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 PLPC  

Pedro Leonel Pinto de Carvalho & Advogados Associados 

 
Fabricando,   fit   faber 

 

 
Rua Mitra, Quadra 21, n. 10, Edifício Atrium Plaza, Salas 417/421, Renascença II, São Luís, Maranhão. CEP 65.075-770 

Tels: (98) 3235-2891/ 3235-3047/ 3235-6834 
E-mail: plpcadvogados@plpc.com.br  

 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (ART. 71, caput, § 5º, DA LEI 10.741/2003) 

AA ÇÇ ÃÃ OO   PP OO PP UU LL AA RR   --   II SS EE NN TT OO   DD EE   CC UU SS TT AA SS   (( AA RR TT ..   55 °° ,,   LL XX XX II II II ,,   CC RR // 88 88 ))   

 

EXMO .  SR .  DR .  JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS 

E COLETIVOS DESTA COMARCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

   PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ,  

brasileiro, casado, advogado, OAB/MA N .  417, CPF n. 

001.881.903-68, portador do título eleitoral n. 520171198 (docs. 

ns. 01 e 02), em causa própria e por seu advogado abaixo assinado 

(proc. - doc. n. 03), todos com Escritório profissional nesta 

Capital, na Rua Mitra, Quadra 21, n. 10, Ed. Atrium Plaza ,  

Renascença II,  CEP 65.075-770, onde recebe intimações, vem, 

mui respeitosamente, à presença de V. Exa., para promover  

 

AÇÃO  POPULAR, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA  

 

em face do  ESTADO DO MARANHÃO ,  pessoa jurídica de direito 
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público interno, CNPJ n. 74.134.461/0001-93, representada pela 

Procuradoria-Geral, com sede em São Luís/MA, na Av. Presidente 

Juscelino Kubitschek, Quadra 22, Lote 25, s/n - Quintas do Calhau – 

CEP: 65072-280, para o que expõe e ao final requer o seguinte, 

pelos fatos e razões a seguir expostos.  

 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 

 

02.   O Autor tem idade superior a 80 (oitenta) anos, 

conforme prova em anexo (vide anexo), pelo que requer, inicialmente, 

com fundamento no art. 3°, § 2º, da Lei 10.741/20031, o benefício de 

prioridade na tramitação do processo, observando-se estritamente, 

destarte, os prazos para sentenciar e despachar prescritos pela Lei 

4.717/1965, que regula a ação popular. 

                                           

1 A r t .  71 .  É  ass eg u ra da  p r i o r i da de  n a  t ra mi t açã o  d os  p roc essos  e  p roc ed i me nt os  e  n a  exec uçã o  d os  

a t os  e  d i l i g ên c ias  j ud i c i a i s  em qu e  f i gu re  co m o p ar te  o u  i n te rv en i en te  pess o a  co m  ida de  i gu a l  o u  

sup e r i o r  a  60  (sess e n t a )  a no s ,  em  q ua l qu e r  i ns t ânc i a .  

§  5 º  Den tre  os  p roc es sos  d e  ido sos ,  d ar -s e-á  p r io r ida de e spe c i a l  ao s  m aior es  de  o i ten ta  ano s .  

( I nc lu íd o  pe l a  L e i  n º  1 3 . 46 6 ,  d e  2 0 17 ) .  
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DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR – DECRETO ESTADUAL, ATO 

ADMINISTRATIVO ATACÁVEL VIA AÇÃO POPULAR 

 

03.   A ação popular está prevista no artigo 5º,  LXXIII, da 

Constituição Federal de 1988. Constitui um dos mais tradicionais meios 

de defesa dos interesses difusos previstos no ordenamento jurídico 

pátrio, através do qual o Autores, cidadãos brasileiros no gozo de seus 

direitos políticos, agem em nome próprio, na defesa de um bem da 

coletividade. 

 

04.   Adianta-se que, com a presente popular, pretende-se 

a anulação de decreto que condiciona o cumprimento decisão 

judicial que determina a implantação de qualquer vantagem 

somente mediante existência de dotação orçamentária e 

financeira atestada pela SEPLAN . 

