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DECISÃO

Vistos, etc.
 
Trata-se de Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com
Pedido de Tutela Antecipada impetrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL  em desfavor do MUNICÍPIO DE PIRIPIRI ,  ambos
suficientemente qualificados. (ID 16938278)
 
O órgão ministerial sustenta, em apertada em síntese, que promoveu a
instauração do Procedimento Administrativo nº 000316368/2021 após a
oferta de representação formulada por servidores públicos da Secretaria
Municipal de Saúde-SESAM, contratados para atuarem na linha de frente de
combate à pandemia de COVID-19, mais especificamente no Centro de
Síndrome Gripal.
 
Segundo relata a peça vestibular, os indigitados funcionários municipais
noticiaram a falta de pagamento referente ao mês de dezembro/2020, ao
argumento de que a responsabilidade pela respectiva contraprestação seria
do ex-gestor público.
 
Sopesa que a negativa de pagamento fundamenta-se na inexistência de
documentação comprobatória do vínculo jurídico entre os servidores e Poder
Executivo local, além da ausência de empenho prévio para suportar as tais
despesas.
 
Sustenta que no curso do procedimento investigatória deparou com um
amplo rol de irregularidades, conforme detalhado na exordial.
 
Destaca que, no âmbito de sua atribuição constitucional promoveu
sucessivas tratativas entre a Administração Pública Municipal e os
funcionários contratados sem obter, contudo, qualquer êxito na solução da
controvérsia pela via do consenso.
 
Aduz que, inobstante a ausência de lastro jurídico para as contratações, os
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servidores efetivamente prestaram os serviços contratados, expondo-se a
um maior risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 e que negar o
cumprimento dos direitos salariais devidos consubstancia locupletamento
ilícito por parte do Ente Público
 
Discorre sobre o caráter essencialmente alimentar das verbas postuladas e
sobre a necessidade de manutenção dos referidos professionais e, sob pena
de claro comprometimento de suas atuações na assistência à população
local, criando perigoso cenário para a propagação sem controle da
pandemia e o consequente colapso do sistema de saúde pública do
Município.
 
Para provar o alegado juntou documentos, em especial, cópias dos
instrumento contratuais celebrados entre os servidores e o Município, e do
procedimento administrativo instaurado, para apurar as representações
formuladas.
 
Brevemente relatados. DECIDO.
 
Ab initio, é imperioso destacar que comungo do entendimento francamente
majoritário da nossa doutrina e jurisprudência de que a atuação do Poder
Judiciário, exercendo um controle judicial sobre a atuação das políticas
públicas, não configura indevida interferência de um Poder sobre o outro.
 
Em verdade, a premissa de que o Princípio da Separação dos Poderes
fundamenta-se na estrita e rígida divisão de atribuições entre Judiciário
(aplicação da lei), Legislativo (elaboração da lei) e Executivo (execução da
lei) é claramente equivocada e não encontra mais respaldo em nenhum
ordenamento jurídico mundial.
 
Nessa esteira, trago à baila a brilhante lição do Eminente Ministro Celso de
Mello, quando do paradigmático julgamento da ADPF nº 45, in verbis:
 

“Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera
reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de
conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções
legislat ivas de organização e prestação, a não ser,
excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e
arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No
entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do
vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao
controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos
no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo
no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento
racional dos respectivos preceitos constitucionais.

 
(...)
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“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das
funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema
Corte, em especial, a atribuição de formular e de implementar
políticas públicas (José Carlos Vieira de Andrade, “Os direitos
fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item
n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal
incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais,
poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os
órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a
integridade de direitos individuais e/ou coletivos
impregnados de estatura constitucional, ainda que
der ivados de c láusulas revest idas de conteúdo
programático.” (sem grifos no original)

 
Acerca do conteúdo programático das disposições constitucionais, nas
palavras da própria Corte Constitucional, “não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir,
de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado.”
 
Assim, tenho por certo que a inclusão dos chamados direitos fundamentais
de segunda dimensão na Carta Política de 1988, levou ao uma irreversível
mudança de paradigma, possibilitando, portanto, ao julgador deixar de ser
um mero aplicador da literalidade dos textos legais e, adotar, uma postura
mais proativa quando do julgamentos envolvendo omissões do Poder
Executivo  principalmente na situacão exterma , que se delinea no mundo. 

Esse novo papel do magistrado, possibilita, entre outras funções, atuar no
controle das políticas públicas, sempre em observância à lei e aos ditames
constitucionais.
 
