
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAU-RN
Rua Padre João Clemente, 244, Centro, Macau/RN – CEP: 59.500-000 – Fone: 84 3521 2288

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA

COMARCA DE MACAU/RN

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
por meio de seu representante legal em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais conferidas pelos artigos 129, inciso III da Constituição Federal de 1988; 25, inciso
IV, alínea ‘a’ da Lei nº 8.625/1993; 62, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 141/1996; 5º,
caput da Lei nº 7.347/1985 e demais dispositivos pertinentes à espécie, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE LIMINAR

em face de:

1) MUNICÍPIO DE MACAU, pessoa jurídica de direito público
interno, representado pelo Prefeito  Túlio Bezerra Lemos, com sede
Av. Barão do Rio Branco, s/n, Centro, Macau/RN, CEP 59500-000,
CNPJ/MF Nº 08.184.434/0001-09;

2) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAU – MACAU PREV,
pessoa jurídica de direito público, criada pelas Leis Municipais nº 711
e nº 963, representada pelo seu presidente Raimundo Peni Rufino de
Araújo,  com sede  na  Rua Nova  Cruz,  nº  08,  Porto  do  São Pedro,
Macau/RN.

pelas razões a seguir expostas:

I. DOS FATOS:

Na data de 26 de janeiro de 2017, foram instaurados nesta Promotoria de Justiça
de Macau os Inquéritos Civis Públicos n º 113.2017.000321 e 113.2017.000322  (em anexo), tendo
em  vista  os  Termos  de  Declarações  em  que  servidores  públicos  municipais  ativos  e  inativos



noticiaram o inadimplemento  da remuneração dos meses de novembro e dezembro de 2016.

No mesmo dia da instauração do Inquérito Civil foi expedido ofício ao Município
de  Macau,  objetivando  informações  sobre  a  data  para  pagamento  do  funcionalismo  público
municipal.

No  entanto,  o  gestor  público  municipal  deixou  de  informar  concretamente  os
motivos  pelos  quais  ocorreram  os  atrasos,  mas  a  gestão  atual  aduz  que  esses  vencimentos  e
proventos atrasados dos meses de novembro e dezembro de 2016 foram criados pela gestão anterior,
não sendo dívida do atual prefeito.

Observa-se  nas  declarações  dos  servidores  acostadas  aos  autos,  que  a  anterior
gestão, de Einstein Barbosa, no último dia útil do ano de 2016, emitiu os cheques bancários para
pagamento dos  vencimentos  do mês de novembro de 2016.

No entanto, no dia 2 de janeiro de 2017, o novo gestor Túlio Lemos deu ordem aos
gerentes dos Bancos para sustar o pagamento desses cheques então emitidos.

Em conversa com o ex gestor Einstein Barbosa, este afirma veementemente que
em dois de janeiro de 2017 havia disponibilidade financeira para o pagamento de mês novembro
dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de Macau. 

Além dos  servidores  que  prestaram declarações  no  Ministério  Público,  todo  o
quadro de servidores ativos e inativos, da mesma forma, também se encontra com sua remuneração
atrasada, sendo a omissão ilegal do gestor facilmente perceptível pela sociedade local, já que grande
parte  da população restou afetada por ela,  seja  de forma direta  ou indireta,  abalando inúmeras
famílias e a economia local, já que além dos familiares dos servidores dependerem da renda mensal
do servidor para sobreviverem, dela também dependem os comerciantes radicados no Município,
que, para não sucumbirem, clamam pela regularização da folha de pagamento na maior brevidade
de tempo possível.

Ante a falta de verba para o sustento próprio e de suas famílias, os servidores
locais não vêm conseguindo, ainda, honrar com suas dívidas e compromissos hodiernos, junto a
instituições bancárias, de crédito e junto a diversos comerciantes locais, não sendo demais ventilar a
hipótese  de  paralisação  dos  serviços  públicos  –  greve  –  caso  a  situação  não  seja  prontamente
resolvida, ante a insustentabilidade de tal situação.

No dia 08 de agosto do ano em curso, houve um movimento popular de forma
pacífica  pelas  ruas  desta  cidade,  onde  foi  levantado  o  problema  da  falta  de  pagamento  dos
servidores públicos municipais ativos e inativos, referente aos meses de novembro e dezembro de
2016.

Sabe-se, ainda, que houveram tentativas de acordo com o Sindicato dos servidores
do Município de Macau, tendo sido inclusive realizado acordos extrajudiciais de parcelamento das
remunerações atrasadas, mas no entanto esse acordo não foi cumprido, inexistindo até a presente
data, qualquer previsão para o pagamento.

Vê-se, com isso, que as medidas extrajudiciais adotadas pelo Ministério Público
tornaram-se ineficazes frente ao gestor público municipal.

Tal fato ocasiona indubitável prejuízo aos serviços públicos, atingindo a população
de  forma direta,  violando  os  princípios  constitucionais  que  regem a  atuação  da  Administração



Pública, elencados no art.  37 da Carta Maior, dentre eles obediência à legalidade, moralidade e
eficiência.

O atraso injustificado na folha de pagamento gera a insustentabilidade da gerência
do serviço público, gerando insatisfação nos servidores e consequente má prestação dos serviços de
relevância pública, como v.g. saúde, educação, transporte público, etc., além de se tratar de prática
ilegal  e  inconstitucional,  ferindo o princípio fundamental  da dignidade da  pessoa  humana e  os
valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV da CF), princípios basilares do Estado Democrático de
Direito.

Não  se  trata  de  tutela  de  interesses  coletivos  disponíveis,  mas  sim  interesses
relevantes  e  indisponíveis,  afetando a  população  como um todo,  já  que  a  lesão  a  tais  direitos
coletivos,  consistente  na  falta  de  pagamento  da  remuneração  atrasada  dos  servidores  públicos
municipais, afrontando os princípios administrativos constitucionais estribados no art.  37 da CF,
mormente o da eficiência no serviço público e o da legalidade.

