituam os valores que 

receberam da Câmara de Vereadores de Miguel Alves-PI, em virtude 

do ato impugnado, depositando-os em Juízo, no prazo de 24 horas, 

contadas da citação, mais juros e correção monetária legal; 

a.4). Ainda, em caso de descumprimento da liminar e da tutela 

antecipada, requerem seja determinado que a Câmara de Vereadores 

do Miguel Alves-PI, efetue a retenção, no primeiro pagamento, dos 

valores objetos deste pedido, sob pena de desobediência, para isso 

notificando-se o Presidente da mesma, já referido; 

b) Na sequência, seja ordenada as citações dos requeridos para apresentarem 

as suas contestações no prazo legal caso queiram ou na Pessoa do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, sob pena de revelia, bem como a intimação do 

Município de Miguel Alves - PI para, caso queira, integrar-se ao feito.  

c) O parecer e participação do r. Parquet, requerendo-se, ainda, que seja 

intimado o eminente Promotor de Justiça de Miguel Alves - PI – titular da 

Curadoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público em Miguel 

Alves - PI, para que, caso queira, integre o feito. 

d) A apresentação do processo administrativo que culminou com o aumento dos 

subsídios dos Vereadores na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

e) A apresentação do RELATÓRIO DE VOTAÇÃO DA SESSÃO DO DIA 

15.03.2020 que culminou no aumento do subsídios e publicação do Decreto 

Legislativo 004/2020. 

f) NO MÉRITO, a confirmação do pedido de liminar, em definitivo, a fim de anular 

tanto a aprovação, quanto a promulgação da decisão, vetando-se, assim, tal 

aumento.  

g) O benefício da assistência judiciária gratuita aos autores, com base nas 

declarações acostadas ao feito e, fundamentalmente, com base no disposto no 

art.5º, inc. LXXIII da CF/88, bem como pautados na Lei da Ação Civil Pública, 

Lei Federal 4.717/65, pois os Autores agem de BOA-FÉ!; 
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h) O final julgamento da procedência deste pedido para, declarando-se a 

nulidade do ato impugnado, sejam condenados os réus a restituírem tudo o que 

receberam em virtude do Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miguel 

Alves, mais a multa cominatória que for fixada, mais juros de 1% ao ano e 

correção monetária legal. Aos réus que depositarem o valor em 24 horas após a 

citação e não contestarem o feito, requerem a não condenação na verba 

honorária. 

i) A condenação do Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais a ser 

arbitrado por Vossa Excelência. 

 

Pretende provar o alegado por todos os meios de provas em direito 

admitidos, especialmente, pelo depoimento pessoal do Reclamado, sob pena de 

confesso, oitiva de testemunhas, documentos ora anexados, juntada de novos 

documentos, que ficam desde já requeridas.  

 

O Advogado signatários declara autenticas as cópias reprográficas, prints 

e demais documentos em PDF, que instrumentam esta petição, conforme artigo 405, 

IV do CPC. 

 

Atribui-se o a causa o valor simbólico de R$ 1.000 (mil reais). 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Teresina – PI, 02 de março de 2020. 

 

 

________________________________________ 
Messias Rodrigues da Silva 
Advogado I OAB PI 11.713 

 