Pois bem, tecidas essas balizas iniciais, passo à discorrer sobre os pedido
de antecipação de tutela vindicada.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os requisitos para a
concessão da antecipação de tutela:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

A tutela antecipada somente pode ser concedida quando presentes
requisitos mínimos justificadores do adiantamento do provimento final, de
forma que a parte autora, violada em seu direito, não sofra as
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consequências da demora na prestação jurisdicional, e também para garantir
que, ao final, seja a tutela útil àquele que a buscou e que tem razão.
 
Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte
são amparados, em parte, por prova idônea, o que nos leva a considerar
uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que todas os
elementos probatórios dos autos demonstram que o Município de Piripiri
efetivamente manteve vínculo jurídico com os servidores elencados pelo
Ministério Público.
 
Com efeito, os documentos identificados pelo ID 16939062 indicam que o
Poder Executivo Municipal efetivou a contratação de 02 (dois) vigias (RIAN
LUCAS VIEIRA DA SILVA e MARTINS PEREIRA DE ANDRADE), 02 (duas)
técnicas de enfermagem (MARIA DO DESTERRO ABREU IBIAPINA DA
SILVA e ELIENE RODRIGUES DE AZEVEDO), 01 (uma) auxiliar de serviços
gerais (IANARA KIMBERLY OLIVEIRA DE SOUZA,), 02 (duas) enfermeiras
(KALITA KAROLINE DUARTE SOUZA e ARISSA RACHEL GOMES
SOARES), 01(uma) médica plantonista (PALOMA DE CARVALHO
FREITAS), 01 (um) auxiliar administrativo (GILDO ALVES LEAL JÚNIOR).
 
O farto conteúdo probatório colacionada atesta de forma inequívoca que os
servidores contratados, ainda que de forma precária, prestaram o serviço
ajustado, inclusive com o devido recolhimento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISQQN) no mês de referência dezembro/2020. (ID
16939062)
  
Assim, conquanto a Fazenda Pública usualmente se valha do argumento de
que não é cabível a concessão de tutela antecipada que vise impor a
obrigação de arcar com pagamentos de qualquer espécie, tenho que a
vedação insculpida no artigo 2º-B da Lei 9.494/97 não se incide na hipótese
ora delineada.
 
Com efeito, a restrição legal somente se aplica em situações que tenham por
objeto a liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens a servidores do Entes da Federação.
 
Em verdade, há tempos a jurisprudência pátria assentou o entendimento de
que o óbice preconizado no precitado diploma legal é afastado quando a
verba discutida refere-se à salários atrasados.
 
Neste sentido, colho paradigmático precedente da Corte Infraconstitucional:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE
VANTAGEM.POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE
ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PROIBITIVAS. ANÁLISE A
RESPEITO DO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
A U T O R I Z A D O R E S  D A  C O N C E S S Ã O  D A
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TUTELA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.1. Trata-se de
ação proposta por servidores públicos aposentados em que se
pretende a restituição de valores descontados a título de imposto
de renda sobre a licença-prêmio indenizada. O tribunal de origem
acolheu o pedido de antecipação de tutela em favor dos ora
recorridos, por entender que os valores descontados caracteriza
verba de natureza alimentar e indenizatória, não se enquadrando
nas proibições descritas no art. 1º da Lei n. 9.494/97. 2. Esta
Corte possui o entendimento de que a antecipação de tutela
em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida desde
que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º
da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o
provimento liminar quando importa em reclassificação ou
equiparação de servidor público, ou em concessão de
aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que
não é o caso dos autos, já que se trata de restabelecimento
de pagamento de parcela indevidamente descontada do
contracheque dos autores.3. A análise relativa ao cumprimento
dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada impõe
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O
art. 170-A do CTN não foi objeto de análise pela Corte a quo,
obs tando  a  aná l i se  do  espec ia l  po r  ausênc ia  de
prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do
disposto na Súmula n. 282/STF.5. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 22.728/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/09/2011, DJe 26/09/2011) (Destaquei)

