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VOTO-VISTA 

 

I – Relatório 

O histórico do processo foi lançado nos autos pelo relator, o desembargador Raimundo José 

Barros de Sousa, nos seguintes que ora reproduzo, in verbis:  

 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Pinheiro contra ato 

supostamente ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Maranhão que nos autos dos Processos de Precatório nº 2687-72.2015.8.10.0000 e nº 

03518-23.2015.8.10.0000 determinou o sequestro de recursos públicos no valor total de 

R$ 2.115.945,41 (dois milhões, cento e quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos). 

O município impetrante faz recente histórico dos recursos públicos sequestrados desde 

outubro de 2018 ao tempo em que aduz seu interesse em quitar as dívidas 

consubstanciadas em precatórios mediante tentativa de acordos com os credores. Afirma 

que os sequestros, enquanto medidas constritivas, recaem sobre verba do Fundo de 

Participação Municipal (FPM) gerando grave prejuízo à organização e regularidade das 

atividades administrativas que inviabilizam, inclusive o pagamento dos servidores e de 

outros gastos obrigatórios e constitucionais. 

Pondera que em que pese referidas decisões determinarem o parcelamento da dívida em 

duas ou três parcelas, a dívida total do município ultrapassa dois milhões de reais 

somente no ano de 2018, não havendo razoabilidade e proporcionalidade nos comandos 

decisórios. Esclarece que o Fundo de Participação Municipal é utilizado como fonte de 

custeio da maior parte da despesa pública e seu sequestro acarretará “prejuízos ainda 

maiores com a garantia de direitos de uns poucos credores em prejuízo de TODA a 

população local”. 



 

Esclarece que o não cumprimento das decisões emanadas não decorre de omissão ou 

má-fé e sim de impossibilidade material para atendê-las. Aduz que estas contrariam a 

razoabilidade e proporcionalidade enveredando para a seara da ilegalidade e da 

abusividade, fato motivador do presente mandamus. 

No mérito alega a obrigatoriedade de inclusão do Município de Pinheiro no regime 

especial de precatórios nos termos do art. 101, caput, do ADCT, já que pela referida 

norma, inserem-se também nesse regime as dívidas dos entes federativos que vencerão 

no período compreendido entre 25 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2024. 

Assevera que a autoridade impetrada violou direito líquido e certo do Impetrante por não 

inserir referidos débitos no Regime Especial previsto pelas EC 94/2016 e 99/2017 por 

entender que até o dia 25 de março de 2015, marco indicado na EC 99/2017, as dívidas 

em questão não estavam vencidas, não estando o Município de Pinheiro em mora. 

Defende a tese de que o regime provisório instituído pela EC 94/2016 alcança “todos os 

precatórios vencidos na data de 25.03.2015, bem como os que sobrevierem ao longo da 

vigência dessa sistemática”; que todos os precatórios não pagos e os que se vencerem 

durante o citado regime se sujeitarão às regras a ele pertinentes, tendo por 

consequência, a possibilidade do sequestro de valores somente quando o Município não 

liberar os recursos mensais referidos no art. 101 dos ADCT. Ratifica, a seu turno, que 

não teve em seu favor a inclusão das citadas dívidas no Regime Especial mencionado. 

No aspecto fático, o Impetrante afirma a total impossibilidade de continuidade 

administrativa e a aplicação dos mínimos constitucionais, estando na iminência de não 

conseguir arcar com as despesas básicas, como pagamentos de servidores, 

fornecedores, energia elétrica, água, etc., bem como com o funcionamento dos prédios 

públicos como secretarias, escolas, hospitais e com a continuidade de obras e ações de 

saneamento básico que impactam o índice de desenvolvimento social e a vida material 

da população mais carente do Município. 

Aduz ao caso concreto, a aplicação da teoria da reserva do possível onde a questão 

posta é a existência de uma população notoriamente necessitada e sua dependência do 

poder público para garantir o mínimo existencial que será prejudicada para favorecer 

credores individuais. Assim, afirma “não ser razoável, proporcional, nem mesmo legal e 

constitucional na ponderação de direitos, fazer prevalecer interesses individuais de certos 

credores em detrimento de interesses coletivos. 

Em sede liminar o Impetrante requereu a suspensão dos efeitos das decisões de 

sequestro proferidas nos precatórios de nº. 0006562-84.2014.8.10.0000 (cujo credor é o 

Estado do Maranhão), 0003518-23.2015.8.10.0000 (devido ao credor Eules do 

nascimento Pinheiro) e 0002687-72.2015.8.10.0000 (devido aos credores Urany 

Machado Pinheiro e Ulda Laena de Sousa Alencar) e a inclusão do ente municipal no 

Regime Especial previsto no caput, do art.101, do ADCT e de forma subsidiária, que o 



 

sequestro das contas públicas fique limitado ao percentual de 10% ao mês sobre o FPM, 

ante a realidade financeira do Município, obstando-se ainda qualquer bloqueio ou 

sequestro nas contas do Município para pagamento de precatórios pendentes afora o 

referido percentual. 