II  .  DO  REGIME  PRÓPRIO  DA PREVIDÊNCIA DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO
MUNICÍPIO DE MACAU PREV 

  Em  1994  e  2007,  foram  criadas  as  Leis  Municipais  nº  711,  e  nº  963,
respectivamente,  as  quais  vieram  instituir  a  seguridade  dos  servidores  públicos  municipais  de
Macau e o Regime Próprio Previdenciário.  A primeira  lei  instituiu um fundo para manter  esse
Regime Próprio, no entanto, esse fundo nunca foi criado de fato pelo Município de Macau, não
havendo recursos alocados e geridos pela Macau Prev para pagar os benefícios devidos.

              Assim, todo mês a Macau Preve recebe em sua conta bancária 130-6, Agência 0761,
Caixa Econômica Federal, recursos vindos da conta única da Prefeitura de Macau para pagar sua
folha  de  pagamento,  que  consiste  em  374  aposentados;  85  pensionistas  e  29  auxílio-doença,
totalizando no mês de dezembro de 2016 o valor de R$ 794.244,07 (Setecentos e noventa e quatro
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sete centavos). 

    Ressalta-se que não houve esse repasse nos meses de novembro e dezembro de
2016, estando até hoje a Macau Prev esperando recursos para pagar os benefícios aos servidores
públicos municipais de Macau. 

II. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A legitimidade do Ministério Público para propor esta ação inicialmente decorre
do comando normativo inserto no artigo 129, inciso III da Constituição Federal de 1988, o qual
estabelece, expressamente, ser o Ministério Público legitimado para o ajuizamento de ação civil
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.

Da mesma forma, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº
8.625/1993), ao estabelecer as funções gerais do órgão, confere-lhe, em seu artigo 25, inciso IV,
legitimidade para propor tal demanda.

Noutro quadrante, a Lei Complementar Estadual nº 141/1996 (Lei Orgânica  do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) em seu art. 67, inciso IV, alínea a, estabelece
competir  ao  Ministério  Público  a  promoção da ação civil  pública  para  a  proteção dos  direitos



individuais indisponíveis, homogêneos, difusos e coletivos.

Afastando qualquer dúvida a respeito do tema, a Lei nº 7.347/1985, em seu artigo
5º,  caput  e inciso I,  com a redação dada pela Lei  nº 11.448/2007,  estabelece que o Ministério
Público tem legitimidade para propor a ação principal e cautelar para a defesa do meio ambiente, do
consumidor, da ordem urbanística, bem como de qualquer outro interesse difuso ou coletivo (artigo
1º, incisos I, II IV e VI da Lei nº 7.347/1985).

A ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, nos casos expressos em lei,
e segundo José Fernando da Silva Lopes “constitui uma intervenção do Estado na ordem jurídico-
privada, para atender a interesse de ordem pública consistente em manter o primado da lei”1.

Assim,  em casos  de  ofensa  a  direitos  coletivos  lato  sensu,  deve  o  Ministério
Público atuar na busca da correta aplicação da lei, quer isso implique a adoção de medidas judiciais,
quer não. 

Nesse sentido, correta é a lição de Tornaghi, para o qual “a rigor e ao contrário do
que acontece com o particular, o Ministério Público tem por vezes o dever e não apenas o direito de
agir. Tem razão o Código ao dizer que ele exercerá, isto é, deverá exercer (...)”2.

No mesmo diapasão, vem a calhar a lição de Francesco Carnelutti3, quando afirma
ser obrigatória a atuação do Ministério Público na defesa de interesses coletivos. No caso em tela, o
direito  à  intangibilidade  do  patrimônio  público  tem natureza  difusa,  já  que  é  indivisível  e  de
titularidade indeterminada.

Isso porque a falta de pagamento da remuneração atrasada dos servidores de
Macau  provocará  um caos  no município  em razão  da provável  desídia  do administrador
público.

Clara é a lição de Hugo Nigro Mazzilli4 ao comentar a legitimidade do Ministério
Público no ajuizamento de ações civis públicas, verbis: 

“E, como resposta prática à objeção, nestes anos todos de vigência da LACP e do
CDC, a realidade forense encarregou-se de demonstrar o grande proveito social que
adveio  quando,  a  par  de  outros  legitimados,  também  se  cometeu  ao  Ministério
Público a iniciativa da ação civil pública em defesa de interesses coletivos, difusos e
individuais  homogêneos,  porque,  dos  milhares  de  ações  já  movidas,  a  grande
maioria o tem sido por iniciativa ministerial.”4

A esclarecedora doutrina faz a seguinte conceituação:

“Interesses difusos são aqueles cujos titulares não são determináveis e estão ligados
por circunstâncias de fato. São indivisíveis porque, embora comuns a uma categoria
de pessoas, não se pode qualificar qual a parcela que cabe a cada lesado, como o ar
que respiramos ou a paisagem apreciada pelos moradores de uma região”.5

E continua o ilustre doutrinador:

1 LOPES, José Fernando da Silva. O Ministério Público e o Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1976, pág. 11.
2 TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. I, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. P. 278.
3 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. Vol. I. Campinas: Servanda, 1999. P. 358.
4 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. P. 230
5 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. Cit. p. 475.



"Tratando-se da  defesa  de interesses  difusos,  pela  abrangência  dos  interesses,  a
atuação do Ministério Público sempre será exigível.  Já em matéria de interesses
coletivos (...), o Ministério Público atuará sempre que: a) haja manifesto interesse
social evidenciado pela dimensão ou pelas características do dano (mesmo o dano
potencial); b) seja acentuada a relevância do bem jurídico a ser defendido (...)" (op.
cit., p. 116)

Assim, inequivocamente, há legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar a
presente demanda.

III. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Dispõe o inciso III do art. 129 da Constituição Federal serem “funções institucionais
do Ministério Público (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

Da mesma forma, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n.º
8.625/1993), ao estabelecer as funções gerais do órgão, confere-lhe, em seu artigo 25, inciso IV,
legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção do patrimônio público.

Noutro  quadrante,  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  141/1996  (Lei  Orgânica  do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte) também dispõe, em seus artigos 62, inciso I,
e 67, inciso IV, alínea d, ser cabível a ação civil pública para defesa do patrimônio público. 

