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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL E 
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VARGEM GRANDE, ESTADO DO 
MARANHÃO 

 

 

 CÂMARA MUNIPAL DE VARGEM GRANDE – MA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 06.659.080/0001-78, localizado na rua do norte, n° 140, centro, 
Vargem Grande/MA, por intermédio de seu presidente o Sr. WASHIS GLEYY BRAGA DA 
SILVA, brasileiro, maranhense, casado, autônomo, portador da CI RG 0453899420120 SSP/MA 
e do CPF n° 471.449.983-15, residente na avenida Castelo Branco, s/n, bairro São Francisco, 
Vargem Grande/MA, vem respeitosamente perante vossa excelência, por seu advogado 
infra-assinado, conforme procuração em anexo (doc. 01), com escritório localizado na 
rua José Lazaro Barroso, n° 1260, bairro Rosalina, Vargem Grande/MA, avenida São 
Raimundo, s/n, Centro Vargem Grande/MA, para onde devem ser encaminhadas suas 
correspondências de praxe e de estilos, com fundamento na Constituição Federal da 
República, impetrar; 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE 

Contra ato manifestamente ilegal da PREFEITURA MUNICIAPAL DE VARGEM 
GRANDE/MA na figura do seu PREFEITO, Sr. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, e 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, Sr. JOÃO BATISTA 
OLIVEIRA BARROS (Dr. João Barros), ambos podem ser encontrados na rua Dr. Nina 
Rodrigues, n° 20, centro, Vargem Grande – MA, CEP 65430-000, pelos motivos de fato e de 
direito a seguir aduzidos: 

 

1. DA SÍNTESE DOS FATOS. 

O impetrante se insurge por meio do presente writ contra ato do secretário de saúde da 
cidade de Vargem Grande/MA, Sr. João Batista Oliveira Barros, e o prefeito 
municipal da cidade de Vargem Grande/MA, Sr. José Carlos de Oliveira Barros, 
que denegaram a transparência dos gastos dos recursos públicos empreendidos em razão 
da pandemia de COVID-19.  

No dia 12 de maio de 2020, a Câmara Municipal de Vargem Grande, via oficio n° 
001/2020, encaminhou solicitação de algumas medidas que se faziam necessárias por 
conta do momento atípico da pandemia do Covid-19. Uma destas medidas, era solicitar 
transparências dos gastos públicos empreendidos em razão da pandemia do COVID-19, 
devendo a prestação de contas contar informações claras e completas sobre todas as 
contratações e aquisições realizadas para o combate ao coronavírus, entre outras 
informações necessárias para que haja o máximo de transparência possível aos gastos 
efetuados. 

Contudo, nenhuma informação ou sequer um esclarecimento foi prestada ao impetrante, 
acerca dos gastos e aplicação dos recursos públicos destinado ao combate do COVID-19, 
em outras palavras, o oficio não fora respondido em nenhum sentido. 
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Inconformado com a falta de transparência, informação e ou esclarecimento do recurso 
público por parte do impetrado, o impetrante atendendo ao requerimento n° 001/2020, de 
autoria do vereador Jociedson de Aguiar (PL), deliberado e aprovado em plenário na 
segunda sessão ordinária realizada dia 25 de agosto no ano em curso, originou ato de 
CONVOCAÇÃO via oficio GAB/CMVG n° 006/2020, para que ILMO. Senhor 
secretário municipal de Saúde de Vargem Grande/MA, senhor João Batista Oliveira 
Barros, COMPARECESSE ao plenário da casa legislativa no dia 28 de agosto deste ano, 
afim de prestar esclarecimento sobre todas as ações desenvolvidas pela secretaria de 
saúde, de forma detalhada e com comprovações, demostrando todos os gastos realizados 
com os recursos recebidos pelo município para esta finalidade. 

Acontece excelência, que não diferente do primeiro oficio, o segundo também não fora 
atendido, ou seja, nem a sombra do secretário de saúde compareceu a presença do plenário 
do Poder Legislativo da República, para prestar conta, esclarecer ou até mesmo explicar 
onde de fato fora aplicado os recursos públicos. Constituindo uma verdadeira e nítida 
OMISSÃO, causando um silencio ensurdecedor, além de um verdadeiro sentimento de 
desconfiança e insegurança na sociedade, que é a maior interessada acerca do referido 
gasto, diga-se de passagem. 

Diante de tamanha omissão, o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Washiws Gleyy 
Braga da Silva, em ato continuo, registrou em ata o não cumprimento da convocação feita 
ao secretário de saúde, implicando imputação por crime de responsabilidade. 