No mérito requer a confirmação dos efeitos da liminar e a concessão da segurança 

pleiteada para anular os efeitos das decisões proferidas pela autoridade ora impetrada 

com a determinação de enquadramento do Município de Pinheiro no Regime Especial 

para pagamento de precatórios instituídos pela EC 94/2016 e 97/2017 e subsidiariamente 

que seja determinado o repasse mensal pelo Município de Pinheiro à conta vinculada do 

TJMA para pagamento de precatórios pendentes, limitado o percentual de 10% ao mês 

sobre o FPM até a quitação integral dos precatórios pendentes e dos que eventualmente 

vierem a surgir. 

Análise do pedido liminar por esta Relatoria foi postergado para depois das informações 

prestadas pela autoridade coatora. 

O Presidente do Tribunal de Justiça (id 3040916) asseverou que o Regime Especial para 

pagamento de precatórios previsto no art. 101, caput, do ADCT alcança somente os 

entes federados em mora na data do dia 25.03.2015, não incluído o Município 

Impetrante. Afirma ainda que o TJMA ao analisar a situação financeira do Impetrante, 

determinou o pagamento das citadas dívidas de forma parcelada e que não se deve ser 

acolhida o princípio da reserva do possível, pois o ente municipal recebe, em média, o 

valor de R$ 2.364.887,02 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e 

oitenta e sete reais e dois centavos) a título de FPM. 

Informa ainda que dos valores bloqueados, R$ 541.462,62 (quinhentos e quarenta e um 

mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) já foram utilizados 

na quitação do precatório nº. 0006562-84-2014.8.10.0000, tendo como credor o Estado 

do Maranhão. 

Este Relator declarou a perda superveniente do pedido de sustação da ordem de 

sequestro efetuada nos autos do Precatório nº 0006562-84-2014.8.10.0000, cujo credor 

era o Estado do Maranhão, em seguida, deferiu liminar pleiteada de forma alternativa 

para limitar o bloqueio das contas do FPM do Município de Pinheiro no percentual 

de 10% (dez por cento) com o retorno aos cofres municipais dos valores que excederem 

tal limite e que não foram utilizados para a quitação de precatórios. Citada decisão foi 

referendada por este Plenário, conforme Acórdão nº. 245977/2019. 

Citados os litisconsortes passivos Ulda Laena de Sousa Alencar e Maria de Nazaré 

Nunes Silva, esta última representante dos menores, únicos herdeiros de Urany 

Machado Alencar Filho, falecido em 02/06/2014, conforme Certidão de Óbito (id 

4003473), estes alegam, em síntese, que o Município de Pinheiro não efetuou o 

pagamento de precatório no qual figuram como credores e defendem a não inserção do 



 

Município no Regime Especial previsto no art. 101, caput, do ADCT. 

O litisconsorte passivo Eules do Nascimento Pinheiro também se manifestou afirmando 

que é credor do Precatório nº. 003518-23.205.8.10.0000 o qual deveria ter sido quitado 

no exercício de 2016 e que diante do inadimplemento do Município Impetrante requereu 

o sequestro das verbas públicas. Destacou que o Município Impetrante possui recursos 

financeiros para o pagamento de precatórios, salientando que os descontos realizados 

pela Receita Federal nas contas do FMP são decorrentes da ausência de pagamento da 

Guia de Recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social referente à 

competência de novembro de 2018 e dos meses seguintes. 

Dos autos observa-se que o Juiz Gestor da Coordenadoria de Precatórios procedeu às 

notificações necessárias para o cumprimento da decisão liminar, porém informa que 

Impetrante vem retirando os valores depositados na conta do FPM antes do bloqueio 

judicial, razão pela qual foi determinado o bloqueio da importância de R$ 1.195.160,54 

(um milhão, cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta reais e cinquenta e quatro 

centavos). 

Aduz ainda que a pretensão do Município Impetrante deve ser rechaçada sob pena de 

enquadrar o Município em regime especialíssimo sem previsão constitucional. 

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga 

Martins Coelho, manifestou-se pela impossibilidade de inserção do Município Impetrante 

no Regime Especial previsto no art. 101, caput, do ADCT ao tempo em que defende a 

legalidade do ato impugnado nos termos do art. 100, §6º, da CF/88 e esclarece que os 

valores do FPM não possuem uma destinação vinculada, podendo ser objeto de 

constrição. Ao final manifesta-se pela denegação da segurança. 