 

05.   Cumpre esclarecer que a vertente ação popular 

não está sendo utilizada precipuamente para a obtenção de 

declaração de inconstitucionalidade de lei (ato normativo), mas 

para anulação de ato administrativo, consubstanciado em um 

decreto estadual. 

 

06.   O art. 5º, LXXIII, da CR/1988, é amplo, quanto ao 

cabimento da ação popular, ao estabelecer que “qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
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comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

 

07.   Admite-se a declaração de inconstitucionalidade 

incidenter tantum, quando identificada a prática de atos administrativos 

concretos, que, no caso, consistem em decreto estadual que condiciona 

o cumprimento de decisões judiciais a existência de “dotação 

orçamentária”. 

 

08.   Assim, tendo em vista que a presente popular é 

ajuizada contra ato administrativo (Decreto Estadual), 

desarrazoado seria determinar a extinção do feito sob a 

justificativa de inadequação da via eleita, em razão da 

impossibilidade de utilização de ação popular com o escopo de 

objetivar a inconstitucionalidade de lei (ato normativo), não é o 

caso dos autos, repita-se. 

 

09.   Assim, plenamente viável a presente demanda 

popular. 
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DOS FATOS  

 

10.   No dia 30.11.2018, o governador Flávio Dino 

(PCdoB) editou o Decreto n. 34.593, de 30 de novembro de 

2018 (em anexo – doc. n. 04). De acordo com o supracitado 

Decreto, agora no Estado do Maranhão, “a implantação de qualquer 

vantagem oriunda de decisão judicial será cumprida mediante existência de 

dotação orçamentária e financeira atestada pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Orçamento – SEPLAN”; e “a Secretaria de Estado da 

Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP e demais 

órgãos, uma vez intimados, deverão encaminhar previamente a qualquer 

outro ato, a citada intimação para consulta à SEPLAN e à Procuradoria -

Geral do Estado – PGE”.  

 

11.   Segundo Dino, a determinação está amparada no 

artigo 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) . São três artigos 

citados no decreto:  
 

Art .  1º A implantação de qualquer vantagem or iunda de 

dec isão judic ia l será cumprida mediante ex istênc ia de 

dotação orçamentár ia e f inanceira atestada pela 

Secretar ia de Estado de Planejamento e Orçamento –  

SEPLAN.  

 

Art .  2º A Secretar ia de Estado da Gestão, Patr imônio e 

Ass istência dos Servidores –  SEGEP e demais órgãos, 

uma vez int imados, deverão encaminhar previamente a 

qualquer outro ato, a c itada int imação para consul ta à 

SEPLAN e à Procurador ia-Geral do Estado –  PGE. 

 

Art .  3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publ icação.  
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12.   O Decreto atinge diretamente a implantação de 

vantagens a servidores que tenham obtido o direito  com amparo 

judicial .  Em resumo: Flávio Dino (PCdoB), autorizou, por 

decreto, o Estado a descumprir decisões da Justiça, se a 

SEPLAN “atestar” que não há dotação . Nesse caso 

simplesmente não se cumprirá a decisão judicial .  

 

13.   O Governador alega que o Decreto tem amparo 

na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no entanto, a própria 
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Lei referida dispõe de forma expressa que as despesas 

provenientes de decisão judicial não adentram os limites com 

o gasto com o pessoal ,  e por isso não há ofensa ao art. 169 da 

CF/88. Inteligência do art. 19, § 1º, IV da LRF, in verbis :   

 

Art .  19.  Para os f ins  do d isposto no caput  do ar t .  169 da 

Const i tu ição,  a despesa total  com pessoal ,  em cada per íodo  

de apuração e  em cada ente da Federação ,  não poderá  

exceder os percentuais  da receita corrente l íquida,  a  

seguir d iscriminados :  

I  -  União :  50% (c inqüenta por  cento) ;  

I I  -  Estados: 60% (sessenta por cento) ;  

I I I  -  Munic íp ios:  60% (sessenta por  cento) .  

