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Consulta realizada com sucesso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Consulta realizada em: 04/07/2017 01:05:27
Processo de 1° Grau

Juiz: MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ

Numeração Única: 471-21.2017.8.10.0081

Número: 4732017 ( TRAMITANDO )

Competência: Cível - Competência Genérica

Classe CNJ:
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de
Conhecimento | Procedimentos Especiais | Procedimentos Regidos por Outros
Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil Pública

Assunto(s): Outro interesse difuso e coletivo ; Antecipação de Tutela / Tutela Específica

Data de Abertura: 19/04/2017 17:36:11

Comarca: CAROLINA

Volumes: 0                Qtd de Documentos:  0                Valor da Ação:  R$ 80000

Plantão: Não

Assistência
Jurídica: Sim

Parte Isenta
Custas: Não

Partes

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
 
REU: MUNICIPIO DE CAROLINA

 
REU: ERIVELTON TEIXEIRA NEVES

 

Distribuíção

Data: 19/04/2017

Vara: VARA ÚNICA

Cartório: SECRETARIA JUDICIAL DE VARA ÚNICA

Oficial de Justiça: RONNY VON PAULO

Tipo: Competência Exclusiva
 

Todas as Movimentações

Quinta-feira, 29 de Junho de 2017

ÀS 11:54:28 - AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO PROCURADORIA.

AUTOS ENTREGUES EM CARGA COM O PROCURADOR DO MUNCIPIO DE CAROLINA/MA. Resp:
162677

ÀS 11:53:12 - CERTIDãO

C e r t i d ã o. Certifico nos termos do artigo 1º do provimento de n.º 022/2009 da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado do Maranhão, que consultando os autos do processo n.° 471-21.2017.8.10.0081
(473/2017), observei às fls. 128-v e às fls. 129-v, certidão da oficiala de justiça, informando sobre o
cumprimento da intimação e citação do município de Carolina/MA, bem como da notificação do prefeito
ERIVELTON TEIXEIRA NEVES, respectivamente. Acontece, que até a presente data, a decisão com força de
mandado de intimação e citação do demandado, em que pese, anexada ao caderno processual às fls.
127/128, não teve o carimbo de juntada devidamente preenchido, para início da contagem do prazo. E que
somente no dia 28/06/2017, o Procurador do Município fez cargas dos autos, ficando ciente do prazo, para
oferecimento de Contestação. O conteúdo da certidão é verdadeiro e dou fé. Carolina, 29 de junho de 2017.
Davi Rocha Resende Auxiliar Judiciário mat. 162677 Resp: 162677

ÀS 11:52:54 - RECEBIDOS OS AUTOS DE ADVOGADO. 'MADSON SOUZA MARANHÃO E SILVA / OAB:
8134A'
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... Resp: 162677

1 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-feira, 28 de Junho de 2017

ÀS 09:04:52 - AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO. 'MADSON SOUZA MARANHÃO E SILVA
/ OAB: 8134A'
para manifestação Resp: 1504463

27 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-feira, 01 de Junho de 2017

ÀS 15:22:04 - RECEBIDOS OS AUTOS DE MINISTéRIO PúBLICO.

Recebido Resp: 117192

3 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-feira, 29 de Maio de 2017

ÀS 16:11:33 - AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO MINISTéRIO PúBLICO.

em carga com o MPE Resp: 163113

ÀS 16:06:50 - JUNTADA DE PETIçãO DE INTERMEDIÁRIA

Petição intermediária: 288080289 Documentos que comprovam a obrigação de fazer. Resp: 163113
Resp: 163113

3 dia(s) após a movimentação anterior

Sexta-feira, 26 de Maio de 2017

ÀS 14:45:31 - PROTOCOLIZADA PETIçãO DE INTERMEDIÁRIA

Documentos que comprovam a obrigação de fazer. Resp: 163113

1 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-feira, 25 de Maio de 2017

ÀS 10:20:22 - JUNTADA DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

juntada de mandado de notificação. Resp: 163113

3 dia(s) após a movimentação anterior

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017

ÀS 16:35:55 - MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO COM FINALIDADE ATINGIDA