 

Acrescento que, na sessão do dia 29 de abril de 2020, o relator, concordando com o parecer 

do Ministério Público, denegou o mandado de segurança, no que foi acompanhado por outros 

desembargadores, enquanto o desembargador Jaime Ferreira de Araújo, contrariando o parecer 

ministerial, concedeu parcialmente a ordem. 

Pedi vista dos autos para o exame acurado do processo. 

É o histórico do caso. 

 

II – Voto 

Apesar dos argumentos do relator, entendo que deve ser concedida a segurança. 

Atualmente, como se sabe, o Brasil enfrenta uma crise econômica, iniciada ainda no ano de 

2015 e que permanece latente desde então, ora em maior, ora em menor grau. 

Um dos fatores de origem da crise econômica atual foi a crise política desencadeada com a 



 

reeleição da Presidenta Dilma Rousseff, eleita na disputa presidencial mais apertada da história 

nacional. A crise política, de seu turno, teve como origem as repercussões geradas pelas descobertas 

dos enormes esquemas de corrupção envolvendo políticos e partidos, trazidos à tona pela chamada 

Operação Lava-Jato, análoga à Operação Mãos Limpas, a qual varreu a Itália nos anos de 1992 a 

1993 e que, de tão relevante para aquele país, ocasionou o fim do período histórico denominado 

Primeira República Italiana, que se iniciara em 1946. 

 

Outra causa, também, de cunho interno, consistiu na má-gestão governamental, 

concernente em medidas equivocadas adotadas pelo Governo Dilma, como a intervenção no câmbio, a 

concessão de subsídios a alguns setores da indústria, a ruptura de contratos, a desoneração (corte de 

impostos) de algumas áreas, a redução dos juros básicos, a manutenção da valorização do Real, a 

interferência em setores do mercado (como o de energia elétrica) e o aumento dos gastos públicos. 

Também houve causas externas, que foram a queda no preço das mercadorias básicas 

comercializadas internacionalmente e a desaceleração da economia da China. 

Esse cenário externo desfavorável revelou as fraquezas estruturais do Brasil, como, por 

exemplo, a baixa produtividade, o que, fomentado pelos fatores internos já citados, precipitou o país na 

crise econômica vigente. 

As características foram desastrosas, como a recessão econômica, a maior da história, por 

se prolongar por dois anos consecutivos (2015 e 2016), o que se refletiu numa queda de 11% (onze 

por cento) do Produto Interno Bruto – PIB. 

Tem-se ainda o rombo das contas públicas, que ocorre quando o governo gasta mais do 

que arrecada. 

Assim, em 2015 as despesas do setor público superaram as receitas com tributos em 32,5 

milhões de reais. Já em 2016, esse número praticamente quintuplicou, ficando o déficit primário em 

155,7 bilhões de reais. No ano de 2017, a conta ficou negativa em 124,4 bilhões, o equivalente a 1,9% 

do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2018, as contas do governo registraram déficit primário de 120,25 

bilhões de reais, ou seja, 1,7% do PIB. No ano de 2019, o rombo somou 61,872 bilhões em 2019, no 

sexto ano consecutivo de resultados negativos. 

Para 2020, o número estimado pelo Governo Jair Bolsonaro seria menor, até que o mundo 

foi surpreendido com o surto da denominada Doença do Coronavírus 2019 (Covid-19), causada pelo 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-Cov-2), classificada como pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS no dia 11 de março de 2020. 

Como consequência, já foram fortemente impactados, no Brasil, os setores do açúcar e 

etanol, aéreo, de alimentos e agronegócio, produção industrial, energia elétrica, mineração, papel e 

celulose, petróleo e gás, siderurgia, transporte, varejo e turismo. 



 

O resultado será óbvio: novo rombo nas contas públicas, em 2020 e certamente nos anos 

seguintes, haja vista que continuam subindo os números de infectados e de mortos pelo patógeno. 

Outro marco da crise é o desemprego, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, alcançou a taxa de 8,5% (oito vírgula cinco por cento) em 2015. Esse índice, em 

2016, aumentou para alarmantes 11,5% (onze vírgula cinco por cento), o que, em números absolutos, 

representou 12,3 milhões de brasileiros desocupados. No ano de 2017, a taxa chegou ao seu ápice, 

atingindo 12,7% (doze vírgula sete por cento). No ano de 2018, a taxa média de desocupação reduziu 

para 12,3% (doze vírgula três por cento), caindo para 11,9% (onze vírgula nove por cento) em 2019, o 

que correspondeu a 12,3 milhões de desempregados. 

