
REQTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQDOS. : MUNICÍPIO DE GUARAPARI E OUTROS 

    D E C I S Ã O

Após a prolação da sentença de fls. 1.9151.933v., que
acolheu parcialmente os pedidos, houve a interposição de embargos de
declaração por alguns terceiros interessados e requeridos (fls. 1.942/1.946;
1.947/1.954; 1.955/1.959 e 1.961/1.968), objetivando a modificação do decisum
para superação de supostas omissões e contradições, os quais foram
oportunamente rejeitados pela decisão de fls. 2.055/2.056.

Às fls. 1.969/1.979, consta comunicação oriunda do TJES,
dando conta do teor da decisão que negou o pedido de suspensão de liminar
apresentado pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Já às fls. 2.009/2.012, consta petição protocolizada por
ARTHUR DAHER COLODETTI, na condição de terceiro interessado, dando conta
do descumprimento, pelo Prefeito Municipal de Guarapari, da tutela
antecipatória concedida nestes autos, mediante encaminhamento de Projeto de
Lei Complementar (nº 002/2012) à Câmara Municipal de Guarapari, onde, a
despeito de propor a extinção dos cargos comissionados outrora ocupados pelos
servidores exonerados, sugere a criação de novos cinco cargos de assessores,
cujas funções confundem-se com aquelas previstas para os cargos extintos, além
de indicar a simples modificação da nomenclatura do cargo de PROCURADOR
ADJUNTO, atingido pela sentença e pela tutela antecipatória, para
SUBPROCURADOR, como forma de burla ao édito judicial

O MP manifestou-se às fls. 2.064/2.084, onde reafirmou o
descumprimento da tutela antecipada e pediu a extensão de seus efeitos e dos
efeitos da sentença ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2012, convertido na
LC nº 033/2012. 
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Intimada a municipalidade para manifestação, quedara-se
inerte.

Os autos ainda aguardam o esgotamento do prazo para a
interposição de recurso de apelação por todas as partes envolvidas para posterior
processamento, juízo de admissibilidade e derradeira remessa dos autos à
segunda instância.

É o breve relatório, em síntese.  

DECIDO.

De toda a documentação colacionada aos autos é possível
inferir que, após a concessão da tutela antecipatória e prolação de sentença
nestes autos, o Prefeito Municipal de Guarapari encaminhou, de fato, à Câmara
Municipal de Guarapari, o Projeto de Lei Complementar nº 002/2012,
capitaneado pela Mensagem 013/2012, conforme mencionado na petição de fls.
2.009/2.012, contendo Anexos, visando alterar dispositivos da Lei Complementar
nº 027/2011, em especial objetivando a extinção dos cargos comissionados
discutidos inauguralmente na presente demanda e a criação de 05 (cinco) cargos
em comissão, nomenclaturados de ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO e
DIRETOR TÉCNICO DO PROCON MUNICIPAL, além da pura mudança de
nomenclatura do cargo de PROCURADOR ADJUNTO para SUBPROCURADOR.