Alinhando-se ao Tribunal da Cidadania, assim tem se manifestado o Eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em situação idêntica à ora analisada:
 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO
G R A T I F I C A Ç Ã O  E  P A G A M E N T O S  A T R A S A D O S .
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APENAS REFERENTE
A S  V E R B A S  E N  A T R A S O .  V I O L A Ç Ã O  D A  L E I
ORÇAMENTÁRIA.  INEXISTÊNCIA.  REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se aplica as
hipóteses de vedação à concessão de tutela antecipada
contra a Fazenda Pública Municipal previstas artigo 2°-B, da
Lei n° 9494/97, quando não se trata de liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, aumento ou extensão de vantagens, mas tão-
somente de pagamento de salários atrasados de servidores
públicos municipais. Por consequência como parte da
condenação diz respeito a a implantação de gratificação. Só
quanto a este ponto é possível a aplicação da vedação, não
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atingindo as demais verbas, referente aos salários
atrasados. 2. Decorrendo as verbas salariais de expressa
imposição legal, há presunção de previsão orçamentária. 2.
Quanto a impossibilidade de efetuar o pagamento, considerando
que as gestões anteriores não efetuaram o empenho das
despesas ora cobradas em Restos a Pagar, deve-se ressaltar
que a ausência de ato administrativo de inclusão do direito ao
pagamento da verba salarial devida ao apelado na Lei
Orçamentária como "restos a pagar" não pode comprometer o
pagamento das verbas salariais pelo ente público, eis que
comprovado o débito e a prestação do serviço, sob pena de
violar o art. 7°, X, da CF, que garante ao trabalhador a proteção
do sa lár io .  Esses argumentos  não podem e l id i r  a
responsabil idade da municipalidade pelo ato i legal do
inadimplemento. Os limites orçamentários e as diretrizes da LRF
servem de baliza ao administrador público, como corolário do
principio da legalidade estrita, já que são, materialmente,
verdadeiras autorizações legais para despesas públicas.
Todavia, estas balizas não podem se constituir em obstáculos
para que a municipalidade — independentemente de quem a
esteja gerindo — arque com os seus atos de inadimplência em
relação aos servidores públicos. 3. Quanto a redução de
honorários advocatícios segundo a art. 20, §3° do CPC/73, os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%)
e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço e a natureza e importância da causa. O
recorrente apenas argumenta, genericamente, a simplicidade do
conteúdo apresentado.  Razão pe la  qua l  deve ser
mantido.4.Recurso Parcialmente Provido. (TJPI/ Apelação Cível
n°2016.0001.004613-5. 2ª Câmara de Direito Público. Des. Rel.
JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA. Julgado em 21/03/2019)

 
Em verdade, longe de querer adentrar no cerne da controvérsia, entendo
que o fato de inexistir empenho prévio ou inscrição do débito sob a rubrica
“restos a pagar” não autoriza a atual gestora de se eximir de pagar as verbas
salariais postulada.
 
A uma, porque é dever do gestor público gerenciar as contas e pagamentos
do Ente Federado, arcando e sendo responsável pelos salários e dívidas
assumidas, ainda que tais débitos tenha sido constituídos em gestão
anterior, uma vez que são obrigações que se estendem e perpetuam no
tempo, à luz do Princípio da Impessoalidade. (Art. 37, caput, da CF/88).
 
Essa é, inclusive, a orientação emanada do Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, com destaques não inseridos na redação original.

APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO DE COBRANÇA E DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, c/c PEDIDO DE
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LIMINAR ALIMENTAR. RECURSO IMPROVIDO. 1-  O município
apelante não pode alegar que o débito não foi devidamente
inscrito na rubrica “Restos a pagar” para se eximir da obrigação
de pagar salários atrasados de seus servidores, pois, é
obrigação do prefeito, gerenciar as contas e  pagamentos do
município. É dever e responsabilidade do Município arcar com os
salários e as dívidas assumidas,  ainda que a obrigação tenha
sido contraída na gestão anterior, pois, são obrigações que se
estendem e perpetuam no tempo em face do princípio da
impessoal idade (ar t .  37,  caput ,  CF) .  2-    A  Le i  de
Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para justificar o
não pagamento de verbas salariais a servidor público, de
inegável caráter alimentar, garantidor da dignidade da pessoa
humana e fundamento do Estado Democrático de Direito. 3- O
município apelante também alega que os honorários
sucumbenciais, arbitrados pelo MM. juiz de 1º grau, no importe
de 10% do valor da condenação, não se aplicam ao presente
caso, pois, não se encontram atendidos nem demonstrados os
requisitos do art.14 da Lei.nº 5.584/70. Essa alegação não
merece prosperar, pois os honorários sucumbenciais são
devidos, conforme preceitua os arts.22 e 23 da Lei 8.906/94 e
art. 85 do nCPC. Cumpre ressaltar que a funcionária apelada
não propôs a referida ação de cobrança salarial assistida pelo
sindicato profissional da categoria e as disposições da referida lei
são aplicáveis aos processos que tramitam na Justiça do
Trabalho. 4-Quando o direito do autor depender da comprovação
de fato constitutivo negativo, como o alegado não pagamento de
verbas salariais, o ônus da prova recairá, inevitavelmente, sobre
a parte adversa, que, desincumbindo-se de seu ônus, deverá
suportá-lo, pois, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. art. 333, II, do CPC/1973. RECURSO IMPROVIDO
(TJPI | Apelação Cível Nº 2017.0001.002562-8 | Relator: Des.
Brandão de Carvalho | 2ª Câmara de Direito Público | Data de
Julgamento: 23/08/2018 )