A inflação é outro dos sinais da crise. Em 2014, antes da recessão, o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, também calculado pelo IBGE, chegou a 6,41% (seis vírgula quarenta e um 

por cento), abaixo da meta do Banco Central, que foi de 6,5%. Contudo, no ano seguinte, o primeiro da 

crise, a inflação chegou a 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), descendo para 6,29% (seis 

vírgula vinte e nove por cento) em 2016. Em 2017, o índice ficou em 2,95% (dois vírgula noventa e 

cinco por cento). No ano de 2018, aumentou para 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento). Já em 

2019, o índice fechou em 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento), acima do centro da meta fixada 

pelo Governo.  

No mercado internacional, a nota que mede a confiança dos investidores no Brasil foi 

rebaixada em 2015 por todas as agências de classificação de crédito (Fitch, Moody’s e Standard & 

Poor’s). O país caiu para o chamado ‘nível de especulação’, abaixo do ideal, o ‘nível de investimento’. 

Em 2016 houve novo rebaixamento, descendo a nota para o segundo patamar do grau especulativo. 

Para a consultoria A.T.Kearney, que lista os 25 países mais confiáveis, em 2017 o Brasil era o 16º país 

no ranking de confiança, tendo caído para a última posição em 2018. No ano de 2019, o país saiu pela 

primeira vez da lista, desde que o levantamento foi desenvolvido, em 1998, deixando de ser um país 

confiável para o investimento estrangeiro. 

A crise afeta a população em geral, mas também se reflete nos entes públicos, como União, 

Estados e Municípios. É certo que existe uma variação considerável nas finanças de uns e outros, mas 

o cenário global é de receitas em franca queda e orçamentos extremamente comprometidos com 

folhas de pagamento de pessoal e pagamentos de encargos financeiros, entre os quais as dívidas com 

outras pessoas de direito público, notadamente a União, além dos pagamentos das dívidas 

representadas por precatórios e requisições de pequeno valor. 

Nesse quadro de forte comprometimento das receitas, a situação dos Municípios é, sem 

dúvida, a pior, e isso recrudesceu bastante desde 2006, conforme indica o Índice Firjan de Gestão 

Fiscal – IFGF, apurado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). 

O Fundo de Participação dos Municípios – FPM é uma das chamadas “transferências 



 

constitucionais”. É como se denomina a parcela das receitas federais arrecadadas pela União e 

destinada ao Municípios em decorrência da determinação inscrita no art. 159, I, b, da Constituição 

Federal. 

A Constituição estabelece que o FPM, juntamente do FPE, é instrumento de equilíbrio 

socioeconômico entre os Municípios e os Estados (art. 161, II). 

Em dezembro de 2014, foi promulgada a Emenda Constitucional no 84, que aumentou de 

21,5% para 22,5% os repasses de impostos federais (IR e IPI) ao FPM, acréscimo que, segundo a 

Confederação Nacional de Municípios - CNM, adicionaria R$ 2,2 bilhões aos cofres das prefeituras já 

no ano de 2015. 

Os percentuais repassados são calculados anualmente pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), com base na população de cada Município e na renda per capita de cada Estado. Existe uma 

divisão prévia dos recursos, entre três grupos de municípios, conforme o tamanho. 

A cada dez dias, a União encaminha, via rede bancária, os valores devidos a cada Estado, 

Município e ao Distrito Federal. 

A partir dos meus conhecimentos de contabilidade, passo a construir um PANORAMA GERAL 

SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, compreendendo os anos de 2017 a 2019. 

O objetivo é a análise do comportamento tanto das receitas quanto das 

despesas do município de Pinheiro/ MA, no citado período, a fim de traçar um panorama 

geral da saúde financeira deste governo municipal e, assim, possibilitar que o presente 

julgamento esteja respaldado em análises sobre a execução orçamentária desse ente 

público. 

 

Neste panorama, apresentarei informações gerais sobre a evolução das 

contas municipais e dos recursos públicos disponíveis para o Município de Pinheiro, a 

partir da evolução das principais variáveis da execução orçamentária do ente público, 

fornecendo subsídios para a tomada de uma decisão abalizada em dados financeiros. 

Esta análise não possui a pretensão de esmiuçar ou saturar todas as fontes e aplicações 

dos recursos econômicos da entidade em tela. 

 

Para tanto, retratarei, de forma didática, clara e concisa, apenas os 

dados municipais mais relevantes, com ênfase nos componentes da posição financeira 

da entidade supracitada, tais como: receitas e despesas totais, composição das receitas 

(transferências e arrecadação com o ICMS, IPVA, ITBI, ISSQN), composição das 

despesas (despesas correntes e de capital) e o resultado fiscal. 