Passado a pior fase da pandemia do COVID-19, os recursos públicos destinados para o 
combate dessa mazela ao município, beiram os R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), 
entretanto, o poder executivo na figura de seu prefeito, assim como secretário de saúde, 
seguem adotando a lei do silencio, deixando opaco e nada claro onde realmente vem 
sendo aplicado os recursos públicos, uma conduta errônea e que vai na contramão do 
princípio da transparência, que é uma ferramenta essencial em um modelo de estado 
democrático e republicano. 

Excelência, eis o resumo dos fatos. 

2. DO DIREITO. 

2. 1 DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

A teoria da separação dos poderes, desenvolvida por Montesquieu, prevê a autonomia dos 
poderes como pressuposto de validade para o estado de direito. A ideia de que o poder 
deve ser controlado pelo próprio poder pressupõe que as atitudes dos atores envolvidos 
no palco de decisões sejam interligadas, com uma clara divisão de competências de cada 
um deles, e uma interdependência que garanta uma gestão compartilhada e homogênea. 

Desta feita, as ações do executivo, legislativo e judiciário devem ser, autônomas e 
complementares. O obstáculo a atuação legitima de qualquer um dos entes deve pressupor 
um abuso de seu poder institucional, sendo valido aos demais portanto, a interferência 
para buscar um retorno ao status quo ante.  

No caso em tela, é IMPRESCINDIVEL uma atuação efetiva dos demais poderes em face 
da atuação obscura do poder executivo municipal vargem-grandense, em que pese, este 
vem recorrentemente negando transparência no que diz respeito à aplicação dos recursos 
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públicos destinados ao combate do COVI-19. Adotando um método nada republicano e 
democrático o prefeito municipal acompanhado de seu secretário de saúde, nada fala, 
nada aponta, nada explica onde realmente foi e vem sendo investido o dinheiro público 
para este fim. 

Diante de tamanha obscuridade e falta de apego aos princípios inerentes ao um Estado de 
Direito realmente efetivo, o que nos resta é o apego a tese do sistema de freios e 
contrapesos, passando a acreditar no PODER CONTRALADO PELO PRÓPRIO 
PODER, sendo que cada poder teria autonomia para exercer sua função, mas seria 
controlado pelos outros poderes, como meio de evitar abusos no exercício do Poder por 
qualquer dos Poderes. 

 2. 2 DA TRANSPARÊNCIA.  

A lei da transparência, lei complementar 131/2009, que provocou uma alteração 
considerável na LRF (lei de responsabilidade fiscal) no que se refere a transparência da 
gestão fiscal. 

Trata-se de uma ferramenta auxiliar, que garante a participação da sociedade no 
acompanhamento dos atos inerentes a atividade financeira ao estado, portanto 
fortalecendo o senso de cidadania, que é um fundamento da República Federativa do 
Brasil.  

A grande inovação do texto foi, a determinação de disponibilização, em tempo real, 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentaria e financeira da União, 
Estados, Distrito federal e MUNICIPIOS. 

Diante, disso, reza o artigo 48-A, I, II; In verbis; 

 Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação 
disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:  

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução 
da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes 
ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa 
física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado;  

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 
inclusive referente a recursos extraordinários.” 

ACONTECE EXCELENTÍSSIMO, que a prefeitura municipal de Vargem Grande/MA, 
na figura de seu prefeito e secretário de saúde, desatenta toda disposição que vá nesse 
sentido, em que pese, além de não responder o oficio n° 001/2020, que solicitava a 
transparência, também não fora atendido o ato de convocação do secretário de saúde para 
prestar esclarecimentos dos gatos referente ao recurso do COVID-19. 

A grosso modo, tamanha falta de respeito a câmara de vereadores que é um poder da 
republica, denominado a casa do povo, implica em um ato altamente autoritário, quem 
sabe até mesmo perigoso, pela descrença e deboche ao funcionamento institucional. 
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 2. 3 DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO 
CORONAVÍRUS. 

Criada em 2020, a Lei Complementar 173, foi responsável por regular a administração 
pública durante o estado de calamidade perpetrado pela pandemia do COVID-19, criando 
uma série de medidas de combate à doença. 

Dentre essas medidas, não poderia faltar algo que buscasse a transparência e publicidade 
da aplicação dos recursos públicos,  

Diz o artigo Artigo 2°, parágrafo 5°, da referida lei; 

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à 
aplicação dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando a correlação 
entre as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos 
órgãos de controle competentes. 

