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Processo n.º  0001546-96.2012.8.20.0112 
 

DECISÃO 
 

Vistos etc. 
Trata-se de Ação Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor do Município de Felipe 
Guerra, representado pelo seu prefeito, o Sr. Braz Costa Neto.  

Na petição inicial o Ministério Público narra os fatos abaixo transcritos:  
 

“É fato público e notório na Cidade de Felipe Guerra, já ultrapassando os limites 
territoriais daquele município, o atraso no pagamento dos salários dos servidores 
públicos municipais, bem como fornecedores de bens e serviços. 
Já faz alguns meses que a gestão do Prefeito BRAZ COSTA NETO vem dando 
sinais de falência financeira e malversação de recursos públicos. 
De fato, consoante os depoimentos colhidos nos autos do inquérito civil nº 
017/2012, cuja cópia segue anexa, os servidores municipais estão com, no mínimo, 
três meses de salários atrasados (o número exato varia de categoria para categoria). 
Esses servidores tem procurado insistentemente o Ministério Público no sentido de 
ver purgada a mora de seus estipêndios por parte do chefe do executivo municipal, 
mas o referido gestor não se propõe a realizar um plano de pagamento condizente 
com a capacidade financeira da municipalidade e, mesmo sem realizar qualquer obra 
de envergadura, tem preteridos pagamento das verbas alimentícias sob a alegação de 
que não há dinheiro para pagar os compromissos assumidos, o que soa estranho. 
Não bastasse isso,  vários fornecedores da prefeitura estão com suas faturas em 
aberto há alguns meses, tanto que, recentemente, mais precisamente no dia de 
ontem, os veículos empregados no transporte escolar dos alunos do município 
pararam de rodar por falta de combustível, pois os postos responsáveis pelo 
abastecimento suspenderam o fornecimento por falta de pagamento. 
Não bastasse isso, também a merenda escolar já começou a escassear, tendo uma das 
escolas municipais paralisado suas atividades por não ter mais alimentos para servir 
aos alunos. 
Para agravar a situação, no pleito eleitoral realizado no dia 07 de outubro de 2012, a 
candidata da situação, IOLANDA COSTA, apoiada pelo atual Prefeito BRAZ 
COSTA NETO, perdeu a eleição, aumentando as suspeitas de que nesses poucos 
mais de dois meses que restam de mandato, o atual prefeito vá realizar verdadeira 
rapinagem nas contas públicas  municipais. 
Vale salientar que acusação não é leviana, mas sim baseada em mais de cinquenta 
inquéritos civis que tramitam nesta promotoria de Justiça, versando sobre desvios de 
verbas públicas pelo Prefeito BRAZ COSTA NETO e por seu grupo político. 
As denúncias de malversação e as evidências de locupletamento por parte do Gestor 
Público municipal são muitas, em especial o atraso nas constas da prefeitura 
(incluindo o pagamento do funcionalismo) e os sinais exteriores de riqueza do 
Prefeito e de alguns correligionários. 
Embora as investigações desses mais de 50 inquéritos civis não esteja concluída, já é 
possível afirmar, com certeza, que há malversação de recursos públicos no âmbito 
da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, ante o inadimplemento ou a mora no 
pagamento das obrigações assumidas pela Prefeitura, em especial o pagamento do 
funcionalismo e de alguns fornecedores. 
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Nunca é demais lembrar que Felipe Guerra é um município relativamente rico, haja 
vista expressiva produção de petróleo que acontece no seu perímetro territorial, o 
que, inclusive, reverte em royalties e tributos para as contas da prefeitura. 
De fato, a situação de penúria pela qual passa a Prefeitura de Felipe Guerra não pode 
ter outra explicação que não o desvio das verbas públicas, pois nem a mais 
incompetente das gestões seria capaz de conduzir um município rico a 
insolvibilidade. 
A presente ação, portanto, visa resguardar o direitos dos servidores públicos 
municipais, cujos salários estão atrasados e ainda sob sério risco de não mais receber 
qualquer pagamento até o final da atual gestão. 
É preciso, portanto, uma ação rápida e eficaz do Poder Judiciário, de modo a 
bloquear as contas da Prefeitura em montante suficiente para pagar os salários 
atrasados dos servidores e os fornecedores dos serviços considerados essenciais à 
população, tais como iluminação pública, transporte e merenda escolar, 
medicamentos, entre outros. 