A Lei nº 7.347/1985, porém, não contempla, de modo expresso, o manejo da ação
civil pública para a defesa do patrimônio público. No entanto, deve-se interpretar a omissão à luz do
artigo 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, o qual ampliou sobremaneira as hipóteses de
cabimento da ação civil pública, legitimando o Ministério Público a buscar, por essa via, a tutela
jurisdicional para proteção do patrimônio público e de outros interesses difusos ou coletivos.

Aliás,  deve-se compreender que na expressão “patrimônio público”6 está também
contido o patrimônio imaterial  da Administração Pública,  consistente,  entre  outros  aspectos,  no
respeito aos princípios administrativos do caput do artigo 37 da Constituição Federal.

Hugo Nigro Mazzilli salienta: 

“(...) o constituinte de 1988 ampliou as hipóteses de cabimento de ação civil pública
para o Ministério Público, por meio da norma de extensão contida no art. 129, III e
§ 1º, da Constituição. Hoje, pois, as hipóteses não mais são numerus clausus (...)”7

Comungam  do  mesmo  pensamento  Alexandre  de  Moraes8,  Manoel  Gonçalves
Ferreira Filho, Manoel Carvalho dos Santos Filho9 e Marino Pazzaglini Filho10.

6  “Patrimônio público, por sua vez, é o conjunto de bens e interesses de natureza moral, econômica, estética, artística,
histórica, ambiental e turística pertencentes ao Poder Público” Improbidade Administrativa. Emerson Garcia e Rogério
Pacheco Alves. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 281.
7  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa do interesses difusos em juízo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 24.
8 “(...)  não se pode negar que a Ação Civil Pública se trata da via processual adequada para a proteção do patrimônio
público, dos princípios constitucionais da administração pública e para repressão de atos de improbidade administrativa, ou
simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais.” Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 331. 
9 Ação civil pública – comentários por artigo. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 1995.
10  “(...) ação civil pública, no caso de improbidade administrativa, é ação civil de interesse público imediato, ou seja, é a

utilização do processo civil como um instrumento para a proteção de um bem, cuja preservação interessa a toda a
coletividade” PAZZAGLINI FILHO, Marino. Improbidade administrativa. 3. ed. São Paulo: Atlas. p. 193.



Por  fim,  importa  sublinhar  que  a  Lei  nº  8.078/1990,  (Código  de  defesa  do
consumidor), possibilitou a utilização da ação civil pública na defesa de qualquer outro interesse
difuso ou coletivo. No caso em tela, não resta dúvida de que a proteção do princípio da legalidade,
componente  do  patrimônio  público  imaterial,  é  um  interesse  difuso,  dadas  as  suas
transindividualidade, indivisibilidade e indeterminação dos titulares. 

IV. OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA AÇÃO

Conforme afirmado linhas atrás e provado através da documentação em anexo, o
Município de Macau deixou de pagar o salário dos servidores públicos referente aos meses de
novembro e dezembro de 2016, o que indica a possibilidade concreta da mora persistir por tempo
indeterminado.

Oportunamente,  por  manterem  relação  com  a  questão  debatida  neste  processo,
observem-se os seguintes artigos da Lei Complementar nº 101/2000:

Art.  1o Esta Lei  Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração  de  despesas  com  pessoal,  da  seguridade  social  e  outras,  dívidas
consolidada  e  mobiliária,  operações  de  crédito,  inclusive  por  antecipação  de
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

(…)
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio. 
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação
de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
§ 4o A comprovação referida no § 2o,  apresentada pelo proponente,  conterá as
premissas  e  metodologia  de  cálculo  utilizadas,  sem  prejuízo  do  exame  de
compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação
das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou
aumentar. 
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida
nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37
da Constituição. 



§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo
determinado.
(...) 

Sabe-se que a Lei Complementar nº 101/2000 foi editada com o escopo de conferir
transparência, controle e equilíbrio sobre a receita pública e sobre os gastos do governo, justamente
porque as verbas públicas devem ser aplicadas em benefício da população.

Por esse motivo, uma das maiores preocupações do legislador foi a de instituir vários
mecanismos que possibilitassem o equilíbrio orçamentário,  na medida em que impôs limites  às
despesas  com pessoal,  ao endividamento e  exigiu,  em alguns casos  específicos,  a  limitação de
empenho pelos administradores públicos11.

O  princípio  do  equilíbrio  orçamentário  constitui  um  dos  postulados  básicos  das
finanças públicas. Logo, não é admissível a aprovação de um orçamento desequilibrado, nem, muito
menos, a execução desequilibrada dele, tal como vem ocorrendo no município de Macau/RN.

Ora,  o  administrador  público  tem  que  velar  pelo  equilíbrio  orçamentário,
arrecadando os tributos devidos e efetuando os pagamentos correntes da máquina administrativa. 

Como é de conhecimento geral, as verbas públicas devem ser destinadas aos seus
fins  específicos,  quais  sejam:  fazer  frente  às  despesas  operacionais  da  máquina  administrativa,
pagar dívidas já assumidas e investir em programas de governo. 

Dispõe  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  ainda,  que  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias deve trazer o anexo de metas fiscais12, no qual o ente tem de fazer um demonstrativo,
ano a  ano,  da  margem de  aumento  das  despesas  obrigatórias  de caráter  continuado,  como é  a
relativa ao pagamento do pessoal (artigo 4º, §2º, inciso V da Lei Complementar nº 101/2000). 

Tal providência visa ao controle das finanças públicas. Ora, se o município de Macau
deixou de efetuar o pagamento do pessoal,  o que,  por si  só,  já corresponde a uma ilegalidade,
significa  que  deixou de  considerar  a  margem de  aumento  das  despesas  obrigatórias  de  caráter
continuado,  que  planejou  incorretamente  o  orçamento,  ou,  mais  grave  ainda,  que  utilizou  os
recursos orçamentários destinados ao pagamento de pessoal para outras finalidades.