Contudo, esse instrumento normativo também vem sendo ignorado pelo governo 
municipal vargem-grandense, onde este vem recorrentemente negando a publicidade dos 
ações que envolvem os recursos públicos destinados ao combate, desta doença maldita, 
que mata e fere as famílias em escalas de níveis globais. 

3.  DO PEDIDO LIMINAR INALDITA ALTERA PARS 

Para a concessão da medida liminar, exige-se a presença de fundamento relevante, e que 
do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 
(art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016/09). 

 NO CASO SOB ANÁLISE, AMBOS OS REQUISITOS ESTÃO CLARAMENTE 
PRESENTES, conforme se demonstrará a seguir; 

Da existência de fundamento relevante; 

A relevância do fundamento restou demonstrada à saciedade a existência do direito 
líquido e certo dos IMPETRANTE, consubstanciado no seu poder/direito de requisitar 
informações e documentos públicos, para o cumprimento de direito constitucional, bem 
como no direito de acesso à informação pública, independentemente de motivação, de 
matriz constitucional e recentemente regulamentado por meio da Lei n. 12.527/11 (Lei 
de Acesso à Informação-LAI), (lei da transparência) LC 131/2009, e por fim a LC 
173/2020 ( lei complementar do programa federativo de enfrentamento ao coronavírus). 

Diante da total falta de transparência por parte do IMPETRADO que deveria cumprir com 
seu papel em obediência à legislação amplamente mencionada neste writ, resta 
devidamente comprovado o preenchimento do requisito fumus boni iuris para a concessão 
de medida liminar. 

Do risco da ineficácia da medida; 

Quanto ao risco da ineficácia, caso seja negada a liminar, o que se cogita apenas por apego 
ao debate, ressoa do fato de que, com o passar do tempo, eventuais prejuízos ao erário 
possam se consolidar, na medida em que a TRANSPARÊNCIA com o referido recurso 
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em comento, é uma condição indispensável ao exercício da cidadania, democracia e 
republica, no sentido de que a transparência possa atuar como principal meio de 
fiscalização por parte da sociedade, quanto a destinação e aplicação deste referido 
recurso. 

No caso em tela, como bem apontado, diversas foram as omissões por parte dos 
impetrados. 

Todavia além de não constar portal da transparência próprio dos recursos do COVID-19, 
como vem acontecendo em diversas unidades da federação, diga-se de passagem, o 
governo se nega a atender qualquer pleito referente a transparência dos gatos para esse 
fim. Aconteceu com o oficio n°001/2020 que infelizmente não foi respondido, assim 
como também não fora atendido o ato de convocação via oficio n° 006/2020, que 
requisitava a presença do atual secretário de saúde para prestar esclarecimentos referente 
aos gatos dos recursos públicos. 

Excelência, essa omissão se agrava a cada instante, tendo em vista, que apesar de passado 
o pior momento da pandemia, ela ainda existe e causa repercussão social, sanitária, 
econômica, inclusive institucional, como demostrado no caso em tela. 

Tamanha OMISSÃO, causa um sentimento de desconfiança e insegurança em todos os 
sentidos, por algo que deveria ser um comportamento uniforme e perseguido, que é a 
efetividade da transparência como pilar chave de uma sociedade justa e moderna. 

Outra fato relevante Excelência, é que a município de Vargem Grande/MA, vem sendo 
objeto de várias matérias jornalísticas, como exemplo, podemos citar matéria veiculado 
pelo blogueiro Weberth Saraiva, no dia 1 de setembro deste ano, cujo título: Carlinhos 
Barros compra equipamentos superfaturados em até 300%. Outra matéria veiculada pelo 
mesmo jornalista, no dia 3 de setembro do mesmo ano, detém como título: empresa que 
vendeu produtos 300% mais caro a prefeitura de Vargem Grande e devem ser 
denunciados a PF. 

Vale ressaltar, que o município também vem negando transparência a requerimentos 
feitos diretamente pela sociedade civil, que inclusive configura no polo passivo de outra 
demanda que requer transparência dos referidos gastos, é o que consta no Mandado de 
Segurança Civil, processo n° 0800950-93.2020.8.10.0139. 

Essa omissão agravada dia após dia, por falta de esclarecimento ou quem sabe mesmo, 
uma espécie de falta de apreço republicano, abre um grande indício de malversação pela 
falta de resposta por parte do governo, de algo que nem deveria ser requerido dada a 
urgência do momento de calamidade causado por essa doença de escala global. 

De mãos atadas, pelo desrespeito institucional entre os poderes, o impetrante CONFIA 
PLENAMENTE neste respeitável juízo, como a ferramenta mais justa e implacável de 
combate a toda ideia autoritária e autocrática. 