Referido projeto, contudo, ao que se nota dos documentos de
fls. 2.076/2.077, carreados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, foi retirado
de pauta na véspera da sessão do dia 27/03/2012, e substituído, a pedido do
Prefeito Municipal de Guarapari, pelo Projeto de Lei Complementar nº
003/2012, capitaneado pela Mensagem nº 019/2012, o qual, a tempo, restou
votado e aprovado na mesma sessão do dia 27/03/2012, transformando-se,
assim, na Lei Complementar nº 033/2012, publicada no DOE em 28/03/2012.
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Não obstante, a exemplo do que previa e almejava o Projeto
de Lei Complementar nº 002/2012, a Lei Complementar nº 033/2012,
decorrente do Projeto de Lei Complementar nº 003/2012, promoveu alterações
na Lei Complementar nº 027/2011, com pequenas modificações quanto ao texto
original do pregresso projeto de lei (002/2012) - algumas no intuiu de
escamoteamento do desejo de aberto descumprimento da tutela antecipatória
concedida, como adiante será melhor delineado -, para, num primeiro momento,
extinguir (art. 1º) da Estrutura Organizacional Administrativa do Município os
cargos de provimento em comissão questionados na presente demanda, quais
sejam, de Assessor Jurídico vinculado à Secretaria Municipal da Educação -
SEMED; de Assessor  Jurídico vinculado à Secretaria Municipal da Saúde -
SEMSA; de Assessor Jurídico de Orientação e Defesa do Consumidor, vinculado à
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC; de Assessor
Jurídico da Procuradoria Administrativa, vinculado à Procuradoria Geral do
Município - PGM; de Assessor Jurídico da Procuradoria Constitucional,
Legislativa e Patrimonial vinculado à Procuradoria Geral do Município - PGM;
de Assessor Jurídico da Procuradoria Cível e Criminal, vinculado à Procuradoria
Geral do Município - PGM; de Assessor Jurídico da Procuradoria Trabalhista,
vinculado à Procuradoria Geral do Município - PGM; de Assessor Jurídico da
Procuradoria Fiscal, vinculado à Procuradoria Geral do Município - PGM, e de
Procurador Adjunto vinculado à Procuradoria Geral do Município - PGM.

Já num segundo momento, a LC 033/2012 operou (art. 2º) a
criação dos cargos de provimento em comissão de COORDENADOR DE APOIO
ADMINISTRATIVO e DIRETOR TÉCNICO DO PROCON MUNICIPAL, bem como
de SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, em substituição aos então
existentes. Da análise das atribuições conferidas aos reportados cargos, todavia, é
possível inferir, como salientado pelo MP, a ocorrência de destemido desrespeito,
por parte do Prefeito Municipal de Guarapari à ordem contida na tutela
antecipatória concedida por este juízo, num claro descaso ao princípio
constitucional que apregoa a harmonia entre os Poderes, com possível
repercussão, inclusive, nas searas criminal, político-administrativa e cível.
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Com efeito, previu-se, no ANEXO III, para os cargos de
COORDENADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO, atribuições consistentes em: I
- Planejar, supervisionar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e
executar as atividades de apoio técnico e administrativo inerentes à Secretaria
Municipal a que estiverem vinculados; II - Prestar assessoramento na elaboração
de relatórios, despachos e expedientes; III - Realizar pesquisa e coleta de
informações que subsidiem as manifestações em procedimentos, processos
administrativos e outros expedientes da unidade administrativa à qual esteja
vinculado; IV - Realizar diligências inerentes aos trabalhos da unidade
administrativa à qual esteja vinculado, e assessorar a unidade na coleta de
informações e elaboração de relatórios que permitam a definição e a tomada de
decisão nas atribuições de sua competência; V - Desempenhar outras atividades
que lhe forem determinadas, atinentes às atribuições do órgão a que estejam
vinculados; VI - Executar outras atribuições afins.

Tem-se, aqui, de forma travestida, e em sua essência,
atribuições técnicas, portanto da mesma natureza das atribuições outrora
atribuídas, pela LC nº 012/2008, aos cargos em comissão de Assessor Jurídico no
âmbito das Secretarias Municipais da Educação e da Saúde, e que eram
igualmente desempenhadas pelos ocupantes do antigo cargo de Assessor de
Procuradoria, atingidos pela tutela antecipatória e pela sentença.