O  diploma  legal  em  apreço  estabelece,  outrossim,  que  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias será acompanhada de um Anexo de Riscos Fiscais, no qual “serão avaliados os
passivos  contingentes  e  outros  riscos  capazes  de  afetar  as  contas  públicas,  informando  as

11Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão,
por  ato  próprio  e  nos  montantes  necessários,  nos  trinta  dias  subseqüentes,  limitação  de  empenho  e  movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§  1o  No caso  de  restabelecimento  da  receita  prevista,  ainda  que  parcial,  a  recomposição  das  dotações  cujos
empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
12Art.4 o(...)

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas
anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

§ 2o O Anexo conterá, ainda: 
(…) 
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado. 
(...)



providências a serem tomadas, caso se concretizem.” 

Além disso, conforme frisado anteriormente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê,
como instrumento de controle das finanças públicas, além da reserva de contingência, a limitação de
empenho, a qual, aliás, não pode recair sobre obrigações legais do ente, tais como o pagamento de
pessoal.

Assim, quando tinha clara ciência da sua obrigação legal de pagar os vencimentos
dos  servidores,  mesmo  que  referentes  à  gestão  anterior,  o  réu,  através  do  seu  então  Prefeito,
descumpriu adrede seu conteúdo.

Logo, sobram razões para reconhecer a necessidade de decretar-se o bloqueio das
contas públicas municipais, a fim de garantir o pagamento dos salários dos servidores, porquanto
referida falta de pagamento,  além de ser extremamente lesiva ao patrimônio público municipal,
prejudica a continuidade do serviço público, motivo pelo qual o Ministério Público lança mão da
presente ação civil pública.

Ante a situação exposta, nota-se que, além de uma desorganização administrativa, a
municipalidade  ainda  não  possui  uma  data  fixada  para  realizar  pagamento  dos  vencimentos
atrasados dos servidores.

Esta  ação  revela-se  como  instrumento  do  Ministério  Público  na  tentativa  de
solucionar um impasse administrativo, que pode redundar em sérios prejuízos à municipalidade se
os serviços públicos, que sofrem afetação do princípio da continuidade, forem sobrestados pelo não
pagamento de salários.

Deve-se observar, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal limitou o gasto de
pessoal do executivo municipal, no seu artigo 20, inciso III, alínea “b”, em 56% da receita corrente
líquida  do  município.  Se  existe  a  previsão  orçamentária  de  gasto  com  pessoal  e  tal  não  se
consubstancia com o devido pagamento de salários aos servidores, além de gastar mal o dinheiro
previsto no orçamento, cria o gestor um passivo à municipalidade, o que não pode ser admitido.

Dessa forma, é necessário forçar o gestor a cumprir o mandamento orçamentário que
prevê o gasto com o funcionalismo. Se o servidor presta  o serviço,  tem,  incontinenti,  direito à
percepção  de  seu  salário,  não  estando  o  pagamento  sujeito  ao  poder  discricionário  do  gestor
público. 

Assim, o atraso salarial ora questionado, revela que o tratamento dado pelo gestor
público ao pagamento do seu funcionalismo é totalmente arbitrário. Isso porque o administrador
deve atuar conforme a norma, em prol do interesse público. Ao deixar de fazê-lo, estará violando os
princípios administrativos da legalidade, da finalidade e definitivamente, o princípio da moralidade
administrativa. 

Pode-se afirmar, com propriedade, que, no âmbito do direito administrativo, somente
é permitido ao agente atuar de acordo com os mandamentos legais. Por essa limitação legal da
competência do agente público, é intolerável a eventual alegação de desconhecimento da lei ou erro
pelo  agente,  desenhando-se  a  presunção  que  milita  em  seu  desfavor:  sempre  que  o  agente
descumprir a norma legal ou agir em desacordo com aquilo que lhe é determinado, presume-se a
sua má fé.

Por  fim,  de bom alvitre  ressaltar  que a  supremacia do interesse público,  um dos
princípios implícitos da administração, implica o dever de todo ato da administração atender a uma



finalidade pública, alçando o interesse da coletividade acima do interesse do indivíduo. E, no caso
dos autos, houve grave violação a esse princípio com a falta de pagamento dos agentes públicos nos
últimos dois meses.

V. O PEDIDO LIMINAR DE TUTELAS ANTECIPADA E ESPECÍFICA

Em razão do acima narrado,  não  há  como negar  a  necessidade  de  concessão de
liminar em antecipação de tutela no presente caso - ante o fato de estar a demanda amparada em
inarredáveis princípios e em inabaláveis argumentos fáticos - para determinar que o MUNICÍPIO
DE MACAU, nos termos do artigo 12, da Lei nº 7.347/1985, sob a cominação de multa diária,
pague os vencimentos atrasados dos servidores públicos municipais, independentemente do cargo
que ocupem, sob pena de multa, por evento, ao representante legal do município, no valor de
R$ 5.000,00, a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos.

O respeitado RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO,  a  propósito  da  tutela  de
urgência, defende: 

“Conjugando-se  os  arts.  4º  e  12º  da  Lei  7.347/1985,  tem-se  que  essa  tutela  de
urgência há de ser obtida através de liminar que, tanto pode ser pleiteada na ação
cautelar (factível antes ou no curso da ação civil pública) ou no bojo da própria
ação  civil  pública,  normalmente  em tópico  destacado  da  petição  inicial.  Muitas
vezes,  mais  prática  será esta  segunda alternativa,  já  que  se obtém a  segurança
exigida  pela  situação  de  emergência,  sem  necessidade  da  ação  cautelar
propriamente dita”.

Estabelece o Código de Processo Civil, no seu artigo 273:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os
efeitos a tutela pretendida no pedido inicial, desde que,  existindo prova inequívoca,
se convença da verossimilhança da alegação e: 
I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; 
II  -  fique  caracterizado  o  abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto  propósito
protelatório do réu. 
§ 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as
razões do seu convencimento. 
§  2o  Não  se  concederá  a  antecipação  da  tutela  quando  houver  perigo  de
irreversibilidade do provimento antecipado.
§ 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua
natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A. 
§ 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em
decisão fundamentada. 
§  5o Concedida ou não a  antecipação da tutela,  prosseguirá  o processo até  final
julgamento. 
§  6o A tutela  antecipada  também poderá  ser  concedida  quando um ou mais  dos
pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. 
§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza
cautelar,  poderá  o  juiz,  quando  presentes  os  respectivos  pressupostos,  deferir  a
medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. 
(grifado). 