Em um modelo que adota o uso de recursos públicos, então há de haver transparência e 
publicidade, como método de fortalecimento do Estado de Direito, cada vez mais solido, 
efetivo ao ponto de atender a sua principal finalidade, o bem comum. 
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É necessário uma consciência no exercício da função do poder executivo, de que o estado 
de direito, implica em um modelo de Estado limitado pelo direito, ademais, o contrato 
social nos ensina que sua aderência obriga os homens a renunciar sua liberdade natural e 
um direito ilimitado a tudo que o tenta e que pode atingir, e o que ganha é a liberdade 
civil e a propriedade de tudo que possui. 

Por fim, já não podemos esperar mais, o perigo da demora é iminente, diante de tantas 
omissões, indícios de malversação e denúncias, a concessão da medida liminar se faz 
ALTAMENTE imperiosa.  

 

4. DO PEDIDO. 
 
Ante o exposto, requer a vossa excelência: 
1) Inicialmente, a concessão de LIMINAR INALDITA ALTERA PARS a fim 

de garantir à IMPETRANTE acesso a informação acerca dos gastos para o 
combate da pandemia do COVID-19, fornecendo notas fiscais dos produtos 
adquiridos e ou serviços prestados, além das ações estratégicas em termos de 
saúde pública; 

2) A notificação do impetrado e a citação da pessoa jurídica para fins de prestar 
informação e de contestar, caso tenha interesse e no prazo legal; 

3) A notificação do ministério público;  
4) A concessão da segurança, para assegurar ao impetrante acesso informação 

acerca dos gastos para o combate da pandemia do COVID-19, fornecendo 
notas fiscais dos produtos adquiridos e ou serviços prestados, além das ações 
estratégicas em termos de saúde pública; 
 

Pugna pela juntada dos documentos ora acostados a esta exordial, os quais são 
cópias fieis dos originais, e pelas demais provas admitidas em Direito. 

Atribui-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Neste termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

Vargem Grande/MA, 07 de outubro de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Dr. Castro Júnior 

OAB/MA 21.814 
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___________________________________ 

Dr. Fernando Oliveira  

OAB/MA 8.150 
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ORD. MÊS/CAIXA NÚMERO PROCESSO CONTA VALOR R$

001 MARÇO 805457 25000043233202000 24822-3 R$ 128.842,80

002 ABRIL 807057 25000050753202000 24822-3 R$ 157.686,29

003 MAIO 809919 25000065561202000 24822-3 R$ 350.000,00

004 814141 25000092916202000 24822-3 R$ 359.200,00

005 815314 25000098039202000 24822-3 R$ 3.000.000,00

006 822603 25000112706202000 24822-3 R$ 404.693,01

007 821910 25000107859202000 24822-3 R$ 276.110,00

008 827287 25000133129202000 24822-3 R$ 107.960,00

009 827323 25000133061202000 24822-3 R$ 38.400,00

010 827895 25000132967202000 24822-3 R$ 126.000,00

011 828896 25000135592202000 24822-3 R$ 65.520,00

012 827472 25000133057202000 24822-3 R$ 2.005,00

013 828963 25000136803202000 24822-3 R$ 177.792,48

R$ 5.194.209,58

821910 PSE

ORD. DATA CREDITO PASEP LIQUÍDO

001 LEI 173/2020 09/06/2020 R$ 204.616,04 R$ 2.046,16 R$ 202.569,88

002 ART. 5º 13/07/2020 R$ 204.616,04 R$ 2.046,16 R$ 202.569,88

003 INCISO I 12/08/2020 R$ 204.616,04 R$ 2.046,16 R$ 202.569,88

004 11/09/2020 R$ 205.442,69 R$ 2.054,43 R$ 203.388,26

R$ 819.290,81 R$ 8.192,91 R$ 811.097,90

ORD. DATA CREDITO PASEP LIQUÍDO

001 LEI 173/2020 09/06/2020 R$ 989.779,61 R$ 9.897,80 R$ 979.881,81

002 ART. 5º 13/07/2020 R$ 989.779,61 R$ 9.897,80 R$ 979.881,81

003 INCISO II 12/08/2020 R$ 989.779,61 R$ 9.897,80 R$ 979.881,81

004 11/09/2020 R$ 995.757,04 R$ 9.957,57 R$ 985.799,47

R$ 3.965.095,87 R$ 39.650,96 R$ 3.925.444,91

T. GERAL R$ 9.930.752,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO

AGOSTO

LIVRE

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL

JULHO

SETEMBRO

SAÚDE E ASSISTÊNCIA
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