 



 

Destaco que, conforme Relatório nº 56/2020-TCE/MA, que avaliou o 

Portal da Transparência do município de Pinheiro em 21.02.2020, existem 

irregularidades nos dados da execução orçamentária de 2019, publicados no endereço 

www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public, os quais se referem tão somente ao 

período compreendido entre janeiro e outubro de 2019. 

 

A seguir, seguem as análises financeiras referentes as contas do 

município de Pinheiro/MA, através de tabelas e gráficos com suas respectivas fontes, 

período e notas explicativas. 

 

 
1. RECEITA TOTAL E DESPESA TOTAL 

 

Ab initio, cumpre lembrar que, para fins de obediência à Lei Orçamentária 

Anual (LOA) não é possível contrair despesas, ou seja, realizar empenhos, em valor 

superior à previsão de receitas contidas no orçamento. 

 
No entanto, dados da execução orçamentária extraídos de 

www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public revelam que as despesas empenhadas 

sistematicamente excedem aos valores das receitas totais municipais, ao longo de todo 

o período de análise, como pode ser observado pelos valores da coluna “diferença” da 

Tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1 – Receitas e Despesas Totais do Município de Pinheiro – 2017/2019 

 
 

 

ANO 

 
RECEITAS TOTAIS 

(A) 

DESPESAS TOTAIS 
DIFERENÇA 

(C = A – B) 

Valor 
Empenhado 

(B) 

Valor 

Liquidado 

 
Valor Pago 

2017 156.732.949,32 157.829.884,02 147.375.873,05 141.470.600,67 ( 1.096.934,70) 

2018 157.609.876,06 204.935.220,63 183.020.470,91 176.818.382,53 (47.325.351,57) 

2019 118.572.799,98 165.527.890,19 118.097.843,17 102.753.891,49 (46.955.097,21) 

 

Fonte: Extraído, em 10.05.2020, de www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public 

 

 

NOTA: Conforme relatório nº 56/2020 do TCE/MA, de 21.02.2020, que versa sobre “Demonstrativo da 

Transparência do Executivo”, os dados de 2019 publicados no endereço acima se referem tão somente ao 

período compreendido entre janeiro e outubro de 2019. 

http://www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public
http://www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public
http://www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public
http://www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public
http://www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public
http://www.pinheiro.ma.gov.br/transparencia/public


 

 
É digno de nota, ainda, o crescimento da diferença entre receitas e 

despesas totais, considerando-se que os valores de 2019 são superiores aos informados 

na tabela 1 acima, em decorrência da indisponibilidade dos dados dos meses de 

novembro e dezembro de 2019. 

Tal descompasso é motivado pelo pequeno crescimento das receitas 

totais, que entre 2017 e 2018 percebeu um incremento de apenas 0,55%, face ao avanço 

significativo das despesas totais, que no mesmo período cresceram 29,8%. 

 
O gráfico 1 abaixo demonstra o crescimento desse descompasso na 

medida em que, em 2017, as colunas de despesa e receita totais eram de tamanho 

equivalente, o que deixou de ser verificado nos anos posteriores. 

 
Gráfico 1 – Receita Total e Despesa Total Empenhada – Pinheiro/MA – 2017/2019 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS 

 
Conforme dados apresentados na Tabela 2, abaixo, a principal fonte das 

receitas municipais são as transferências de recursos originadas do Governo Federal. 



 

 
 

Tabela 2 – Receitas do Município de Pinheiro por fonte de receita – 2017/2019 

 
 

 
ANO 

TRANSFERÊNCIAS ARRECADAÇÃO 
OUTRAS 

RECEITAS 

 
TOTAL 

FEDERAIS 
ESTADUAIS 

(50% IPVA + 25% ICMS) 
ITBI ISSQN 

 
2017 

 
109.914.325,06 

 
8.376.599,78 

 
NÃO DISPONÍVEL 

 
R$ 4.103.099,93 

 
34.338.924,55 

 
156.732.949,32 

 
2018 

 
128.376.222,68 

 
6.759.781,60 

 
R$ 131.095,69 

 
R$ 3.684.794,37 

 
18.657.981,72 

 
157.609.876,06 

 
2019 

 
137.983.186,73 

 
7.672.535,37 

 
R$ 142.372,88 

 
R$ 3.913.014,10 

 
NÃO DISPONÍVEL 

 
149.711.109,08 

 

Fonte: Transferências federais extraídas, em 10.05.2020, de www.portaltransparencia.gov.br/localidade/ 

 

Demais receitas extraídas, em 10.05.2020 de www.pinheiro.ma.gov.br/portal-da-transparencia 

 
 
 

 

Gráfico 2 – Receita Total por Tipo de Receita – Pinheiro/MA – 2017/2019 
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2.1. TRANSFERÊNCIAS E RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL APLICADOS EM 

PINHEIRO/MA 

 
A tabela 3, abaixo, expõe todas as verbas que o Governo Federal 

repassou ao município de Pinheiro, contemplando tanto as transferências ao ente 

municipal quanto os benefícios previdenciários (INSS e assistência social) pagos aos 

cidadãos pinheirenses em sua totalidade. 