Já para o cargo hodiernamente denominado de DIRETOR
TÉCNICO DO PROCON MUNICIPAL, ligado à SETAC, atribuiu-se: I - Dar
atendimento e orientação permanente ao consumidor sobre seus direitos e
garantias; II - Receber e avaliar consultas técnicas e denúncias apresentadas por
entidades representativas ou por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado; II - Processar administrativamente, nos termos de regulamento, as
reclamações e denúncias consideradas procedentes; IV - Informar e
conscientizar o consumidor, motivando-o para o exercício de seus direitos, por
intermédio dos diferentes meios de comunicação; V - Fiscalizar as relações de
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consumo e aplicar as sanções e penalidades administrativas previstas em
conformidade com a Lei e em outras normas relativas à defesa do consumidor; VI
- Funcionar, no processo administrativo, como instância de conciliação, no
âmbito de sua competência, nos termos da Lei; VII - Expedir notificações aos
fornecedores para prestarem informações sobre reclamação apresentada por
consumidor, conforme prelecionado na lei; VIII - Orientar o consumidor a
recorrer ao Poder Judiciário, nos casos não resolvidos administrativamente; IX -
Prestar consultoria técnica a Procuradoria Geral do Município, sempre que
solicitado, supervisionar os serviços de proteção, defesa e orientação do
consumidor, de modo a contribuir para que o Município desempenhe
adequadamente sua missão institucional; X - Exercer as demais atividades
previstas na legislação relativa à defesa do consumidor e outras compatíveis com
suas finalidades.

Trata-se, aqui, de verdadeira identidade com as atribuições
que eram conferidas ao cargo de Assessor Jurídico de Orientação e Defesa do
Consumidor no âmbito da SETAC, pela LC nº 012/2008, cuja desocupação foi
determinada na tutela antecipatória e na sentença.

Por fim, no que tange ao cargo de SUBPROCURADOR,
conferiu-se as seguintes atribuições: I - Coordenar as atividades das áreas
subordinadas de acordo com as diretrizes do plano de gestão de recursos físicos,
materiais e humanos da Administração Municipal; II - Promover o
gerenciamento técnico da Procuradoria Jurídica, por delegação do Procurador
Geral. Substituir o Procurador Geral quando necessário; III - Articular-se com
órgãos que mantenham parceria com a Procuradoria Jurídica, objetivando
agilizar as ações a serem implementadas; IV - Promover o acompahamento
técnico-gerencial dos projetos em desenvolvimento; V - Assessorar o Procurador
Geral nas tomadas de decisão; VI - Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas
de execução de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas da
Procuradoria Geral; VII - Estabelecer e acompanhar padrões de qualidade na
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execução de atividades; VIII - Participar do processo de planejamento setorial; IX
- Fornecer informações sobre a execução das atividades planejadas; X - Indicar
necessidades de revisão de planos; XI - Apresentar propostas de políticas
setoriais, de programas, de projetos e de atividades para a sua execução; XII -
Tomar providências necessárias à viabilização das políticas da Procuradoria
Geral, dentro dos limites de decisão estabelecidos; XIII - Coordenar e
acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos a cargo da
Procuradoria Geral; XIV - Avaliar sistematicamente os resultados das atividades
desenvolvidas pelas diversas unidades da Procuradoria Geral; XV - Tomar
decisões relativas à aquisição de produtos e contratação de serviços; XVI -
Desempenhar outras atribuições afins.

Nota-se pela Mensagem nº 013/2012, a qual havia
encaminhado o pregresso Projeto de Lei Complementar nº 002/2012 à Câmara
Municipal de Guarapari, que o real objetivo do Prefeito Municipal de Guarapari,
neste particular, é o de empreender mera mudança de denominação do cargo
comissionado de PROCURADOR ADJUNTO, versado na tutela antecipatória e na
sentença, para a nomenclatura de SUBPROCURADOR, como forma de acintosa
burla à determinação judicial. Assim estava redigida a referida mensagem, no
que ora interessa:

"Impende destacar que a alteração da denominação do cargo
de PROCURADOR ADJUNTO para SUBPROCURADOR
decorre da demanda judicial, como já dito". 

Contudo, talvez alertado para a necessidade de ocultação de
sua vera intenção, o Prefeito de Guarapari, na véspera da sessão de votação,
pediu a retirada do reportado projeto, e encaminhou, pela novel Mensagem nº
019/2012, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2012 - que acabou se
convertendo na LC 033/2012 -, fazendo suprimir a passagem em que solicitava
a mera mudança da denominação do cargo de PROCURADOR ADJUNTO. 
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Indo além, ainda buscou atribuir algumas competências ao
cargo fabricado de SUBPROCURADOR, de forma demasiadamente genérica,
como forma de tentar legitimar, sob veste dissimulada, a manutenção, na
estrutura da municipalidade, do antigo cargo de PROCURADOR ADJUNTO,
expressamente atingido pela tutela antecipatória e pela sentença, apenas com
denominação diversa. 