Para tanto, faz-se necessário o bloqueio imediato de todas as contas públicas da 
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, a fim de salvaguardar os direitos descritos 
acima, todos tutelados pelo Ministério Público.  
Efetivamente, diante da pontualidade com que são repassados os recursos 
constitucionalmente assegurados aos municípios, como o ROYALTIES, FPM, 
FUNDEF, PAB, FNS e ICMS, o inadimplemento das obrigações assumidas pela 
municipalidade não encontram qualquer respaldo na realidade, sendo totalmente 
inconcebível, a não ser que o gestor esteja aplicando os recursos complemente fora 
da previsão orçamentária. 
Não bastasse tudo isso, um dos inquéritos civis instaurados nesta Promotoria, apura 
a emissão de centenas de cheques sem provisão de fundos por parte da Prefeitura 
Municipal de Felipe Guerra, cujas cópias já foram requisitadas ao Banco do Brasil e, 
algumas delas, parcialmente fornecidas. 
De fato, as irregularidades investigadas são graves e em grande quantidade, com 
inegável prejuízo para os munícipes e para os servidores municipais. 
Diante disso é curial afirmar que o não-pagamento de vencimentos, encargos sociais 
e dos fornecedores de bens e serviços implica, necessariamente, ato de improbidade 
administrativa a que se refere a Lei nº 8.429/92, pois desborda, no mínimo, para os 
atos que atentam contra os princípios da administração pública. 
Vale ressaltar que esses débitos são atuais e não remontam a administrações 
anteriores, até porque o promovido já está no limiar de sua administração de quase 
oito anos à frente da Prefeitura, sempre com os servidores municipais em situação 
de absoluta humilhação, tendo que implorar o recebimento daquilo que lhe é 
assegurado por direito. 
De principio, a simples retenção dolosa dos salários já constitui conduta 
administrativa digna de rigorosa punição. Todavia, a postura adotada pelo 
promovido está a indicar outras irregularidade igualmente indignas para quem ocupa 
qualquer cargo público, resvalando também para o âmbito criminal, inclusive, 
porque já se constatou em outros inquéritos civis saques da conta da prefeitura 
realizados na boca do caixa pelo Prefeito e por seus secretários.  
Todas as irregularidades ventiladas nesta peça estão devidamente documentadas nos 
inquéritos civis e serão devidamente carreadas aos autos por ocasião do ajuizamento 
da ação principal, qual seja a ação de improbidade administrativa a ser ajuizada 
contra o prefeito e vários de seus cúmplices. 
Por ora, acompanha esta petição inicial apenas os depoimentos de alguns de 
servidores públicos cujos salários estão atrasados e de um dos vereadores de 
oposição da municipalidade, relatando o estado de coisas no qual se encontra o 
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Município de Felipe Guerra, o que, por si só, já é suficiente para fundamentar o 
fumus boni iuris. 
De outro giro, a coleta exaustiva de todas as provas existentes nesta Promotoria de 
Justiça, ao mesmo tempo que enriqueceria o pedido, poderia torná-lo inoportuno, 
ante o invencível periculum in mora. 
Isso porque, de hoje para amanhã (entre os dias 09 e 10/10/2012) haverá o depósito 
dos valores relativos ao ISS, em montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), os quais correm sério risco de ser desviado ou aplicado em finalidade diversa 
daquela mais urgente, qual seja, o pagamento do funcionalismo e a regularização de 
serviços essenciais”. 
 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/18. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Como é sabido, a medida liminar é meio acautelatório de possível direito do 
requerente, tendo em vista a iminência de lesão. Para sua concessão dois são os requisitos 
necessários: o fumus boni iuris, retratado pela existência de um direito aparente ou, como 
dizem alguns, pela probabilidade da existência do direito afirmado; e o periculum in mora, 
que significa o perigo de dano derivado do retardamento da medida definitiva. Saliente-se que 
não basta a mera alegação deste, é indispensável que o autor aponte um fato concreto e 
objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. 

Dentro do poder geral de cautela, os arts. 798 e 799, do CPC, autorizam o juiz 
a vedar a prática de determinados atos a fim de evitar danos a uma das partes, desde que 
preenchidos os pressupostos à concessão da medida de urgência. 