A duas, pois o não pagamento de servidor público, ainda que contratado de
forma precária, como forma de contraprestação pelos serviços realizados,
fere de morte o artigo 7º da CF/88, clássico exemplo de norma constitucional
imperativa, inviolável e observância obrigatória, sobretudo para a
Administração Pública.
 
Desnecessário tecer maiores comentários acerca do caráter absolutamente
essencial que as verbas postuladas representam para os autores.
  
Assim, tenho que satisfeitos os requisitos da alta probabilidade do direito e
do risco ao resultado útil, em face da própria essência da tutela final
requerida, posto que se trata de clara situação de verba de natureza
alimentar, impossível, aguardar uma manifestação final sobre a matéria em
debate, sob pena de inviabilizar a própria sobrevivência dos funcionários

Num. 17001640 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS - 25/05/2021 08:22:41
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052508203446200000016042955
Número do documento: 21052508203446200000016042955



públicos.
Ao meu sentir, corroborada pelos inúmeros precedentes do Tribunal da
Cidadania, cuida-se de hipótese em que no conflito entre os interesses entre
a Fazenda Pública e os servidores, a solução deve se dá pro misero, em
homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Acerca da necessidade de processo seletivo para fins de contratação
temporária, tenho que o pedido liminar postulado pelo Parquet também
merece deferimento, ante a inequívoca presença da plausibilidade jurídica.
 
Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal: 

“O art. 37, IX, da Constituição do Brasil autoriza
contratações, sem concurso público, desde que
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária
de excepcional  interesse públ ico,  quer para o
desempenho das atividades de caráter eventual,
temporário ou excepcional, quer para o desempenho das
atividades de caráter regular e permanente. A alegada
inércia da administração não pode ser punida em
detrimento do interesse público, que ocorre quando
colocado em risco o princípio da continuidade da atividade
estatal.” (ADI 3.068, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau,
julgamento em 24-2-2006, Plenário, DJ de 23-9-2005.) 

 
Neste contexto de grave crise epidemiológica, tenho por certo que a
aplicação da Teoria do Risco Administrativo aliada ao Princípio da
Precaução, obrigam o Estado a implementar medidas para mitigar os danos
causados pelo novo coronavírus. (“O Estado possui o dever de mitigar ou
evitar os efeitos de pandemias e epidemias conhecidas”- STJ. REsp
1.299.900. Rel. Min, Humberto Martins)
 
Logo, a inexorável conclusão que se alcança é de que as condições
previstas na Lei 8.745/93 estão perfeitamente implementadas, a saber:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as
autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação
de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos
previstos nesta Lei.
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público:
II - assistência a emergências em saúde pública; (sem grifos
no original)    

Neste diapasão, tenho que assiste razão ao Ministério Público quando
requer que a contratação de servidores em caráter excepcional seja
obrigatoriamente precedida de processo seletivo, a luz do que estabelece o
artigo 3º, da Lei Municipal 869/2017:

Num. 17001640 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS LEITE DIAS - 25/05/2021 08:22:41
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052508203446200000016042955
Número do documento: 21052508203446200000016042955



 
“A contratação de que trata esta lei será feita mediante processo
seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação prévia, inclusive
no órgão oficial dos Municípios”

 
Lado outro, no que tange ao pleito relativo de apresentação de planilha
nominando todos os servidores contratados à título precário, entendo que
ausente um dos requisitos para a concessão da tutela vindicada.
 
Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos expendidos pelo órgão
ministerial e a plena compreensão dos pedidos postulados, a concessão da
medida esbarra na falta de periculum in mora, óbice intransponível a se
buscar uma tutela antecipatória.
 