 
Tabela 3 – Repasses do Governo Federal ao município de Pinheiro/MA 

 
 

 
ANO 

RECURSOS TRANSFERIDOS AO MUNICÍPIO 
BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE AOS 

CIDADÃOS DO MUNICÍPIO 

 

TOTAL VALOR CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

 
2017 

 
R$ 109.914.325,06 

 
- 

 
R$ 44.856.574,47 

 
R$ 154.770.899,53 

 
2018 

 
R$ 128.376.222,68 

 
16,8% 

 
R$ 46.018.101,38 

 
R$ 174.394.324,06 

 
2019 

 
R$ 137.983.186,73 

 
7,5% 

 
R$ 101.013.233,52 

 
R$ 238.996.420,25 

 

Fonte: Dados extraídos do site www.portaltransparencia.gov.br/ localidades/2108603-pinheiro 

 

 
 

 

Gráfico 3 – Transferências Federais ao Município de Pinheiro -2017/2019 
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Como demonstrado na tabela 5, nos últimos três anos, o governo federal 

vem aumentado os repasses de recursos diretamente ao município de Pinheiro, 

representando um crescimento acumulado de 25,5% em 2019, quando comparado aos 

números de 2017. 

 
Cumpre observar que a Receita Total não cresceu na mesma proporção 

que a variação experimentada pelas transferências federais, indicando que houve 

redução nas demais fontes de receita municipal, como será demonstrado adiante. 

 
 

2.2. TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS ORIUNDOS DOS IMPOSTOS SOBRE A 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) 

 
Tendo em vista que a Constituição prevê, no art. 158, inc. IV, que os 

municípios têm direito a receber transferência do governo estadual de uma cota de 

25% do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido, segue 

a seguir a evolução desta arrecadação nos últimos três anos. 

 
Pela análise da Tabela 4 abaixo, verifica-se um declínio na arrecadação 

de ICMS municipal, quando comparado ao ano de 2017, com a ressalva de que os dados 

de 2019 não incluem a arrecadação de novembro e dezembro de 2019. 

 

Tabela 4 - Receita de ICMS do município de Pinheiro/MA 
 
 

ANO ICMS PRINCIPAL 

2017 R$ 6.767.937,40 

2018 R$ 5.187.104,83 

2019 R$ 6.342.213,30 
 

Fonte: site pinheiro.ma.gov.br/portal-da-transparencia 



 

 
 

2.3. TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS ORIUNDOS DOS IMPOSTOS SOBRE A 

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) 

 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 158, inc. III, determina que 

50% da receita arrecadada pelos os Estados com o IPVA sejam repassados aos seus 

respectivos municípios. 

 
Assim, os valores recebidos pelo município de Pinheiro ao longo dos 

últimos três anos são os constantes da tabela 5, que demonstra um encolhimento desta 

fonte arrecadatória, ressalvado que os dados de 2019 não incluem os meses de 

novembro e dezembro de 2019. 

 
Tabela 5 – Receita Total de IPVA do município de Pinheiro/MA 
 
 

ANO IPVA – PRINCIPAL 

2017 R$ 1.608.662,38 

2018 R$ 1.572.676,77 

2019 R$ 1.330.322,07 
 

Fonte: site pinheiro.ma.gov.br/portal-da-transparencia 

 

 
 

2.4. RECURSOS ORIUNDOS DOS IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO DE BENS 

IMÓVEIS E DE DIREITOS (ITBI) 

 
O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos (ITBI) é de 

competência exclusiva dos municípios, cujo fato gerador é a transmissão, inter vivos, a 

qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bens imóveis, quando há a transmissão 

a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia ou 

quando há a cessão de direitos relativos às transmissões. 

 
Abaixo, apresento o histórico de arrecadação municipal dos últimos dois 

anos, período que presenciou um aumento de aproximadamente 8,60%. 