§  1º Na ver i f icação do atendimento dos l imi tes definidos 

neste ar t igo,  não serão  computadas as despesas :  

I  -  de indenização por  demissão de servidores ou empregados;  

I I  -  re la t ivas a incent i vos à demissão vo luntá r ia ;  

I I I  -  der i vadas da apl icação do d isposto no inc iso I I  do § 6 º  do  

ar t .  57 da Const i tu ição;  

IV -  decorrentes de  decisão judicial  e  da competência de 

período anterior  ao da  apuração a que se refere o § 2º do 

art .  18 ;  

 

14.   Ora, resta claro que a LRF ao excepcionar que 

gastos decorrentes de decisão judicial não entram no limite de 

despesa que cada ente federativo possui no ga sto com o pessoal, 

cumpre as diretrizes da segurança jurídica ,  da dignidade 

humana ,  bem como o princípio da separação dos Poderes ,  que 

encontra previsão no art. 2º da Constituição Federal, ao dispor 

que “são Poderes da União, independentes e harmônicos ent re si, o 

Legislativo,  o Executivo e o Judiciário”.  

 

 

Num. 16142665 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: ELANO MOURA SILVA DO NASCIMENTO - 11/12/2018 11:26:26
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121111262677100000015362209
Número do documento: 18121111262677100000015362209



  PLPC   

Pedro Leonel Pinto de Carvalho & Advogados Associ ados 

  

 
Rua Mitra, Quadra 21, n. 10, Edifício Atrium Plaza, Salas 417/421, Renascença II, São Luís, Maranhão. CEP 65.075-770 

Tels: (98) 3235-2891/ 3235-3047/ 3235-6834 
E-mail: plpc@plpc.com.br  

8 

15.   Sucede que, por força do referido Decreto, na 

“República do Maranhão”, decisões judiciais perderam a sua 

validade e cumprimento imediato, deixando-as a mercê de 

um órgão administrativo do Estado para cumpri-la ou não, 

uma vez que pode sempre alegar que os gastos com o pessoal 

já chegaram ao limite .  

 

16.   Sem rodeios — e aqui reside o cerne da 

presente popular —, por decreto, Flávio Dino autorizou 

Estado a descumprir/ignorar decisões judiciais.  

 

17.   Ao que parece, o Governador do Estado 

acredita que governa a “República do Maranhão”, na qual 

detém poder inclusive para ignorar decisões judiciais , haja 

vista que pode submeter decisões judicias a órgão 

administrativo do Estado, a SEPLAN, esta “bate o martelo” 

se cumpre ou não a ordem judicial. Uma afronta ao Estado 

Democrático de Direito.  

 

18.   Desse modo, não sobeja dúvida quanto à 

caracterização dos atos acima especificados como lesivos ao 

interesse público, ferindo o princípio da segurança jurídica, da 

dignidade humana, da reserva legal, bem como o princípio da 

separação dos poderes. 
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DO DIREITO  

 

19.   Com efeito, o Decreto Estadual n. 34.593, de 30 

de novembro de 2018, que autorizou o Estado a descumprir 

decisões da Justiça, se a SEPLAN “atestar” que não há dotação , 

implica em grave lesão ao interesse público ,  haja vista que não 

existe lastro para tal medida na Lei de Responsabilidade Fiscal . 

Ao contrário, a LRF é expressa no sentido de que as despesas 

provenientes de decisão judicial não adentram os limites com o 

gasto com o pessoal, nos termos do seu art.  19º, § 1º, IV, in verbis :  

 

Art .  19.  Para os f ins  do d isposto no caput  do ar t .  169 da 

Const i tu ição,  a despesa total  com pessoal ,  em cada per íodo  

de apuração e  em cada ente da Federação ,  não poderá  

exceder os percentuais da receita corrente l íquida,  a  

seguir d iscriminados :  

I  -  União :  50% (c inqüenta por  cento) ;  

I I  -  Estados: 60% (sessenta por cento) ;  

I I I  -  Munic íp ios:  60% (sessenta por  cento) .  