Nada mais fez, contudo, do que afrontar a decisão judicial,
com a "criação" de cargo comissionado (na verdade mera manutenção,
travestida, do pregresso cargo de PROCURADOR ADJUNTO, objeto da tutela) que
fere a excepcionalidade e especificidade admitida pela CF/88 para atendimento
das funções de direção, chefia ou assessoramento, as quais contrastam - como
exaustivamente desenvolvido no édito judicial -, com o cargo que se quer
hodiernamente denominar de SUBPROCURADOR, o qual, nos moldes em que
engendrado, ou confunde atribuições típicas do PROCURADOR GERAL, ou
traduz função de assessoria técnica, que não pressupõe relação de confiança e
transitoriedade entre o nomeado e o Poder Público.

O tema, como alhures enfatizado, já foi devidamente
abordado no corpo da sentença, mas dito exaurimento não impede oportuno
reforço, especificamente centrado no cargo ora versado, mediante aporte
jurisprudencial, inclusive do STF, como forma de realce ao descumprimento ora
enfatizado: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2.
Expressão "preferencialmente" contida no art. 153, § 1º, da
Constituição do Estado do Amapá; art. 6º da Lei
Complementar 11/1996, do Estado do Amapá, na parte em
que conferiu nova redação ao art. 33 da Lei Complementar
6/1994 do mesmo Estado; e redação originária do art. 33, §
1º, da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá. 3.
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Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. A mera
indicação de forma errônea de um dos artigos impugnados
não obsta o prosseguimento da ação, se o requerente tecer
coerentemente sua fundamentação e transcrever o
dispositivo constitucional impugnado. 4. Provimento em
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Governador,
dentre advogados, dos cargos de Procurador-Geral do
Estado, Procurador de Estado Corregedor,
Subprocurador-Geral do Estado e Procurador de Estado
Chefe. Alegada violação ao art. 132 da Constituição Federal.
A forma de provimento do cargo de Procurador-Geral do
Estado, não prevista pela Constituição Federal (art. 132),
pode ser definida pela Constituição Estadual, competência
esta que se insere no âmbito de autonomia de cada
Estado-membro. Precedentes: ADI 2.581 e ADI 217.
Constitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação
aos cargos de Procurador-Geral do Estado e de seu
substituto, Procurador de Estado Corregedor. Vencida a tese
de que o Procurador-Geral do Estado, e seu substituto,
devem, necessariamente, ser escolhidos dentre membros da
carreira. 5. Viola o art. 37, incisos II e V, norma que cria
cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, o qual
não possua o caráter de assessoramento, chefia ou direção.
Precedentes. Inconstitucionalidade dos dispositivos
impugnados em relação aos cargos de Subprocurador-Geral
do Estado e de Procurador de Estado Chefe. 6. Ação julgada
parcialmente procedente.” (STF; ADI 2.682-8; AP; Tribunal
Pleno; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 12/02/2009; DJE
19/06/2009; Pág. 24).
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. PROCEDIMENTO DO ART. 12 DA LEI Nº
9.868/99. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM
COMISSÃO. SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO. Cargo
técnico de assessoramento, porém de caráter não transitório.
inexistência da excepcionalidade inerente aos cargos de
provimento comissionado. Percentual mínimo de ocupação
de cargos em comissão por servidores de carreira. Cinco por
cento. ausência de proporcionalidad e. Suspensão liminar
dos dispositivos questionados. inconstitucionalidade dos arts.
23 e 78, § 3º, da Lei Complementar municipal nº 22/2007.
efeitos ex tunc. Os cargos públicos em comissão, porque
fazem ingressar no serviço público pessoas estranhas à
administração, devem ser criados de maneira excepcional e
especificamente para atender a funções de direção, chefia ou
assessoramento, não se enquadrando nesse conceito o cargo
de subprocurador municipal, que a despeito de consistir em
função de assessoria técnica, não pressupõe relação de
confiança e transitoriedade entre o nomeado e o poder
público. O percentual mínimo de ocupação de cargos em
comissão por servidores de carreira deve guardar relação
com o princípio da proporcionalidade, para que não haja
desarrazoada disparidade entre o número de pessoas
estranhas à administração e servidores de carreira.” (TJRN;
Rec 2009.000700-1; Tribunal Pleno; Rel. Des. Caio Alencar;
DJRN 04/06/2009; Pág. 88).

