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1.  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO II DA COMARCA DE PEDRO II
Rua Domingos Mourão, 268, Centro, PEDRO II - PI - CEP: 64255-000

 0800279-76.2020.8.18.0065PROCESSO Nº:
 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)CLASSE:

 [Nulidade de ato administrativo]ASSUNTO(S):
AUTOR: 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ

Nome: 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II - Ministério Público do Estado do Piauí
Endereço: Rua Raimundo José Leite, 200, Próximo ao Fórum, Santa Fé, PEDRO II - PI - CEP: 64255-000

RÉU: MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO, VERIDIANO CARVALHO DE MELO

Nome: MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
Endereço: Praça Antônio Costa, s/n, Centro, LAGOA DE SãO FRANCISCO - PI - CEP: 64258-000
Nome: VERIDIANO CARVALHO DE MELO
Endereço: Antônio Costa, 20, Prefeitura Municipal, Centro, LAGOA DE SãO FRANCISCO - PI - CEP:
64258-000

DECISÃO

O(a) Dr.(a) , MM. Juiz(a) de Direito da  danomeJuizOrgaoJulgador Vara Única da Comarca de Pedro II
Comarca de PEDRO II, MANDA o Oficial de Justiça designado que, em cumprimento ao presente
Despacho-mandado, proceda a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO conforme decisão abaixo

DECISÃO-MANDADO

O Ministério Público do Estado do Piauí ingressou com Ação Civil Pública contra o
Município de Lagoa de São Francisco requerendo a concessão de tutela de urgência
Afirma que recebeu reclamação noticiando a contratação de bandas para a festa de
26 anos de emancipação política do Município, que se apresentarão nos dias 25 e
26.01.2020 (sábado e domingo). Sustenta que o Município vem atrasando o
pagamento de direitos pecuniários do funcionalismo e enfrentando dificuldades à
regularização do piso nacional do magistério público. Requer a concessão de tutela
de urgência a fim de invalidar o ato administrativo que homologou a seleção da
empresa e autorizou o pagamento de 45 mil reais para a apresentação das bandas,
ficando a municipalidade impedida de realizar referida despesa, até que evidencie a
quitação dos direitos dos servidores públicos. Ressalta que a festa ocorrerá em
poucos dias, a exigir rápida intervenção para evitar o desperdício dos recursos.

Sucintamente relatados, decido.

Em que pesem as razões apresentadas pelo Ministério Público, não vislumbro
presentes os requisitos necessários à suspensão dos shows musicais que serão
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realizados em comemoração aos 26 anos de emancipação política do Município de
Lagoa do São Francisco/PI.

É certo que a conduta de manter em atraso salários de servidores públicos e efetuar
gastos com shows musicais é comportamento administrativo que revela falha na
eleição de prioridades.

No entanto, diante da exiguidade do prazo para apreciação da medida, vez que o
pleito foi formulado às vésperas da realização do evento, chegando ao
conhecimento desta magistrada no dia anterior aos shows, falta tempo hábil para a
realização de qualquer diligência, obtenção de esclarecimentos ou para possibilitar
o contraditório, ainda que em prazo reduzido.

Há nos autos cópia do Diário Oficial dos Municípios, publicado em 09.01.2020,
com Termo de Ratificação da contratação da empresa responsável pelo evento, com
homologação da inexigibilidade de licitação pela comissão permanente de licitação.
Observa-se que o termo foi publicado em 09.01 noticiando o evento dos dias 25 e
26.01, tendo transcorrido, assim, tempo hábil para que as medidas pretendidas
fossem solicitadas com antecedência pelos noticiantes.

Não há como aferir eventual irregularidade no procedimento de inexigibilidade de
licitação, cuja cópia não consta dos autos, não se podendo presumir sua ilicitude a
partir do que está posto nos autos. Este Juízo não dispõe de tempo hábil para
diligenciar na busca de informações, mediante oitiva prévia do ente público, tendo
em vista que o evento ocorrerá amanhã.

É preciso ponderar que a medida pleiteada ocasionará, se concedida, a suspensão de
evento público que envolve, além da participação popular, que se presume elevada,
vários profissionais previamente contratados, em relação aos quais não há notícia de
irregularidade nas contratações, exigindo-se o atendimento dos requisitos legais
para deferimento da medida, que não estão presentes.

Assim, por faltar requisito indispensável ao deferimento do pedido (art. 300, CPC),
considerando a ausência de prova apta a demonstrar com a segurança necessária o
ilícito administrativo alegado,  o pedido de tutela de urgência.indefiro

Intimem-se, com urgência.

DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO TEMPO, COMO
.DESPACHO E COMO MANDADO

Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar força policial para o
cumprimento da diligência nele determinada. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DA

 Poderá o Oficial de Justiça, para o cumprimento da diligência do mandado, proceder conforme oLEI.
disposto no § 2º do art. 212 do CPC.
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PEDRO II-PI, 24 de janeiro de 2020.

Lara Kaline Siqueira Furtado
Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro II  
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