 

 
 

Tabela 6 – Receita Total de ITBI do município de Pinheiro/MA 
 
 

ANO ITBI PRINCIPAL 

2017 NÃO DISPONÍVEL 

2018 R$ 131.095,69 

2019 R$ 142.372,88 
 

Fonte: site pinheiro.ma.gov.br/portal-da-transparencia 

 

 
 

2.5. RECURSOS ORIUNDOS DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA (ISSQN) 

 
Nos termos do art. 156, inc. III, da CF/88, o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo, de competência municipal, que incide na 

prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. 

 
Conforme o quadro abaixo, observa-se uma queda nas receitas 

provenientes de ISSQN, embora, em 2019, o recolhimento do município de Pinheiro 

sobre os serviços elevou-se, timidamente, em aproximadamente 6,20% em relação à 

arrecadação de 2018, pois não conseguiu repetir o feito do ano de 2017. 

 
Tabela 7 – Receita Total do ISSQN do município de Pinheiro/MA 
 
 

ANO ISSQN PRINCIPAL 

2017 R$ 4.103.099,93 

2018 R$ 3.684.794,37 

2019 R$ 3.913.014,10 
 

Fonte: site pinheiro.ma.gov.br/portal-da-transparencia 

 

A seguir, apresento gráfico demonstrando a tendência de queda das 

fontes de receita municipais, excetuadas às transferências federais, que apresentaram 

crescimento ao longo de todo o período analisado. 



 

 

 

Gráfico 4 – Receitas oriundas de transferências estaduais e arrecadação municipal de 

ITBI e ISSQN – Prefeitura de Pinheiro/MA – 2017/2019 

 

 

 
3. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS TOTAIS (CORRENTES E CAPITAL) 

 
Conforme já mencionado no item 1, as despesas municipais 

apresentaram elevação superior ao desempenho das receitas municipais ao longo do 

período analisado. 

 
No entanto, a tabela 8, abaixo, demonstra que o crescimento das 

despesas de pessoal foi inferior aos demais componentes da despesa, quando se 

comparam os dados de 2018 com os de 2017. 

 

Não é possível analisar os dados de 2019 em decorrência da ausência de 

informação das despesas de novembro e dezembro de 2019. 

 

Observa-se que, ao comparar as despesas de 2018 com as realizadas em 

2017, as “outras despesas correntes” quase duplicaram de valor, apresentando um 

crescimento de 78,9%. Tal crescimento também foi acompanhado da triplicação nos 

investimentos públicos, majorados em 202,2%. 



 

 
 

Tabela 8 – Despesas Totais Empenhadas do Município de Pinheiro – 2017/2019 
 
 

 

 
ANO 

DESPESAS CORRENTES DEPESAS DE CAPITAL  
 

TOTAL 

(C= A + B) 

 

PESSOAL 
OUTRAS 

DESPESAS 
CORRENTES 

 
TOTAL 

(A) 

 

INVESTIMENTOS 

 
OUTRAS 

DESPESAS 
DE CAPITAL 

 

TOTAL 

(B) 

 
2017 

 
R$ 94.786.292,23 

 
R$ 53.353.169,36 

 
R$ 148.139.461,59 

 
R$ 7.827.689,39 

 
R$ 1.862.733,04 

 
R$ 9.690.422,43 

 
R$ 157.829.884,02 

 
2018 

 
R$ 87.514.903,21 

 
R$ 95.422.943,32 

 
R$182.937.846,50 

 
R$ 23.654.807,38 

 
R$ 1.657.426,27 

 
R$ 25.312.233,65 

 
R$ 206.592.653,90 

 
2019 

 
R$ 103.079.286,20 

 
R$ 57.708.585,96 

 
R$ 160.787.872,16 

 
R$ 4.740.025,03 

 
- 

 
R$ 4.740.025,03 

 
R$ 165.527.897,19 

 

Fonte: sites meumunicipio.org.br e pinheiro.ma.gov.br/portal-da-transparencia 

 

O gráfico 5 a seguir demonstra que o crescimento de “Outras Despesas 

Correntes”, que consta na segunda coluna do gráfico, em 2018 foi tão significativo que 

chegou a ultrapassar as despesas com pessoal. 

 
 

 
Gráfico 5 – Despesas municipais por tipo de despesa – Prefeitura de Pinheiro – 

2017/2019 

 



 

 
 

4. RECEITAS DISPONÍVEIS APÓS O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL 

 
Com base nos dados apresentados, verifica-se que em 2017 e 2018, as 

despesas de pessoal correspondiam a cerca de 60% das receitas totais do município. 