§  1º Na ver i f icação do atendimento dos l imi tes definidos 

neste ar t igo,  não serão computadas as despesas :  

I  -  de indenização por  demissão de servidores ou empregados;  

I I  -  re la t ivas a incent i vos à demissão vo luntá r ia ;  

I I I  -  der i vadas da apl icação do d isposto no inc iso I I  do § 6º  do  

ar t .  57 da Const i tu ição;  

IV -  decorrentes de  decisão judicial  e  da competência de 

período anterior  ao da  apuração a que se refere o § 2º do 

art .  18 ;  

 

20.   Portanto, o aludido Decreto não encontra amparo 

na LRF, ao contrário, é contraditório à letra da referida Lei . 

 

21.   Ademais, o Decreto atinge diretamente a 
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implantação de vantagens a servidores que tenham obtido o 

direito com amparo judicial ,  acarretando o malferimento dos 

princípios constitucionais da dignidade humana, da 

separação dos Poderes, da segurança jurídica, bem como o 

princípio da reserva legal ,  que se encontram dispostos no arts. 

1º, inciso III, 2º e 5º, XXXVI da CR/88. Senão, Vejamos:  

 

Art .  1º A Repúbl ica Federat iva do Bras i l ,  formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municíp ios e do 

Dis tr i to Federal ,  constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos :  

[ . . . ]  

I I I  -  a dignidade da pessoa humana ;  

 

22.   A dignidade da pessoa humana ,  prevista no 

artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, constitui um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito . Sua finalidade, 

na qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem 

um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela 

sociedade e pelo poder público ,  de forma a preservar a 

valorização do ser humano.  Não há dúvidas que o Decreto visa 

tornar sem eficácia decisões judicias que tenham por objeto a 

implantação de vantagens a servidores , em total desrespeito ao 

referido princípio.   

 

Art .  2 º São Poderes da União,  independentes e harmônicos 

entre si ,  o Legislat ivo,  o Executivo e o Judiciário .  

 

23.   Lição básica de iniciantes no curso de Direito é a 

independência dos Poderes da República, o princípio da 
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separação dos Poderes  encontra previsão expressa no art. 2º da 

Constituição Federal, ao dispor que “ são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. Consagra-se, pois, a separação dos Poderes 

assentada na independência e harmonia entre os órgãos do 

poder político ,  o que resulta, com relação aos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, na ausência de qualquer 

relação de subordinação ou dependência no que se refere ao 

exercício de suas funções .  Portanto, resta claro que o Executivo 

não pode interferir no cumprimento de decisões do Judiciário, 

muito menos mediante Decreto, sob pena de grave desrespeito ao 

princípio da separação dos Poderes . 

 

24.   Aqui, na “República do Maranhão”, 

diferentemente do que é expresso na Constituição Federal, o 

Executivo acredita ser superior aos demais Poderes. Tanto é 

verdade que editou o aludido Decreto que apequena o 

Judiciário para uma posição inferior a um órgão 

administrativo do Estado, qual seja, a SEPLAN, onde ordens 

judiciais são previamente deliberadas se serão cumpridas ou 

não, tornando o Judiciário inócuo e incapaz de exercer sua 

função constitucional.  

 

25.   A situação é tão grave que é cabível até 

mesmo Intervenção Federal , medida excepcional, apta a 

assegurar a unidade e harmonia da federação, bem como o 

efetivo cumprimento de lei, ordem ou decisão judicial, 
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consoante os ditames dos arts. 34º, IV e VI, 35º, IV e 36º, II 2 

da CF/88 .  No presente caso, existe Decreto determinando a 

inobservância de ordens judiciais que determinam a implantação 

de vantagens a servidores que tenham obtido o direito no 

Judiciário Maranhense.  

 

26.   Resta cabalmente demonstrada a determinação do 

Governador direcionada à SEPLAN no sentido de descumprir 

decisões da Justiça, descumprimento voluntário e intencional, 

sendo clara hipótese de cabimento de Intervenção Federal.  

