
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por essas e outras razões pugna pelo efeito suspensivo ativo do referido recurso para que modifique a decisão

agravada.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de tutela antecipada formulado no presente agravo, conforme prescrevem

o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC/2015, cabe analisar, ainda que superficialmente, a existência de dois elementos:

o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). Dispõem os dispositivos da lei adjetiva:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido

diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a

probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação

do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a

pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (g.n.)

Restando evidenciado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade que são inerentes ao

recurso, em especial aqueles previstos no art. 1.016 e seguintes do novo CPC, dele conheço. Doravante, passo à análise do pedido

liminar.

Ab initio, o cerne da questão em evidência transita em torno do ato do prefeito de Carolina/MA, em relação à fabricação e

distribuição de uniforme escolar contendo as cores do partido político do qual faz parte, e que o elegeu ao seu cargo de gestor

municipal.

A Carta Magna é transparente quando aduz o disposto em seu artigo 37, §1º, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º 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.

Pois bem. Nos escólios de Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra, na obra “ Comentários à

Constituição Federal de 1988” , estes afirmam que a ratio da norma é complexa e o seu texto emprega conceitos jurídicos

indeterminados – notadamente, “orientação social e promoção pessoal” - que favorecem interpretações ora de rigor excessivo,

ora condescendentes.

É valido colacionar o profundo de seus entendimentos a respeito do tema, pelo que segue ut infra:

“ O propósito é o de extremar dos princípios da publicidade, da transparência e da impessoalidade a

propaganda político-partidária ou de culto à imagem pessoal, às custas do erário.

A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas editados ou empreendidos pelas autoridades

governamentais, em qualquer dos poderes e funções estatais, será saudável na medida em que portar
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