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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0003110-28.2020.8.27.2734/TO

AUTOR: LEILANY MENEZES DA SILVA PINTO
AUTOR: JOSEVAN BARBOSA DE SOUZA

AUTOR: KARIN ROSSANA BORTOLUZZI MORAIS

RÉU: MUNICÍPIO DE PEIXE - TO

DESPACHO/DECISÃO

Os autores relatam que o Chefe do Executivo Municipal está fazendo uso do
poder para sua própria vontade e não para atender às necessidades da comunidade e que ele
usa de manobra ardilosa para jogar os comerciantes contra os peticionários, incitando o ódio
na comunidade (evento 16).

Argumentam que, como cidadãos, possuem o direito constitucional de se
manifestarem respeitosamente face a qualquer ato do Poder Público e, ao final, pleiteiam que
se advirta o Chefe do Poder Executivo de Peixe para que se limite a discutir os fatos na ação,
sem incentivar através de áudio, o ódio na comunidade. Requerem, ainda, a juntada posterior
do áudio mencionado.

Pois bem.

A princípio não vislumbro qualquer ilegalidade ou excesso na fala do Prefeito
Municipal. Com efeito, ele detém o direito constitucional de livre manifestação do
pensamento, bem como o dever de zelar pela transparência de sua gestão. Ademais, não é
razoável se exigir que ele seja advertido a não levar ao conhecimento da população
interessada tão relevante questão, tal qual a trazida nos autos.

Neste particular, consigno que, nos termos do art. 4º, VIII, do Decreto-lei n.º
201/67 constitui, inclusive, infração político-administrativa dos Prefeitos omitir-se ou
negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à
administração da Prefeitura.

Em que pese os autores estejam imbuídos em defender a vida e a saúde da
população local, igualmente o gestor municipal tem o direito e o dever de defender interesses
do Município que, dentro de sua discricionariedade, entenda ser relevantes, a exemplo da
economia local e a garantia a direitos sociais.

Saliente-se que, uma vez que a presente ação diz respeito a assunto de interesse
local e que as decisões nela tomadas poderão impactar sobremaneira toda a população, é de
bom alvitre que os cidadãos peixenses tenham dela conhecimento, não obstante o meio como
está se dando a propagação da informação.
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Assim sendo, rejeito o pedido de advertência ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, entretanto defiro o pedido de juntada posterior do áudio, a fim de evitar o
cerceamento de defesa, devendo o ente requerido ser intimado para se manifestar tão logo o
áudio seja juntado, em respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Gurupi, data certificada pelo sistema.

Documento eletrônico assinado por JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,
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