Concretizada como forma de suprir  as mazelas que o tempo do processo causa à
parte que tem razão, almejando dividir razoavelmente o tempo de duração do processo,  a tutela



antecipada  busca  adiantar  os  efeitos  práticos  do  futuro  provimento  final  da  procedência  da
demanda. 

Nesse sentido, inclusive, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni13: 

“(...) é correto dizer que a tutela antecipatória visa apenas a distribuir o ônus do
tempo  do  processo.  É  preciso  que  os  operadores  do  direito  compreendam  a
importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há motivos para
timidez  no  seu  uso,  pois  o  remédio  surgiu  para  eliminar  um  mal  que  já  está
instalado, uma vez que o tempo do processo sempre prejudicou o autor que tem
razão...” 

O renomado processualista, em outra de suas obras, assim se manifesta14: 

“A tutela antecipatória, agora expressamente prevista no Código de Processo Civil,
(art. 273), é fruto de uma visão da doutrina processual moderníssima, que foi capaz
de  enxergar  o  equívoco  de  um  procedimento  destituído  de uma  técnica  de
distribuição  do  ônus  do  tempo  do  processo.  A  tutela  antecipatória  constitui
instrumento da mais alta importância para a efetividade do processo, não só porque
abre oportunidade para a realização urgente dos direitos em caso de fundado receio
de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação  como,  também,  porque  permite  a
antecipação da  realização  dos  direitos  no  caso  de  abuso de  direito  de  defesa  ou
manifesto  propósito  protelatório  do réu.  Preserva-se,  assim,  o  principio  de  que a
demora do processo não pode prejudicar o autor que tem razão e, mais do que isso,
restaura-se a idéia - que foi apagada pelo cientificismo de uma teoria distante do
direito  material  -  de  que  o tempo do processo não pode ser  um ônus suportado
unicamente pelo autor”. (grifado).

Analisando os dispositivos legais em tela, observa-se que, para a concessão liminar
das tutelas antecipada e específica, necessário que o requerente demonstre: 1-prova inequívoca; 2-
verossimilhança das alegações; 3-fundado receio de dano irreparável ou de difícil  reparação; 4-
relevante fundamento da demanda e 5-justificado receio de ineficácia do provimento final. 

Os dois primeiros requisitos equivalem à plausibilidade do direito, e, no presente
caso, está manifesto, porquanto, conforme exaustivamente demonstrado na documentação anexada
à inicial, existem evidências dos malefícios e dos danos trazidos ao  patrimônio público pelo ato do
MUNICÍPIO DE MACAU/RN.

Os requisitos terceiro e quinto equivalem ao requisito temporal e também se mostram
inequívocos  in casu, já que, conforme documentação em anexo, o ato omissivo do demandado é
flagrantemente ilegal e inconstitucional e pode repetir-se. 

Resta, portanto, apenas explicitar o relevante fundamento da demanda, consistente na
defesa da Constituição Federal e do Erário municipal. 

Dispõe o mesmo diploma legal, agora no seu artigo 461:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará  providências  que  assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do

13 Manual do Processo de Conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 229
14 A Antecipação de Tutela. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 26-27. 4 ed.



adimplemento.
§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 
§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 
§ 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. A medida liminar poderá ser revogada
ou modificada, a  qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa
diária  ao  réu,  independentemente  de  pedido  do  autor,  se  for  suficiente  ou
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o  cumprimento do
preceito. 
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático
equivalente,  poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas
necessárias,  tais  como  a  imposição  de  multa  por  tempo  de  atraso,  busca  e
apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de
atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 
(grifado).

Com base nessa norma, devem ser fixadas  astreintes  (meio de execução indireta)
para o caso de eventual descumprimento da decisão, devendo ser dirigida ao agente público com
competência para dar cumprimento à presente decisão, que, in casu, é o Chefe do Poder Executivo
Municipal.

Com efeito, é cediço que o município é uma pessoa jurídica de direito  público, cuja
vontade se exterioriza por meio de seus agentes.  Por razões de ordem lógica,  o município não
pratica, de per si, qualquer ato. Seus agentes são quem, na competência conferida pela lei, praticam
os atos administrativos em nome da entidade pública a que pertencem.

No  caso  em  apreço,  percebe-se  que,  no  momento,  apenas  o  Chefe  do  Poder
Executivo Municipal é o agente público capaz de dar, em nome do MUNICÍPIO DE MACAU e em
decorrência do cargo que atualmente ocupa,  o devido respeito e cumprimento à decisão que se
persegue.

Neste sentido, merece transcrição a lição de Luiz Guilherme Marinoni1515.

“(...)  Se  a multa  tem por meta  compelir  o  réu  a  cumprir,  é  evidente  que a sua
efetividade  depende  de  sua  capacidade  de  intimidação  e,  assim,  somente  pode
incidir  sobre uma vontade. Caso a multa incidir sobre a pessoa jurídica de direito
público,  apenas  o  seu  patrimônio  poderá  responder  pelo  não  cumprimento  da
decisão. Entretanto, não há cabimento na multa recair sobre o patrimônio da pessoa
jurídica, se a vontade responsável pelo não cumprimento da decisão é exteriorizada
por determinado agente público. Se a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por
meio de autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo
se  for  imposta  diretamente  ao  agente  capaz  de  dar  atendimento  à  decisão
jurisdicional.  (...) É que essa multa somente poderá ser imposta se a autoridade
pública,  que  exterioriza  a  vontade  da  pessoa  jurídica,  não  der  cumprimento  à
decisão. Note-se que a multa somente pode ser exigida da própria autoridade que
tinha capacidade para atender à decisão- e não a cumpriu. A tese que sustenta que a

15 Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, p. 662.



multa não pode recair sobre a autoridade somente poderia ser aceita se partisse da
premissa completamente absurda- de que o Poder Publico pode descumprir decisão
jurisdicional em nome do interesse público. (sem grifo no original).