Mandado devolvido por FABÍOLA ALVES DOWSLEY Resp: 1774

ÀS 16:32:12 - RECEBIDO O MANDADO

recebido o mandado Resp 1774

13 dia(s) após a movimentação anterior

Terça-feira, 09 de Maio de 2017

ÀS 17:59:38 - EXPEDIçãO DE MANDADO DE CITAÇÃO II

citar os requeridos para constestarem a ação. Usuario: 163113 Id:4673 Resp: 163113 Mandado - Número
6539245

ÀS 12:58:51 - CONCEDIDA A ANTECIPAçãO DE TUTELA

DECISÃO LIMINAR Vistos etc. Defiro a AJG. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida pelo Ministério Público Estadual em desfavor
de Erivelton Teixeira Neves e Município de Carolina/MA Sustenta o órgão ministerial que o 1º requerido,
atual prefeito, disputou as eleições municipais de 2016 filiado ao Partido Solidariedade, cujas cores
tradicionais são, laranja, azul-escuro e branco. Alega que o 1º requerido, mesmo sabedor da
obrigatoriedade de se usar as cores oficiais do município nos uniformes escolares, iniciou o uso
indiscriminado das cores de seu partido político, alterando o aludido fardamento para inserir as cores que
marcaram a campanha política, violando os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e
moralidade, além de fazer campanha partidária de forma subliminar. Salienta ainda que no ano de 2013 foi
aprovada a Lei Municipal n°. 477/2013 estabelecendo as cores oficiais da municipalidade: vermelho, verde,
branco e preto, ou seja, as mesmas cores que deveriam ser utilizadas nos uniformes da rede municipal de
ensino. Narra ainda a peça inaugural, que foi instaurado procedimento administrativo que apurou fortes
indícios de improbidade administrativa na prática de tais atos de gestão. Relata por fim que, apesar da
Recomendação 004/2017-PJ Carolina, de lavra do Ministério Público Estadual, houve reafirmação pelo
Executivo, em reuniões e notas nas redes sociais da continuidade do uso e fabricação do referido modelo
de uniforme. É o relatório. Decido. A Constituição Federal não proíbe a divulgação de atos, obras, serviços
ou propagandas de órgãos públicos. O que se veda é o excesso na propaganda de forma que possa
promover o agente público (artigo 37, parágrafo 1° da Constituição Federal). É consabido que o uso da
máquina pública jamais pode ser utilizado como forma de identificar a pessoa do gestor, conforme dispõe o
artigo 37, parágrafo 1° da Constituição Federal, in verbis: Art. 37 (.) Parágrafo primeiro - A publicidade dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Com vistas a coibir os notórios
abusos de uma classe política descompromissada com a preservação da coisa pública e dos valores do
Estado democrático de direito, a publicidade dos atos oficiais, valor essencial da democracia e regra em
nosso sistema constitucional, ganhou parâmetros claros e precisos, conforme previsto no artigo 37,
parágrafo 1° da Constituição Federal. A observância da norma constitucional atende à necessidade da
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Sobre o Sistema JurisConsult Versão 1.2 Saiba mais

Poder Judiciário do Estado do Maranhão 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
Praça D. Pedro II s/n - Centro - São Luís - MA
Cep: 65.010-905 - CNPJ nº.05.288.790/0001-76

(98) 3194-6600
©2010 Tribunal de Justiça do Estado do Maranhao

O Sistema JurisConsult é responsável pelo processamento de todas as consultas
processuais públicas, e algumas privadas, disponíveis na Internet do Poder Judiciário do
Maranhão, acessando de forma transparentes e distribuída os diversos servidores
instalados nas comarcas do Estado. Todo o sistema foi elaborado no intuito de permitir o

acesso a informação processual de forma fácil e prática, sem a necessidade de intervenção direta da
Diretoria de Informática e Automação do TJMA. Em caso de dúvidas ou sugestões, favor utilizar a caixa
de mensagens a esquerda, abaixo do menu principal, para se comunicar com a nossa equipe de
desenvolvimento.