Vê-se, assim, que uma simples leitura das atribuições
conferidas no Anexo III, da LC 033/2012 aos cargos comissionados de
COORDENADORES DE APOIO ADMINISTRATIVO, bem como de DIRETOR
TÉCNICO DO PROCON MUNICIPAL e de SUBPROCURADOR, criados em
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afrontosa substituição aos anteriormente existentes, e que restaram atingidos na
presente demanda, é suficiente para revelar que, uma vez mais, investe o
primeiro requerido - agora com o agravante de fazê-lo de forma maliciosa, com
intencional desrespeito a determinação judicial - na instituição de atribuições
meramente técnicas a cargos em comissão, as quais, portanto, não se coadunam
com o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos
termos do art. 37, V, da Constituição Federal de 1988, além de se confundirem
com atribuições de assessoramento e de consultoria jurídica atinentes ao cargo
efetivo de Procurador Municipal (conforme lógica e simétrica decorrência do
disposto nos arts. 131 e 132, da CF/88), assim esmiuçadas no âmbito do
Município de Guarapari (Lei nº 2.989/2009):

“Representar e defender o Poder Executivo Municipal
juridicamente, procedendo a defesa dos interesses do
Município. Prestar assessoria jurídica no Município. Propor
ações, opinar sobre a forma de cumprimento de decisões
judiciais e defender o Município no foro, nos tribunais ou
em qualquer outra instância. Participar de sindicâncias
administrativas e inquéritos, observando os requisitos legais,
e efetuando a apuração de fatos. Assessorar os órgãos do
Município quanto à aplicabilidade da legislação, emissão de
pareceres, elaboração e atualização de normas. Analisar,
elaborar e propor anteprojetos de leis, decretos,
regulamentos e regimentos relacionados com as atividades
do Município. Promover desapropriações por necessidade,
utilidade pública ou interesse social nos termos da legislação
pertinente. Interpor recursos judiciais e administrativos.
Exercer o controle interno da legalidade dos atos da
Administração. Desempenhar outras atividades correlatas à
sua função”.
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Especificamente no campo do assessoramento do Poder
Executivo, a sentença foi expressa ao enfatizar que o Pretório Excelso já se
pronunciou quanto à inviabilidade de seu exercício por ocupantes de cargo em
comissão, conforme igualmente lembrado pelo TCEES na manifestação técnica
preliminar de fls. 1.647/1.663:

“(...) MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Conhece-se integralmente da ação direta de
inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição
inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro
material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A
atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos
Estados é de ser exercida por procuradores organizados em
carreira, cujo ingresso depende de concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do 
art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à
configuração da necessária qualificação técnica e
independência funcional desses especiais agentes públicos. 3.
É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante
de cargo em comissão o desempenho das atribuições de
assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo.
Precedentes. 4. Ação que se julga procedente.” (STF; ADI
4.261; RO; Tribunal Pleno; Rel. Min. Ayres Britto; Julg.
02/08/2010; DJE 06/09/2010; Pág. 26).

No mesmo sentido comparece a jurisprudência pátria:
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“AÇÃO POPULAR. OCUPANTES DE CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO
FERREIRA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA PRIVADA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCS. V E XVI, CF.
Cargos de Assessor Jurídico da Câmara Municipal e de
Assessor Jurídico da Procuradoria Geral do Município.
Atribuições eminentemente técnicas. Inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 2.272/2002 e da Lei Complementar
local nº 71/2006. Súmula Vinculante nº 10 do STF.
Suspensão do julgamento, com remessa dos autos ao E.
Órgão Especial (arts. 190 e 191, RITJSP). Incidente de
Inconstitucionalidade suscitado.” (TJSP; APL
0003188-36.2006.8.26.0472; Ac. 5118173; Porto Ferreira;
Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Borelli
Thomaz; Julg. 11/05/2011; DJESP 03/06/2011).