 

27.   Ademais, tal Decreto fere de morte o princípio 

da segurança jurídica ,  previsto no artigo 5º, XXXVI da CF, haja 

vista que fulmina a eficácia de decisões judiciais que tenham 

por objeto implantação de vantagens a servidores .  

 

28.   Por fim, a ato administrativo impugnado fere 

também o princípio da reversa legal ,  que determina a atuação 

dentro da esfera estabelecida pelo legislador . Nesse contexto, o 

                                           

2 A r t .  3 4 .  A  Un iã o  n ão  i n t e rv i r á  nos  Es t a dos  n em  n o  D i s t r i t o  Fe d era l ,  exc e t o  p ara :  

IV  -  g a ran t i r  o  l i v r e  exe rc í c i o  de  q ua l qu e r  dos  Po d eres  n as  un i da des  d a  F ed e raç ão ;  

V I I  -  a sse gu ra r  a  o bs erv â nc i a  dos  se gu i n t es  p r i nc íp i os  c ons t i t uc io na i s :  

A r t .  3 5 .  O  E s ta d o  nã o  i n t e rv i rá  e m s e us  Mu n ic í p ios ,  ne m a  Un i ão  n os  Mu n ic íp i os  l oca l i zad os  em  

Ter r i t ó r i o  Fe de ra l ,  exc e t o  qu an do :  

IV  -  o  T r i bu na l  d e  J us t i ça  d e r  p rov i me nt o  a  r ep rese n t açã o  pa ra  as se gu ra r  a  o bse rv ân c ia  de  

p r i nc í p io s  i nd i c ad os  na  Co ns t i tu i çã o  Es ta d ua l ,  o u  p ara  p rove r  a  ex ecuç ão  d e  l e i ,  d e  o rd em  o u  de  

dec i s ão  j u d i c i a l .  

A r t .  3 6 .  A  dec re t açã o  da  i n te rve nç ão  d ep en de rá :  

I I  -  n o  c aso  d e  des o be d iê nc i a  a  o rde m ou  d ec i s ão  j u d i c i á r i a ,  de  re qu i s i ç ão  d o  Su p re m o T r i b un a l  

Fed era l ,  d o  Su pe r i o r  T r i b un a l  d e  J us t i ç a  ou  d o  T r i b u na l  S up er i o r  E le i to ra l ;  
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Governador tenta inovar em matéria de direito processual civil no 

tocante ao cumprimento de decisões judiciais, ato privativo da 

União, nos termos do art. 22, I da Consti tuição Federal:  

 

Art .  22.  Compete privat ivamente à União legislar sobre:  

I  -  d i re i to  c iv i l ,  comerc ia l ,  penal ,  processual ,  e le i tora l ,  

agrár io ,  mar í t imo,  aeronáut ico,  espac ia l  e  do t rabalho;  

 

29.   Portanto, a Constituição não outorga ao 

Governador, mediante decreto, criar condicionantes ao 

cumprimento de decisões judiciais, haja vista que a matéria é 

reservada, pela Constituição, à União. 

 

30.   Sem dúvidas, o Decreto que barra a implantação 

de vantagens a servidores que tenham sido obtidas com amparo 

judicial, confronta os princípios constitucionais da dignidade 

humana, da separação dos Poderes, da segurança jurídica, bem 

como o princípio da reserva legal.  

 

31.   Eis o caráter lesivo do ato .  

 

32.    Com efeito, HELY LOPES MEIRELLES ( in 

Mandado de segurança e ação popular.  São Paulo: RT. 10 a  ed. 

