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DECISÃO

Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença, com pedido de liminar, 
proposta pelo MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA em razão de decisão 
proferida pelo Vice-Presidente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, que, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0819271-
11.2020.8.10.0000, deferiu liminar para determinar o bloqueio das verbas lançadas nas 
contas públicas de titularidade do Município de Formosa da Serra Negra/MA, até o dia 
01/01/2021.

Alega que a decisão liminar, proferida em 2º Grau, determinou o bloqueio das 
verbas lançadas nas contas públicas de titularidade do Município em foco, em razão, 
sobretudo, das conclusões apresentadas pela Controladoria-Geral da União com 
informações de indícios de movimentação suspeita em municípios do Maranhão, tendo 
havido indicação de que a gestão em comento possui diversos contratos com empresas 
suspeitas de irregularidade.

Na origem, a primeira instância, no plantão cível, nos autos da Tutela 
Provisória de Urgência n. 0802829-53.2020.8.10.0037, não concedeu a liminar. 

De consequência, foi interposto agravo de instrumento, com pedido de 
antecipação de tutela recursal, por meio do qual foi determinado o bloqueio em 
referência. 

Argumenta que o bloqueio dos recursos impossibilitaria o Município em 
epígrafe de efetivar o pagamento de seus servidores públicos, como também assevera que 
não há qualquer comprovação de que houve dilapidação dos recursos públicos. 

Aduz, ainda, que não pode Judiciário a todo custo interferir na autonomia 
administrativa, a fim de impor limites e direcionamento ao gestor quanto à administração 
das contas públicas. 

Por fim, alega, em razão do que fora decidido em primeira instância de que o 
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caso em tela não deveria ser analisado no plantão, que não cabe a manifestação em 
âmbito recursal pelo Tribunal, quanto às questões ainda não decididas pelo juízo de 1ª 
instância, sob pena de caracterização de supressão de instância, bem como de mácula ao 
princípio do juiz natural. 

É, no essencial, o relatório. Decido.

Preliminarmente, tenho que não possui razão, a parte requerente com relação à 
argumentação trazida de supressão de instância, uma vez que houve propositura de tutela 
provisória em primeira instância e houve análise jurídica no sentido de não concessão de 
liminar. 

O deferimento da suspensão de liminar é condicionado à demonstração da 
ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Seu 
requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, decorrente da 
supremacia do interesse estatal sobre o particular.

Ademais, esse instituto processual é providência extraordinária, sendo ônus do 
requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da medida 
judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, pois a 
ofensa a tais valores não se presume.

A suspensão de liminar e de sentença é medida excepcional que não tem 
natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento 
da matéria para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível 
lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos da legislação de 
regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias 
ordinárias. Não basta a mera e unilateral declaração de que a decisão liminar recorrida 
levará à infringência dos valores sociais protegidos pela medida de contracautela.

Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de segurança ou de 
sentença é o estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da função 
pública na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões 
contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da 
interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última 
instância, para a própria coletividade.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de grave lesão a nenhum dos 
bens tutelados pela lei de regência, porquanto não se comprovou, de forma irrefutável, 
em que sentido a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas estão sendo afetadas 
em razão dos valores bloqueados não estarem disponíveis nos últimos dias do exercício 
do mandato, enquanto ocorre o trâmite regular da ação originária, como também não há 
uma demonstração inequívoca do destino de tais valores pecuniários, casos eles fossem 
desbloqueados às vésperas da virada do ano.

Ficou caracterizado, na verdade, mero inconformismo da parte requerente no 
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que diz respeito às conclusões do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o qual 
concordou com o alerta da Controladoria-Geral da União no sentido de impedimento de 
movimentação de valores pecuniários, nos últimos dias do encerramento do mandado, 
sob pena de malversação dos recursos públicos. Cito trechos da decisão de segunda 
instância (fls. 35-36):
 

Entretanto, merece destaque o disposto no Relatório da Controladoria 
Geral da União –Regional/MA, que realizou análise preliminar da 
movimentação financeira (período 1º/1/2020 a31/10/2020) das contas 
que movimentam recursos da Saúde (Custeio SUS, incluindo 
repassespara o combate à pandemia de COVID-19) e Educação 
(FUNDEB, PNAE e PNATE), dos 145municípios cujos mandatários 
não foram reeleitos no pleito de 2020.
O referido relatório destacou que a inexistência de ações preventivas e 
urgentes para a impedir amovimentação de recursos públicos nos 
últimos dias do mandato dos gestores que não foramreeleitos no pleito 
de 2020, diante de indícios de irregulares, poderá resultar em prejuízos 
aosmunícipes, em um momento de crise econômica e sanitária.
[...]
Os indícios de irregulares podem ser apontados a partir da análise do 
referido relatório, onde seconcluiu que 33 (trinta e três) das empresas 
que celebraram contratos com o Município de Formosa de Serra 
Negra/MA pertencem a pessoas com baixa renda, 22 (vinte e duas) 
contamcom sócios políticos e outras 20 (vinte) não têm empregados em 
seus quadros.
Por conseguinte, identifico que estão configurados indícios suficientes 
da possibilidade dedilapidação do patrimônio público do Município de 
Formosa da Serra Negra às vésperas damudança de gestão.
Isto posto, entendo ser essencial o bloqueio de verbas lançadas nas 
contas públicas detitularidade do município, face ao risco de não 
pagamento de gratificação natalina e dosvencimentos referentes ao mês 
de dezembro de 2020 aos servidores públicos municipais.
Verifico que o prejuízo de um mês de verba salarial é significativo em 
um município pequeno,como no caso dos autos, o que fundamenta a 
indispensabilidade de resguardo da verba pública.