"A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo
dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados
em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de
provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas
fases, nos termos do art. 132 da CF. Preceito que se destina à
configuração da necessária qualificação técnica e
independência funcional desses especiais agentes públicos. É
inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de
cargo em comissão o desempenho das atribuições de
assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo.
Precedentes." (ADI 4.261, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento
em 2-8-2010, Plenário, DJE de 20-8-2010.) No mesmo
sentido: ADI 881-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento
em 2-8-1993, Plenário, DJ de 25-4-1997.
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Nesse contexto é que foi reconhecida a inconstitucionalidade
formal e material dos cargos de Procurador Adjunto e de Assessoria das
Procuradorias Administrativa; Constitucional, Legislativa e Patrimonial; Fiscal;
Cível e Criminal, e Trabalhista, criados no âmbito da Procuradoria Geral do
Município de Guarapari pela LC 003/2006, bem como dos cargos de Assessor
Jurídico e de Assessor Jurídico de Orientação e Defesa do Consumidor,
inaugurados no âmbito da SEMED; SEMSA e SETAC pela LC 012/2008,
porquanto desbordavam das hipóteses constitucionalmente admitidas,
afrontando os arts. 37, incs. II e V, 131 e 132 da CF/88, reproduzidos nos arts.
32, incs. II e V, e 122, da Constituição Estadual.

Ignorando, contudo, a clara dicção do édito judicial, que
respalda a eficácia e delimita a extensão da tutela antecipada, e no descortinado
e injustificado intuito de resistir à nomeação de candidatos já aprovados em
pregresso concurso realizado para o provimento de cargos efetivos de
Procuradores Municipais, optou o Prefeito Municipal de Guarapari por, uma vez
mais, em desprestígio flagrante à autoridade e imagem do Poder Judiciário no
âmbito local, remediar a determinação judicial por meio de condenável
expediente de criação, com apoio do braço legislativo local, de novos cargos
comissionados (em verdade e substãncia, com mera modificação das respectivas
nomenclaturas, considerados os cargos anteriores) em desarmonia com a
CF/1988 e com o comando da sentença, igualmente condensado na tutela
antecipatória.

O dolo (má-fé)1 evidente na postura afrontosa do Prefeito
Municipal de Guarapari, por outro lado, ressai nítido também do próprio teor da
derradeira Mensagem nº 019/2012, dirigida à Câmara Municipal, onde se lê:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de Registros Públicos e
do Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES  

PROCESSO nº 021.09.007670-0

1 A malícia na espécie também é revelada na conduta de incluir as atribuições dos "novos" cargos
em anexo da lei, de resto não publicado quando de sua promulgação.



"(...) Há que sopesar que a proposta ora em apreciação tem
por finalidade atender a demanda judicial na extinção dos
cargos de ASSESSORIA JURÍDICA e PROCURADOR GERAL
ADJUNTO que, por sua vez, culminou na exoneração dos
ocupantes dos mencionados cargos".

Vê-se, portanto, que o intuito do Prefeito de Guarapari
aponta, exatamente, na direção da mera substituição dos pregressos cargos
comissionados, atingidos pela sentença e pela tutela antecipatória, por novos e
travestidos cargos em comissão que afrontam não apenas o espírito como a letra
do comando judicial. No caso dos novos cargos de SUBPROCURADOR e de
DIRETOR TÉCNICO DO PROCON MUNICIPAL, como alhures pontuado,
tratam-se, na verdade, e literalmente, dos mesmos cargos de PROCURADOR
ADJUNTO e de ASSESSOR JURÍDICO DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR, os quais somente - e incrivelmente - receberam novas
nomenclaturas, com o acréscimo, quanto ao cargo de SUBPROCURADOR, de
atribuições genéricas para escamoteamento do vício perpetrado.