Ampliada. 1985. p. 88), com muita propriedade e pertinência ao 

caso em tela, assim define o que seja ato lesivo:  

 

 Ato lesivo, portanto, é toda manifestação de 

vontade da Administração,  danosa aos bens e 

interesses da comunidade .  Esse dano pode ser 

potenc ia l ou efet ivo. Assim sendo, não é necessár io que 
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se aguarde a conversão do ato em fato administrat ivo 

lesivo para se intentar  a ação.  (Destacou)  

 

33.   Dessa forma, face à patente lesividade do ato ora 

impugnado, cumpre seja julgada procedente a presente ação, 

determinando-se a suspensão imediata dos efeitos do Decreto 

Estadual n. 34.593, de 30 de novembro de 2018 . 

 

DA TUTELA DE URGÊNCIA  

 

34.   Está mais que clara a necessidade, in casu ,  de 

concessão de liminar. Com efeito, é evidente o risco de que 

outros prejuízos se somem aos já contabilizados, agravando a 

lesão ao interesse coletivo dos maranhenses que buscam tutela 

jurisdicional.  

 

35.   É cediço que o instituto da tutela de urgência 

está previsto no art. 300 do CPC e exige o preenchimento dos 

seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo .  

 

36.   Quanto ao primeiro requisito, esse encontra -se 

inequivocamente presente na espécie, ante a robustez dos 

argumentos sustentados pelo Autor  popular, bem como pelas 

provas carreadas aos autos, com amparo em legislação específica.  

 

37.   Ademais, a probabilidade do direito do Autor 

está amparada em ampla legislação e realidade fática, fazendo 
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confrontar com a conduta praticada pelo Réu, haja vista que 

editou um Decreto que autoriza o Estado a descumprir 

decisões judiciais, condicionando “a implantação de qualquer 

vantagem oriunda de decisão judicial será cumprida mediante existência de 

dotação orçamentária e financeira atestada pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Orçamento –  SEPLAN”,  prática abusiva e ilegal .   

 

38.   Tais circunstâncias autorizam, portanto, o 

provimento antecipatório da tutela jurisdicional.  

 

39.   Ressalta-se que à ocorrência do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil  do processo. É que o Decreto foi 

editado em 29.11.2018, em vigor desde o dia 03.12.2018, data 

que foi publicado do Diário Oficial do Estado do Maranhão . 

 

40.   Sucede que, como se demonstrou, o Decreto 

Estadual n. 34.593 viola os princípios constitucionais da 

dignidade humana, da separação dos Poderes, da segurança 

jurídica, bem como o princípio da reserva legal.  Ao que parece, o 

Governador do Estado acredita que governa a “República do 

Maranhão”, na qual detém poder inclusive para ignorar 

decisões judiciais.  Inconstitucional, obviamente. 

 

41.   Mais: existindo o justo receio de que a tutela 

concedida reste ineficaz, se não for acompanhada dos meios 

coercitivos que a lei defere para o seu cumprimento (CPC, art. 

536 e 537), devem ser fixadas astreintes  para o caso de não 
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cumprimento da determinação judicial.  

 

42.   Nesse sentido, encontram-se satisfeitos os 

requisitos exigidos para a concessão de liminar . Com efeito, os 

fatos narrados estão em perfeita harmonia, havendo clara 

coerência entre si e entre estes e o pedido.  

 

43.   Especificamente no âmbito da Lei 4.717/65, o § 

4º do seu art. 5º prevê a possibilidade de pedido liminar, a fim de 

que sejam sustados os atos lesivos ao interesse público, verbis :  

 

Art .  5 º Confo rme a or igem do ato impugnado,  é  competente 

para conhecer da ação,  processá - la  e ju lgá- la  o ju iz que,  de  

acordo com a organização jud ic iár ia  de cada Estado,  o  for  

para as causas que in teressem à União,  ao Dis t r i to  Federa l ,  

ao Estado ou ao  Munic íp io .  