Outrossim,  deve  o  Juízo,  em  face  da  possibilidade  concreta  de  desídia  do
representante do réu, determinar, através do seu poder geral de cautela, para cumprimento efetivo da
referida  obrigação,  o  bloqueio  de  verbas  públicas  suficientes  ao  pagamento  dos  servidores,  na
seguinte forma.

A via eleita para obtenção da prestação jurisdicional almejada é a ação civil pública,
com pedidos  de antecipação de tutela  e  cautelar  incidentais,  ante  a  ofensa  a  interesses  difusos
(continuidade dos serviços públicos) e individuais homogêneos (direito dos servidores públicos de
percepção dos vencimentos). 

Por sua vez, a demora na prestação jurisdicional é fator indiscutível, já que a falta de
pagamento dos vencimentos dos meses de novembro e dezembro de 2016 se perpetua até a presente
data, motivo pelo qual é de extrema gravidade a situação do município com relação ao pagamento
de direitos que se consubstanciam com a prestação dos serviços públicos.

Assim,  necessária  a  determinação  do  bloqueio  das  contas  municipais  do
FUNDEB, ICMS e FPM, através de ofício aos superintendentes dos Bancos do Brasil e da
Caixa  Econômica  Federal,  no  percentual  de  60%  daquelas  contas,  vinculando  referido
percentual ao pagamento exclusivo de servidores, quer da rede municipal, quer da rede do
FUNDEB.

A  medida  terá  caráter  inclusive  alimentar,  vez  que  é  com  a  renda  dos
vencimentos que os funcionários proporcionam o sustento próprio e de seus familiares.

Vale salientar que se requer o bloqueio no percentual de 60%, em vista de que, com
relação ao FPM, o gasto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 20, inciso III,
alínea “b” para pessoal é de 56%, enquanto que, com relação ao FUNDEB, recurso vinculado que é,
o artigo 22 da Lei 11.494/2007 assegura aos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para remuneração.

Por fim, deve-se ressaltar não haver óbice legal ao presente pedido, vez que a
Lei  n°  9.494/1997  da  natureza  igualmente  cautelar  do  pedido  liminar.  Além  do  mais,  tal
diploma  legal  veda  a  antecipação  de  tutela  quando  se  tratar  de  alteração  de  vencimento  dos
servidores,  não  havendo  vedação,  até  mesmo  para  a  prestação  antecipatória,  para  garantir  o
pagamento de salários. Vejamos o que diz a jurisprudência: 

1º  -  TRF4-073653)  AGRAVO  REGIMENTAL  PROCESSO  CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL.  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DIREITOS  INDIVIDUAIS  HOMOGÊNIOS.
SUSPESNSÃO  CAUTELAR  DE  ANTERIOR  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.
AUSÊNCIA  DE  REFLEXOS  EM  POSTERIOR  ANTECIPAÇÃO.  JULGAMENTO
ULTRA PETITA. ARTS. 460 E 294 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ART.
20, § 3º, DA LEI Nº 8.742/1993.INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DE LEIS QUE
TRATAM  DAASSISTÊNCIA  SOCIAL  AOS  NECESSITADOS  E  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ART. 475 DO CPC. LEI Nº 9.494/1997. MULTA. ART. 461, §§ 5º E 6º
DO CPC. 
1. A atual posição do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os direitos
individuais  homogêneos,  considerados  como  espécie  dos  direitos  coletivos,  na



medida  em que  se  revestirem de  relevância  social,  poderão ser  defendidos  pelo
Ministério Público por ação coletiva.
(...)
5. Tratando-se benefício de assistência social cujo retardo é, por si só, causador de
danos irrecuperáveis,  é evidente a ocorrência de periculum in mora, ainda mais
porque esse risco se multiplica, considerando-se o amplo universo de deficientes que
ficam ao desabrigo  de  qualquer  assistência,  em virtude  do  questionado  enfoque
administrativo. 
6.  A  irreversibilidade  do  provimento,  meramente  econômica,  não  é  óbice  à
antecipação da tutela, em matéria previdenciária ou assistencial, sem que a efetiva
proteção dos direitos à  vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não
puder ser realizada sem a providência antecipatória.
7. A norma do art. 475, II, do CPC, que institui a remessa oficial das sentenças
contrárias à União, ao Estado e aos Municípios, estendida às autarquias pela Lei
9.469/1997, não é óbice à antecipação de tutela.
8. Se a hipótese não trata de concessão de aumento ou vantagem a servidor público,
não incide a vedação prevista na Lei nº 9.494/1997. 
9. A multa diária tem natureza processual e punitiva e sua finalidade é coagir o
demandado a cumprir o comando da decisão judicial, sendo cabível sua aplicação
contra a Fazenda Pública. Os §§ 5 e 6º do art. 461 do CPC permitem ao julgador,
inclusive de ofício, alterar o valor da multa cominada, para mais ou para menos, de
acordo com a necessidade do caso. Hipótese em que a multa foi fixada em montante
compatível com a repercussão social da demanda, desencorajando possível atitude
da autarquia, de pagar a multa e não cumprir a determinação judicial.
10. Agravo regimental da União Federal desprovido e agravo regimental do INSS
não conhecido, por intempestivo. (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
117888/PR (200204010461951),  5ª  Turma do TRF da 4ª  Região,  Rel.  Juiz  A. A.
Ramos de Oliveira. j. 13.02.2003, unânime, DJU 09.04.2003, p.608).

2º - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CLASSE  II  -  15  -  Nº  11.933  -  SÃO  FÉLIX  DO  ARAGUAIA  AGRAVANTE  –
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA AGRAVADO - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E
N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREFEITURA
MUNICIPAL  -  SERVIDORES  COM  VENCIMENTOS  EM  ATRASO  -
CRONOGRAMA  DE  PAGAMENTO  FIRMADO  ENTRE  OS  LITIGANTES  E
HOMOLOGADO  EM  JUÍZO  –  NÃOCUMPRIMENTO  -  LIMINAR  QUE
DETERMINA O BLOQUEIO DE CONTAS - LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.
É  Execrável  e  merecedora  de  interferência  do  Poder  Judiciário  a  atitude  do
administrador  público  que  não respeita  os  compromissos  legais  com a  folha  de
pagamento,  que,  de  forma  injustificada,  não  cumpre  acordo  judicial  relativo  à
cronograma  para  quitação  dos  salários  dos  servidores,  e,  ao  mesmo  tempo,
compromete  as  rendas da  municipalidade com outras  despesas  que  não aquelas
decorrentes das atividades essenciais como educação, saúde e assistência social. A
C Ó R D Ã O Vistos,  relatados e  discutidos  os autos  do Recurso de Agravo de
Instrumento - Classe II – 15 nº 11.933, de São Félix do Araguaia. ACORDA, em
TURMA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
à  unanimidade,  improver  o  recurso,  nos  termos  do voto  do  relator  e  do  parecer
ministerial.