Ora, não há como recusar que a determinação, em sede de
tutela antecipatória, de exoneração de todos os servidores ocupantes dos cargos
então existentes na estrutura municipal atingidos pela pecha da
inconstitucionalidade abrange o notório dever, de resto também incluído no
dispositivo da sentença, de abstenção de nomeação de novos servidores, seja para
os cargos outrora existentes, seja através da criação de outros cargos com diversa
nomenclatura mas idênticas estruturas e máculas atacadas na sentença.

Trata-se, aqui, na verdade, de flagrante desvio de poder
(executivo e legislativo), valendo ressaltar, sob a voz autorizada de Caio Tácito,
que “a ilegalidade mais grave é a que se oculta sob a aparência de legitimidade. A
violação maliciosa encobre os abusos de direito com a capa virtual de pureza”2,
de modo que, para descortinar-se se há desvio de finalidade é necessário
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transcender a simples roupagem externa ou formal do ato, mesmo porque, a
circunstância de o ato da municipalidade vir circundado pela capa supostamente
protetora da atuação legiferante local não lhe confere qualificação peculiar que
purgue seus vícios ou o exima de contraste judicial. 

O comportamento ora sindicado do Prefeito Municipal de
Guarapari, como representante da municipalidade, ante a incoerência de que se
reveste3, além de implicar ofensa ao art. 14, V, e parágrafo único, do CPC, que
prevê o dever das partes - e de todos aqueles que de qualquer forma participam
do processo - de cumprir com exatidão os provimentos mandamentais, de
natureza antecipatória ou final, cuja violação constitui ato atentatório ao
exercício da jurisdição, revela preocupante resistência à formação de um corpo
isento e técnico de Procuradores Municipais efetivos, sugerindo intento de
manutenção de indevida ingerência, controle e manipulação de servidores
ocupantes de cargos em comissão criados em desarmonia com o figurino
constitucional, e, portanto, refratários à salutar, moralizante e impessoal regra do
concurso público, no indiciário e derradeiro escopo de preservar amplo espectro
de controle e interferência em pontos sensíveis da administração, como o
relacionado à sua consultoria jurídica, abarcadora da seara dos contratos e
licitações públicas, o que também insere-se no campo do assessoramento
privativo da Procuradoria.

Importante acentuar que a incoerência na postura estatal é
vista pela doutrina como um indício de desvio de finalidade. No caso presente, a
Administração publicou o edital voltado ao concurso de Procuradores
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pregresso concurso para preenhcimento de cargos de Procuradores Municipais, voltados ao
mister específico de assessoramento do Poder Executivo Municipal como um todo, investe contra
conteúdo expresso de decisão judicial para inovar a ordem jurídica com a criação de novos
cargos em comissão eivados de idêntica  inconstitucionalidade - porque também incompatíveis
com as funções atribuídas, a exemplo dos pregressos cargos atingidos pela tutela jurisdicional -,
para composição de quadro irregular de assessoramento municipal.



Municipais, demonstrando que tem a necessidade pelo preenchimento de vagas -
o que resta ainda mais reforçado com a insistência na eternização de quadro
irregular de assessoria comissionada - mas não se interessa pelas nomeações
respectivas. Não resta dúvida de que paira no ar ou uma sensação de que o
Município está sendo leviano, diante da incongruência de suas condutas, ou pior
ainda, uma desconfiança de que o resultado do certame não agradou ao agente
público4, em evidente desprestígio à impessoalidade e à moralidade
administrativas. 

O descumprimento da ordem judicial atenta, também, contra
a dignidade do Poder Judiciário, o seu prestígio, o seu respeito, e ainda, constitui
afronta aos valores de honestidade e lealdade às instituições, derivações diretas
do princípio da moralidade. É inadmissível, portanto, esse comportamento
afrontoso assumido pelo requerido, na pessoa do Prefeito Municipal de
Guarapari, voltado à desobediência (mediante burla legislativa) de determinação
judicial, mormente tendo em relevo o modus operandi, traduzido na criação de
cargos em comissão de diversa nomenclatura, mas idêntica estruturação
inconstitucional, para manutenção do mesmo estado irregular de
preenchimento, mediante condescendente intervenção do Poder Legislativo, pois
constitui gravíssima afronta contra a lealdade ao Poder Judiciário, o qual integra
a soberania estatal, a que todos estão submetidos segundo o Pacto Social e a
própria Constituição da República.