Sabe-se que a decisão que examina o pedido de suspensão não pode afastar-se 
totalmente do mérito da demanda de origem. É permitido um juízo mínimo de delibação a 
respeito da questão de fundo da ação originária, com o objetivo de verificar a 
plausibilidade do direito, tudo com o fito, por fim, de obstar que o instituto processual da 
suspensão de liminar e de sentença sirva indevidamente para a conservação de situações 
ilegítimas. E, na hipótese em tela, o posicionamento da Controladoria-Geral da União traz 
indícios contundentes que exigem uma cautela no sentido de não desbloqueio dos valores 
pecuniários em questão. 

Destaque-se que as questões eminentemente jurídicas debatidas na instância 
originária são insuscetíveis de exame na via suspensiva, não podendo a suspensão ser 
utilizada como sucedâneo recursal. E, no sentido de que o art. 4º da Lei n. 8.437/92 não 
contempla como um dos fundamentos para o conhecimento da suspensão a grave lesão à 
ordem jurídica, não havendo aqui espaço para a análise de eventuais error in procedendo 
e error in judicando, restrita às vias ordinárias, colaciono os seguintes precedentes desta 
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Corte:
 
 

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À ORDEM E À 
SAÚDE PÚBLICAS, BEM COMO À ORDEM JURÍDICA; ESTA 
ÚLTIMA NÃO CONSTA DO ROL DOS BENS TUTELADOS PELA 
LEI DE REGÊNCIA. AGRAVADA VENCEU EM CINCO LOTES 
DE PREGÃO ELETRÔNICO, POSTERIORES AO PEDIDO 
SUSPENSIVO INDEFERIDO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DAS 
ALEGAÇÕES DE GRAVE LESÃO. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO.
1. O pedido de suspensão visa à preservação do interesse público e 
supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à 
economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento, 
alheio ao mérito da causa. É uma prerrogativa da pessoa jurídica 
de direito público ou do Ministério Público decorrente da 
supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a 
coletividade, cabendo ao postulante a efetiva demonstração da 
alegada ofensa grave a um daqueles valores.
2. Tal pedido, por sua estreiteza, é vocacionado a tutelar tão 
somente os citados bens tutelados pela lei de regência (Leis n.ºs 
8.437/92 e 12.016/2009), não podendo ser manejado como se fosse 
sucedâneo recursal, para que se examine o acerto ou desacerto da 
decisão cujos efeitos pretende-se sobrestar. Sustentada alegação de 
lesão à "ordem jurídica" não existe no rol dos bens tutelados pela 
lei de regência.
3. A ora Agravada ainda presta serviço ao Agravante, com participação 
em certames licitatórios no âmbito do fornecimento de refeições 
hospitalares, tendo vencido em cinco lotes de pregão eletrônico, 
posteriores ao pedido de suspensão indeferido. Ausência da 
plausibilidade sustentada pelo Agravante, no tocante às graves lesões à 
ordem e à saúde públicas.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.887/BA, relatora 
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 27/9/2017, grifo meu.).
 
 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO 
INTERNO. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. 
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM, SEGURANÇA, 
SAÚDE OU ECONOMIA PÚBLICAS. PRETENSÃO LIMITADA À 
REFORMA DA DECISÃO QUE SE BUSCA SUSPENDER OS 
EFEITOS. TESE DE OFENSA À ORDEM JURÍDICA. 
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO PEDIDO 
SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A execução de medida liminar deferida em desfavor do Poder 
Público pode ser suspensa pelo Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, quando a ordem tiver o potencial de causar grave lesão aos bens 
tutelados pelo art. 4.º da Lei n.º 8.437/1992, a saber, à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. Assim, o respectivo cabimento é, em 
princípio, alheio ao mérito da causa, voltando-se à preservação do 
interesse público.
2. Estando a argumentação do Requerente de tal forma vinculada 
aos fundamentos da decisão que deferiu a liminar no mandado de 
segurança impetrado perante a Corte de origem - bem como à 
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questão meritória da ação anulatória de ato administrativo -, fica 
evidente a utilização do instituto da suspensão de liminar como 
sucedâneo recursal, o que é inviável.
3. Pedido de reconsideração conhecido como agravo interno, ao qual se 
nega provimento. (RCD na SS n. 2.872/CE, relatora Ministra Laurita 
Vaz, Corte Especial, DJe de 4/4/2017, grifo meu.).

 

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão.

Publique-se. Intimem-se.
 

Brasília, 29 de dezembro de 2020.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS

Presidente
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