 

No entanto, em 2019, em termos percentuais, houve um acréscimo 

significativo nas despesas com pessoal, o que ocasionou uma redução substancial de 

recursos disponíveis para o pagamento de outras despesas correntes e despesas de 

capital, como encontra-se demonstrado na tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 9 – RECURSOS DISPONÍVEIS (SALDO) A SER APLICADO APÓS O PAGAMENTO 
DAS DESPESAS DE PESSOAL – Prefeitura de Pinheiro – 2017/2019 

 
 

 
ANO 

RECEITAS TOTAIS 
(A) 

DESPESAS DE 
PESSOAL (B) 

SALDO A 
APLICAR 

( C = A - B) 

SALDO / 
RECEITAS 
TOTAIS (%) 

2017 156.732.949,32 94.786.292,23 61.946.657,09 39,5% 

2018 157.609.876,06 87.514.903,21 70.094.972,85 44,5% 

2019 118.572.799,98 103.079.286,20 15.493.513,78 13,1% 

 

 

5. RESULTADO FISCAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO 

 
Entende-se como Resultado Fiscal a diferença entre a arrecadação 

tributária e os gastos públicos em um determinado período, ou seja, mede o percentual 

que a prefeitura conseguiu economizar, conforme a fórmula a seguir: 

 
 

 
Receita Total – Intra Orç. – (Despesa Empenhada Total – Intra Orç) 

Receita Total – Receita Intra Orç. 

 

 

 
Em decorrência da quase duplicação das outras despesas correntes em 

2018, acompanhada da triplicação dos investimentos realizados no mesmo ano, as 

 
 



 

despesas totais foram superiores às receitas totais em mais de quarenta e sete milhões 

de reais. 

 
Como consequência, o Município não efetuou economia em 2018, e sim, 

consumiu as economias efetuadas em anos anteriores e/ou contraiu empréstimos, como 

demonstrado na Tabela 9 abaixo. 

 
Tabela 10 – Resultado Fiscal do município de Pinheiro (MA) 
 
 

ANO RESULTADO FISCAL 

2016 O,63% 

2017 1,37% 

2018 -25,41% 
 

Fonte: site meumunicipio.org.br 

 
 

 
 

Observa-se nos dados discriminados da Tabela 9 que, no ano de 2018, o 

resultado fiscal do Município de Pinheiro declinou de forma brutal, mormente, quando 

comparado a sua capacidade de gerar resultados positivos, como nos dois anos 

anteriores. 

 
Embora os dados do exercício de 2019 estejam incompletos, a execução 

orçamentária entre janeiro e outubro de 2019 já demonstra um aumento expressivo do 

comprometimento do município com despesas de pessoal, o que deve ser traduzido em 

mais um ano em que o município não conseguiu efetuar economia, consumindo mais 

recursos do que as receitas disponíveis, ou seja, apresentando resultado fiscal negativo.
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Após a análise geral nos dados da execução orçamentária do Município 

de Pinheiro, no período compreendido entre 2017/2019, verifica-se uma tendência 

de elevação das despesas em proporções superiores ao crescimento das receitas, 

fato que poderá comprometer, ainda mais, a capacidade do ente municipal de honrar 

as despesas contraídas. 

Logo, a situação é de manifesta impossibilidade de pagamento das 

dívidas. Os números são esses e comprovam os argumentos do impetrante, de 

inviabilidade material do cumprimento de suas obrigações para com o pagamento de 

precatórios. 

Essa é a realidade, infelizmente. 

Diante disso, não se pode negar que o montante da dívida, por vultoso, 

poderá implicar prejuízos irreversíveis às finanças do Município de Pinheiro e, 

consectariamente, à sua população, sobretudo diante da conjuntura atual da 

pandemia do novo coronavírus. 

O impetrante, portanto, demonstrou seu direito líquido e certo, que não 

pode ser vislumbrado de forma singela, sem que considerada a realidade da sua 

população, a qual será enormemente afetada pela construção objetiva nos citados 

precatórios. 

Entre o direito individual e o coletivo, a prevalência é deste último, o que 

me leva a reconhecer a necessidade de concessão da segurança, para assegurar 

ao impetrante que, após apresentar plano de pagamento, atenda às suas obrigações 

para como os litisconsortes passivos sem desconsiderar o valor maior do interesse 

de seus munícipes. 

 

III – Conclusão 

Ante todo o exposto, discordando do parecer do Ministério Público, 

concedo a segurança pleiteada para, afastando as ordens de bloqueio, permitir ao 
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impetrante que apresente planos de pagamento, em forma contábil, para que 

demonstre como irá pagar os precatórios objetos das ordens de sequestro 

questionadas no presente mandamus, conciliando sua obrigação de pagamento 

dessas dívidas com seus deveres de honrar seus compromissos para com a 

população do Município. 

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 

É como voto. 

 

São Luís, 27 de maio de 2020. 

 

 

Desembargador Marcelo Carvalho Silva 
Vogal 