 

[ . . . ]  

 

§  4º Na defesa do pa tr imônio públ ico caberá a suspensão 

l iminar do ato  lesivo  impugnado.  (Gr i fou -se)  

 

44.   DO EXPOSTO, requer, inaudita altera parte,  seja 

determinada  a suspensão imediata dos efeitos do Decreto 

Estadual n. 34.593, de 30 de novembro de 2018 , que autoriza 

o Estado do Maranhão a descumprir decisões judiciais, 

condicionando “a implantação de qualquer vantagem oriunda de decisão 

judicial será cumprida mediante existência de dotação orçamentária e 

financeira atestada pela Secretaria de Estado de Planejament o e Orçamento 

– SEPLAN”,  sob pena de incidência de multa diária  de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), revertendo-se essa multa em favor do 
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FERJ. 

 

DO PEDIDO 

 

45.   DO EXPOSTO, pede seja citado o Réu, para que, 

caso queira, venha contestar a presente ação e acompanhá-la até 

final sentença, na qual se pede, reiterando integralmente o 

pedido de tutela urgência acima formulado ,  o seguinte:  

 

a) no mérito, requer seja confirmada a liminar anteriormente 

deferida, bem como seja declarada a inconstitucionalidade do 

Decreto Estadual n. 34.593, de 30 de novembro de 2018  e, por 

fim, decretada a nulidade do referido ato administrativo .  

 

46.   Outrossim, requer seja o Réu condenado ao 

pagamento da verba honorária de sucumbência, arbitrados na 

forma do art. 85, § 2º do CPC. 

 

47.   Por fim, tendo em vista o disposto no art. 6º, § 

5º, da lei específica, requerem seja a presente inicial publicada, 

por inteiro ou em resumo, no Diário da Justiça local, a fim de que 

possa "qualquer cidadão habilitar -se como li tisconsorte ou assistent e do 

autor" nesta ação popular.  

 

48.   Protesta por provas suplementares, em especial 

pela juntada de outros documentos, e demais provas em direito 

admitidas. 
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49.   Postula, ainda, que as intimações referentes ao 

presente feito, sejam feitas, exclusivamente ,  em nome do 

advogado PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO, OAB/MA 417 .  

 

50.   Declaram os subscritores da presente, na forma 

da lei e sob sua responsabilidade pessoal, serem autênticas as 

cópias acostadas a esta inicial . 

 

51.   Dando à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), distribui a presente com 04 (quatro) documentos, que vão 

devidamente numerados. 

 

P. Deferimento 

São Luís, 11 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Pedro Leonel Pinto de Carvalho  

ADVOGADO OAB/MA  8.546  

 

 

 

p.p. Elano Moura S. do Nascimento  

ADVOGADO OAB/MA N. 15.108 
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PODER   EXECUTIVO

DECRETO Nº 34.593, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a implantação de qual-
quer vantagem oriunda de decisão 
judicial e dá outras providências.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 
da Constituição Estadual e

 CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 21 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, é  nulo de pleno direi-
to o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não seja 
compatível com a Lei Orçamentária Anual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o Plano Plurianual, que não atenda ao limite 
legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo 
ou que esteja em desacordo com o disposto no inciso XIII do art. 37 
e no § 1º do art. 169 da Constituição da República, 

DECRETA

 Art. 1º A implantação de qualquer vantagem oriunda de de-
cisão judicial será cumprida mediante existência de dotação orçamen-
tária e financeira atestada pela Secretaria de Estado de Planejamento 
e Orçamento – SEPLAN. 

 Art. 2º A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e 
Assistência dos Servidores – SEGEP e demais órgãos, uma vez in-
timados, deverão encaminhar previamente a qualquer outro ato, a 
citada intimação para consulta à SEPLAN e à Procuradoria-Geral 
do Estado – PGE.

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018, 197º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 34.594, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
  

Abre ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Or-
çamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 1.583.713,00 (hum 
milhão, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e treze reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida nos 
incisos: III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.1964; III do art. 5º da Lei Estadual n° 10.788 de 10.01.2018; e, XIV do art. 7º do 
Decreto Estadual nº 34.550 de 09.11.2018, 

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento do Estado, em favor de Diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de R$ 
1.583.713,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e treze reais), para atender a programação constante do Anexo II.

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias 
no valor de R$ 1.583.713,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e treze reais), conforme indicado no Anexo I.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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