3º  -  “TJMG-022782)  PROCESSUAL CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 



“É  o  Ministério  Público  ente  legitimado  a  postular,  via  ação  civil  pública,  a
proteção do direito ao salário-mínimo dos servidores municipais, tendo em vista sua
relevância social, o número de pessoas que envolvem e a economia processual”.
Servidores  municipais  estáveis  colocados  em  disponibilidade.  Percepção  de
vencimentos. Liminar em face do  poder público. Lide que envolve caráter alimentar.
Exceção. Possibilidade, ante a presença do “fumus boni júris” e do “periculum in
mora”.  O  servidor  estável  é  colocado  em  disponibilidade  remunerada,  com
remuneração proporcional ao tempo de serviço computável para aposentadoria. A
remuneração,  no entanto,  não pode ser  inferior ao salário mínimo, sob pena de
ofensa  ao art.  7º,  IV,  combinado  com o  art.  39,  §  3º,  da  Constituição  Federal.
Recurso desprovido.  (Agravo nº 000.260.876- 8/2000, 6ª Câmara Cível do TJMG,
Espinosa, Rel. Des. Pinheiro Lago. j. 30.10.2002, un.).

4º  -  TJMA-008783)  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR
INOMINADA.  LIMINAR  INAUDITA  ALTER  PARS.  BLOQUEIO  DO  FPM,
FUNDEF  E  ICMS.  PAGAMENTO  DO  FUNCIONALISMO  MUNICIPAL.
POSSIBILIDADE.  RECURSO  IMPROVIDO.  I  -  Presentes  os  pressupostos
permissivos (fumus boni júris e periculum in mora), como também as informações
necessárias, há possibilidade da concessão de liminar em intimação do ente público.
II - O bloqueio das verbas municipais visando pagamento dos servidores públicos,
não  se  trata  de  interferência  do  Poder  Judiciário  na  discricionariedade
administrativa.  III  -  Recurso  conhecido  e  improvido.  (Agravo  de  Instrumento  nº
143562003 (0468622003), 4ª Câmara Cível do TJMA, Montes Altos, Rel. Milson de
Souza Coutinho. j. 21.10.2003).

Diante dessas  considerações,  requer  o Ministério  Público  a  concessão de medida
liminar da tutela específica, nos termos dos artigos 12 da Lei 7.347/1985 – sem justificação prévia e
com a cominação de  astreintes  em caso de descumprimento – 273 e 461 do Código de Processo
Civil, afastando a incidência do artigo 1º da Lei nº 9.494/1997, em combinação com o artigo 2º da
Lei nº 8.437/1992, a fim de que o réu, sob pena de cominação de multa diária, por evento, por cada
salário de servidor atrasado, no valor de R$ 5.000,00 ao seu representante legal, a ser revertida para
o Fundo de Direitos Difusos, pague os vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro
de  2016  a  todos  os  servidores  públicos  municipais,  independentemente  do  cargo que  ocupem,
determinando-se,  também,  o  bloqueio  das  contas  municipais  do  FUNDEB,  ICMS,  FPM  e
ROYALTIES, através de ofício aos superintendentes dos Bancos do Brasil e da Caixa Econômica
Federal,  no  percentual  de  60% daquelas  contas,  vinculando  referido  percentual  ao  pagamento
exclusivo de servidores, quer da rede municipal, quer do FUNDEB.

VI. A DATA DE PAGAMENTO

Desde o fim da escravidão no Brasil, com a edição da Lei nº 3.353, de 13 de maio de
1888 (Lei Áurea), a todo trabalho deve corresponder uma retribuição em pecúnia ou em utilidades.
Idêntica  regra  vale  para  o trabalho profissional  no âmbito  do  serviço  público,  de  modo que a
remuneração do servidor  público constitui  contraprestação a  que se acha obrigado o Estado.  A
percepção de remuneração pelo exercício de funções públicas é a regra da Administração Pública
brasileira,  que  desconhece  função  pública  profissional  sem  retribuição  –  a  título  meramente
gratuito. 

A remuneração é caracterizada pela habitualidade, reciprocidade e regularidade do
pagamento. O objetivo da remuneração – independente da denominação que assuma – é satisfazer
as necessidades vitais básicas daquele que a percebe, bem como as de sua família.



Assim, a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral, destina-se ao sustento
do indivíduo e de sua família, assegurando-lhes recursos necessários à subsistência, à conservação
da vida, tanto física, quanto moral e social – daí a indiscutível natureza alimentar dos salários do
funcionalismo público. Aliás, outra não é a posição do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  (...)  SERVIDOR
PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. I. - Ação ordinária em
que magistrados do Rio Grande do Sul pleiteiam correção monetária sobre diferença
de  vencimentos paga com atraso. (...)  III.  -  Diferença de vencimentos paga com
atraso: cabimento da correção monetária, tendo em vista a natureza alimentar de
salários  e  vencimentos.  Precedentes  do  S.T.F.  IV.  -  Ação  conhecida  e  julgada
procedente. (STF, AO 152 / RS, Min. CARLOS VELLOSO, DJU 03-03- 2000, p. 19)

A vinculação inarredável entre salário e subsistência torna a remuneração do servidor
público  uma  dimensão  incontornável  para  a  preservação  da  dignidade  da  pessoa  humana
constitucionalmente protegida. Em virtude do seu caráter alimentar, ela é especialmente protegida
pelo ordenamento jurídico nacional, internacional e comparado.