Por outro lado, permite o art. 804 do Código de Ritos, que o juiz conceda 
liminarmente a medida cautelar, sem a oitiva da parte contrária, quando verificar que este, 
sendo citado, poderá torná-la ineficaz. 

Do exame perfunctório do pedido da inicial, apesar das limitações inerentes ao 
initio litis, enxergo seja cabível o deferimento da liminar requerida, pelas razões adiante 
expostas. 

No caso em exame, os depoimentos de servidores públicos municipais 
acostados aos autos, cujos salários estão atrasados e de um dos vereadores de oposição da 
municipalidade, revelam a situação caótica vivida pelo Município de Felipe Guerra/RN, 
relativamente ao atraso no pagamento dos servidores municipais e dos fornecedores dos 
serviços essenciais à população. 

Registro que tramita nesta Vara ação de Mandado de Segurança proposta pela 
Federação dos Trabalhadores em Administração Pública do RN (FETAM/RN) em face do 
Prefeito Municipal de Felipe Guerra (Processo nº 0000296.28.2012.8.20.0112), reclamando o 
pagamento dos servidores municipais, bem como duas ações envolvendo a COSERN e a 
Municipalidade (Processos nos 0000333-97.2009.8.20.0112 e 0000922-52.2009.20.0112), 
onde há notícia de frequentes atrasos no pagamento das contas de energia, já tendo havido 
inclusive interrupções do serviço por inadimplemento do Município. 
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Pertinente ao periculum in mora, entendo que o mesmo está presente, 
porquanto está evidente que se não forem adotadas as medidas requeridas, o Município 
sofrerá prejuízos ainda mais graves que os já suportados, notadamente em relação aos 
servidores municipais e aos fornecedores de serviços essenciais, especialmente considerando 
que estamos no final da gestão e que a candidata da situação, a Sra. Iolanda Costa, que era 
apoiada pela Prefeito Braz Costa, perdeu a eleição, fato este que aumenta as suspeitas do 
agravamento nas contas do Erário Público pelo atual gestor municipal. 

Convém consignar que, dada a situação vivida pela Municipalidade, a presente 
decisão visa resguardar a própria regularidade administrativa do ente, especialmente os 
direitos sagrados dos servidores públicos municipais em receber os seus proventos, bem como 
para garantir a continuidade dos serviços públicos da cidade. 

Diante do exposto, DETERMINO o bloqueio total de todas as verbas 
depositadas nas contas públicas de titularidade do Município de FELIPE GUERRA, CNPJ nº 
08.349.086/0001-74, incluindo aquelas vinculadas ao FPM, FUNDEB, PAB, FNS, ICMS, 
ISS, ROYALTIES, MERENDA ESCOLAR, PDDE, SAÚDE BUCAL, SAÚDE DA 
FAMÍLIA, com a expedição de ofício às instituições financeiras competentes, de modo a não 
permitirem qualquer saque, transferência ou movimentação das contas da Prefeitura, a não ser 
por alvará judicial, desde o deferimento da medida liminar até o dia 31 de dezembro do ano 
em curso, ficando a liberação dos recursos condicionada à autorização desse juízo mediante 
alvará, em pedidos devidamente fundamentados, de modo a garantir o pagamento, 
primordialmente, dos servidores cujos salários estão atrasados e dos fornecedores de bens e 
serviços considerados essenciais. 

Outrossim, DETERMINO a expedição de ofício ao setor de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Felipe Guerra para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, as 
folhas de pagamento de todos os setores da administração pública que estiverem em atraso. 

No tocante ao pedido ao pedido do item 2, especificamente no tocante à 
formação de comissão especial objetivando um verdadeiro levantamento de todos os débitos 
do município, deixo para apreciar após a confirmação do bloqueio das contas do município, 
considerando a exiguidade do tempo e a necessidade da efetivação da medida do item 1 na 
data de hoje. 

Cite-se o requerido para no prazo de 05 (cinco) dias contestar, querendo, sob 
pena de revelia. 

Cumpra-se. 

Apodi/RN, 09 de outubro de 2012. 

 
 

ANA CLARISSE ARRUDA PEREIRA 
Juíza de Direito Designada 