Em verdade, não vislumbro qualquer relação de causa e efeito entre a falta
de apresentação dos documentos requeridos e eventual prejuízo às partes
e, ao meu sentir, a relação dos servidores temporários pode ser facilmente
obtida por intermédio de simples requerimento administrativo, forte nas
disposições legais da Lei nº 12.527/2011, também conhecida como Lei de
Acesso à Informação.
Assim, entendo que não há que se falar em qualquer perigo no retardo ou
ineficácia da medida liminar pleiteada se esta vier a ser concedida em sede
de cognição exauriente, já que o rito da Ação Civil Pública reveste-se de
incontestável celeridade.
Indefiro, igualmente, o pedido in limine para compelir o Ente Federativo a
promover, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a rescisão de todos os
contratos de trabalho temporários firmado, bem como realizar no mesmo
prazo processo seletivo simplificado.
Ao meu sentir, qualquer medida judicial neste sentido se consubstancia em
indevida interferência de um Poder sobre o outro, notadamente quando a
manutenção de servidores contratados à título precário nos quadros da
Administração Pública fundamenta-se na imperiosa e excepcional
necessidade do serviço.
Acresça-se ainda o fato de que se mostra extremamente temerário compelir
o Município Demandado a suportar os encargos financeiros decorrentes da
abertura de processo seletivo sem um prévio estudo do impacto financeiro
que essa medida acarretará nas já combalidas finanças públicas.
Em verdade, embora reconheça que os rigores da Lei de Responsabilidade
Fiscal possam ser afastados nas hipóteses de emergência e calamidade
públicas (artigo 65 da Lei Complementar nº 101/2000, é preciso ponderar
que nos casos em que há uma evidente colisão de direitos, é preciso
extrema cautela no decidir, uma vez que, nessa etapa da marcha
processual, em um juízo de cognição sumária, mostra-se extremamente
temerário deferir a medida, justamente por desconhecer  extensão dos
efeitos financeiros gerados pela abertura do referido processo ou mesmo se
há dotação orçamentária específica.
Acresça-se o fato que a liminar pleiteada é juridicamente inviável porquanto
exaure em parte a matéria da ação cominatória, confundindo-se com o
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próprio mérito da demanda, o que encontra óbice intransponível no artigo 1º,
§3º, da Lei nº 8.437/92, in verbis:

Art. 1º (...), §3º Não será cabível medida liminar que
esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação 

Logo, por derivativo lógico, não vislumbro plausibilidade jurídica relativas aos
pleitos constantes do item III, alíneas “c”, “d” e “e”.
 
Prejudicada a análise do periculum in mora, porquanto a concessão da
medida antecipatória demanda a presença conjugada de ambos os
requisitos previstos no art. 300 do CPC.
 
Assim com base nas razões expendidas, DEFIRO PARCIALMENTE AS
MEDIDAS LIMINARES requeridas determinando que o MUNICÍPIO DE
PIRIPIRI promova, no prazo de 10 (dez) dias, os pagamentos dos salários
referentes ao mês de dezembro/2020, dos 09 (nove) servidores lotados no
Centro de Síndrome Gripal, nominados na peça de ingresso, vedada a
exclusão de qualquer vantagem pecuniária ou gratificação concedida.
 
Determino, outrossim, que o Município-Réu se abstenha de realizar qualquer
contratação excepcional/temporária, sem a realização de processo seletivo
prévio e simplificado, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), limitado ao teto de 100.000,00 (cento mil reais), a
incidir sob o patrimônio pessoal da Prefeita Municipal de Piripiri, a Sra.
Jovenília Alves de Oliveira Monteiro, a teor do que determina o artigo 11
da Lei 7.347/85.
Intime-se a parte autora desta decisão.
Dando seguimento ao feito, deixo de designar audiência de conciliação,
porquanto incidente à espécie a previsão legal do artigo 334, §4, II, do CPC,
uma vez que o cerne da demanda gira em torno de matéria que não admite
autocomposição.
Cite-se o Município de Piripiri, na pessoa de sua Procuradoria Judicial, para,
querendo, apresentar contestação no prazo que lhe confere a lei, sob pena
de revelia processual. 
Apresentada peça de defesa, intime-se o órgão ministerial, oportunizando-
lhe réplica no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 350 do CPC.
Decorrido o lapso temporal assinalado, com ou sem manifestação da parte
autora, voltem-me conclusos para sentença.
Expedientes necessários.
Cumpra-se.
 

PIRIPIRI-PI, 24 de maio de 2021.

 

MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA MARTINS LEITE DIAS
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Comarca de Piripiri 
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