O constituinte brasileiro de 1988 deixou claro que o Estado Democrático de Direito
que  instituía  tinha,  como  fundamento,  a  dignidade  da  pessoa  humana  (artigo  1º,  inc.  III,  da
CF/1988). O conteúdo de tal princípio apresenta um duplo significado material na ordem jurídica
brasileira: encerra, de um lado, o condão de impedir a degradação do homem, em decorrência de
sua conversão em mero objeto  de ação estatal  e  impõe ao  Estado,  por  outro lado,  o  dever  de
propiciar  ao  indivíduo  a  garantia  de  sua  existência  material  mínima.  Sob  qualquer  das  duas
perspectivas, o que se busca é evitar a inumanidade de uma situação degradante para o ser humano,
tomada esta como aquela situação em que se humilha grosseiramente o indivíduo diante de outrem
ou o leva a agir contra a sua vontade ou sua consciência. Assim, o direito fundamental à existência
digna traduz a repulsa constitucional a todas as práticas, imputáveis aos Poderes Públicos ou aos
particulares,  que visem a expor  o ser  humano a posição  de desigualdade perante os  demais,  a
desconsiderá-lo como pessoa,  reduzindo-o à condição de coisa,  ou, ainda,  a privá-lo dos meios
indispensáveis  à  sua  manutenção.  Não  é  difícil  enxergar  no  atraso  do  pagamento  de  salários,
impelindo  servidores públicos  e  familiares  ao  empréstimo,  aos  juros,  ao  caos  financeiro,  aos
favores, à condescendência e à humilhação, um radical aviltamento da condição humana através do
menoscabo do direito fundamental a uma existência digna.

Após  a  Constituição  de  1988,  os  direitos  fundamentais  passaram a  ocupar  uma
posição  privilegiada  dentro  da  Ciência  do  Direito  brasileira,  sobretudo  por  influência  do
constitucionalismo  alemão  (ROBERT  ALEXY  e  KONRAD  HESSE)  e  lusitano  (GOMES
CANOTILHO). Aos direitos fundamentais foi reconhecida uma efetiva força jurídica e não apenas
moral, simbólica, programática ou política, permitindo que o operador do direito, ao se deparar com
uma situação em que esteja em jogo a eficácia de um dado direito fundamental, possa, ele próprio,
criar  meios  de  conferir  concretude  e  densidade  a  esse  mesmo  direito  fundamental,
independentemente  de  existir  norma  infraconstitucional  integradora  ou  mesmo  contra  a  norma
infraconstitucional que esteja dificultando a efetivação do direito fundamental questionado. Enfim,
a  hermenêutica  constitucional  contemporânea,  trilhando  verdadeira  revolução  coperniciana,
consolidou a visão de que não são os direitos  fundamentais  que giram em torno da lei,  mas é
verdadeiramente  a  lei  que  gira  em torno  dos  direitos  fundamentais.  Significa  isso  dizer  que  a
densificação dos direitos fundamentais deve ser buscada mesmo contra legem ou praeter legem, já
que,  como  diz  o  respeitado  doutrinador  CANOTILHO,  “a  interpretação  da  Constituição  pré-
compreende uma teoria dos direitos fundamentais”. 

Nessa  direção,  todas  as  autoridades  públicas,  de  quaisquer  dos  Poderes,  têm  o



supremo dever de respeitar e proteger a dignidade humana. 

VIII. CONCLUSÃO

Por  todo  o  exposto,  requer  ainda  o  Ministério  Público,  ao  final  da  ação,  a
confirmação das tutelas liminares  e a procedência dos pedidos adiante arrolados, sob pena de
multa: 

1) a concessão de liminar para fins de determinar que o município requerido,
através de seu representante legal,  no prazo de 72 horas (setenta e duas horas)
regularize a folha de pagamento da municipalidade, efetuando  o pagamento de
todos os servidores públicos que se encontram com seus salários atrasados, sob
pena  de  imposição  de  multa  pessoal  ao  Prefeito  Municipal  no  valor  de  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais)  por  dia  de  descumprimento  da  medida  liminar
imposta e para cada salário de servidor atrasado, sem prejuízo do bloqueio das
contas municipais do FPM, ICMS, FEP e  ROYALTIES,  para fins de assegurar o
pagamento dos servidores ativos e inativos e da multa astreinte;

2)    a  concessão  de  liminar para  fins  de  determinar  que  o  município  requerido,
através de seu representante legal,  no prazo de 72 horas (setenta e duas horas)
realize  o  repasse  dos  valores  bloqueados,  no  total  de  duas  folhas  de  pagamento
(Novembro e Dezembro) para a conta bancária da Macau Prev, Caixa Econômica
Federal, Agencia nº 0761, Conta nº 130-6;

3) a  intimação  do município para que junte aos autos, em 72 (setenta e duas)
horas, o valor da folha de pagamento mensal com os servidores públicos;

4) a  expedição  de  ofício  à  Secretaria  de  Administração  Municipal  para  que
apresente a folha de pagamento municipal e a real situação salarial do município;

5) a  citação  dos réus para responderem aos termos desta ação no prazo legal,
sob pena de  revelia;

6) a  condenação  dos demandados no pagamento de custas e demais despesas
judiciais, inclusive eventuais honorários de peritos.  

Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em  direito  admitidos,
especialmente a prova documental já acostada,  a oitiva de testemunhas, a serem oportunamente
arroladas,  perícia,  com  depoimento  pessoal  das  partes,  assim  como  por  outros  meios  que
eventualmente venham a ser necessários no decorrer do processo.

Dá-se à causa o valor de R$ 794.244,07 (Setecentos e noventa e quatro mil, duzentos
e quarenta e quatro reais e sete centavos).

Pede deferimento.

Macau, 10 de agosto de 2017.

Isabel de Siqueira Menezes
Promotora de Justiça 



ROL DE TESTEMUNHAS

1. Einstein Albert Siqueira Barbosa, Avenida Centenário, 301, Centro, Macau;
2. Gilson Barbosa de Lima, brasileiro, casado, servidor municipal, residente e domiciliado na

Rua Cel. Feliciano Teteu, nº 137, Porto, Macau.
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