publicidade dos atos de gestão da coisa pública e evita o nefasto desvio de finalidade com sua utilização
como meio de culto à pessoa do administrador público ou de seu grupo político. O caráter da publicidade
dos atos oficiais deverá ser de educação, informação e de orientação social. E o constituinte foi mais além,
ao estabelecer os parâmetros da essência da publicidade dos atos oficiais, procurou preservar a
impessoalidade da divulgação, já que nela não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que
identifiquem a pessoa do agente público que a determinou. Para a concessão de tutela provisória, exige o
Código de Processo Civil: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter
antecedente ou incidental. (.) 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. (.) § 2o A
tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. No caso em epígrafe, a
concessão da tutela provisória fundamenta-se na urgência, para fazer cessar a veiculação de eventual
publicidade pessoal do partido do gestor municipal. O perigo na demora resta evidenciado nos presentes
autos, haja vista a necessidade de evitar que os pais de alunos adquiram uniformes que, a depender da
instrução processual, tenham que ser descartados. Assim como às malharias, que poderão sofrer prejuízos
caso o fardamento não possa ser efetivamente comercializado. Tendo em vista a presente ação estar
alicerçada em sólida comprovação ao todo exposto, e da irregularidade da alteração do modelo do uniforme
escolar da rede de ensino municipal de Carolina, nos termos da Lei Federal 8.907/1994, não há óbice ao
acolhimento liminar. Ante o exposto, com fulcro no art. 37 da Constituição Federal e 294 a 300 do CPC/2015,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA requerida para: a) determinar ao gestor municipal que providencie a
retirada, no prazo de 72h (setenta e duas horas), da orientação administrativa de que o modelo de uniforme,
especificado nos autos, ainda é modelo oficial, tomando todas as medidas que forem necessárias para
garantir a completa e inequívoca suspensão da sua utilização em toda a rede de ensino, inclusive
determinando a todos os gestores de escolas que assim também procedam e repassem tal informação de
maneira oficial e pública a toda comunidade escolar, sobretudo alunos e pais/responsáveis, até mesmo com
avisos, reuniões, e cartazes nos murais das unidades escolares; b) determinar ao gestor municipal que se
atenha ao devido cumprimento da Lei Federal 8.907/1994, no que se refere ao interstício legal para alteração
dos uniformes, devendo permanecer o modelo anterior até o término do prazo mínimo; c) determinar ao
gestor municipal que recolha e impeça o uso de eventuais uniformes do Poder Executivo, suas secretarias
e demais órgãos que eventualmente tenham sido confeccionados com cor atinente a partido político; d)
determinar ao gestor municipal que se reserve a utilizar somente as cores oficiais do Município de
Carolina/MA, nos termos da Lei Municipal 477/2013, para confecção de placas, uniformes, caracterização
dos veículos ou qualquer ato de governo; e) determinar ao gestor municipal que promova a divulgação e
publicização, por meio oficial e que alcance toda a sociedade carolinense de todas as ações acima,
comprovando nos autos com a juntada de documentos, sob pena de consideração de obrigação não
cumprida; f) determinar ao Município de Carolina e ao gestor municipal Erivelton Teixeira Neves, na
qualidade de Prefeito, observado o direito constitucional à gratuidade na educação, a planejar e executar,
no prazo de 01 (um) ano, uma política pública de disponibilização gratuita de uniformes para a rede
municipal de ensino, inclusive executando as adequações orçamentárias e processos licitatórios inerentes.
Em caso de descumprimento das medidas supra, arbitro desde já multa diária e pessoal ao Prefeito,
Erivelton Teixeira Neves, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais). Por motivo de celeridade e economia processual esta decisão será expedida em
três vias e terá força de ofício/mandado. No mesmo ato, CITEM-SE os requeridos para contestarem a ação.
Vista ao Ministério Público. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos para, se
for o caso, designação de audiência, saneamento, ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Carolina/MA, 09 de maio de 2017. Juiz MAZURKIÉVICZ
SARAIVA DE SOUSA CRUZ -Titular da Vara Única da Comarca de Carolina- Resp: 060682

19 dia(s) após a movimentação anterior

Quinta-feira, 20 de Abril de 2017

ÀS 09:32:55 - CONCLUSOS PARA DESPACHO.

CLS Resp: 163501

1 dia(s) após a movimentação anterior

Quarta-feira, 19 de Abril de 2017

ÀS 17:36:11 - DISTRIBUíDO POR COMPETêNCIA EXCLUSIVA

Distribuição. Usuário: 156430 Id: 988

Petições Intermediárias

Data: 26/05/2017 14:45:31

Descrição: INTERMEDIÁRIA

Observação: Documentos que comprovam a obrigação de fazer. Resp: 163113

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
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