A gravidade do descumprimento da ordem judicial pelo
Prefeiro Municipal de Guarapari, na hipótese em exame, reflete-se no artigo 35
da Constituição da República, cujo inciso IV prevê o descumprimento de ordem
judicial como causa de intervenção do Estado em Município situado em seu
território. Vejamos:
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"Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a
União nos Municípios localizados em Território Federal,
exceto quando: (...) IV - o Tribunal de Justiça der provimento
a representação para assegurar a observância de princípios
indicados na Constituição Estadual, ou para prover a
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial."

O contexto ora analisado ainda encontra ressonância no
Dec.-lei nº 201, de 27/02/1967, haja vista caracterizar, em tese, crime de
responsabilidade (imputável a Prefeito Municipal) a conduta consistente em
negar "execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir
ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à
autoridade competente" (art. 1º, inc. XIV).

Em igual sentido, traduz comportamento punido
criminalmente, por enquadramento, em tese, nas molduras normativas dos arts.
319 (prevaricação) ou 330 (desobediência), ambos do CP, conforme o oportuno
entendimento do titular da opinio delicti, ante o caráter também mandamental
da ordem descumprida  (Lei nº 12.016/2009, art. 26).

A desobediência em tela afeta, também, o princípio da
eficiência, visto que, frustra os jurisdicionados do direito a uma atividade
jurisdicional eficaz, efetiva e com melhor resultado no desenvolvimento dos
serviços forenses.

Por fim, vale observar que, no caso em tela, por se tratar de
descumprimento subreptício de comando inserto em tutela antecipatória lançada
como capítulo da sentença, portanto infensa ao efeito suspensivo do recurso de
apelação (CPC, art. 520, V), de resto também ausente quanto ao capítulo
principal da sentença (LAC, art. 14), e por se encontrarem os autos principais
ainda nesta primeira instância, afigura-se como cabível e necessária a adoção
imediata, em seu próprio bojo, de medida executiva incidental voltada à
restauração do respeito e eficácia da decisão judicial, mediante extensão de seus
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efeitos aos novos cargos criados pela Lei Complementar nº 033/2012, em
preservação do próprio prestígio e imagem do Poder Judiciário, vilipendiados
pelo afrontoso desrespeito engendrado pelo Prefeito Municipal de Guarapari,
sem prejuízo da adoção, posteriormente ao envio dos autos principais à segunda
instância, de novas medidas em específico procedimento de execução da tutela
antecipatória a ser implementada pelo MP em caso de nova afronta à autoridade
do decisum. 

É como prevêem e autorizam, inclusive, os §§ 3º e 5º, do art.
461, do CPC, in verbis:

“§ 3º  Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito
ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante
justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser
revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão
fundamentada.

§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como
a imposição de multa por tempo de atraso, busca e
apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de
obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com
requisição de força policial.”

Vale pontuar, como bem lembrou o Ministro Sálvio de
Figueiredo5, que o “processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento ético
da jurisdição para a efetivação dos direitos de cidadania”. 
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Essa preocupação também tem sede no âmbito do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL6, como é possível extrair da voz abalizada do Ministro Celso
de Mello:

“O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual. O processo não pode ser manipulado para
viabilizar o abuso do direito, pois essa é uma idéia que se
revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se
impõe à observância das partes. O litigante de má-fé -
trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua
conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional
dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso
processual como prática descaracterizadora da essência ética
do processo”. 

À luz do exposto, com fulcro nos §§ 3º e 5º do art. 461 do
CPC, e no escopo de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional outrora
antecipada, estendo seus efeitos e determino ao primeiro requerido, na pessoa do
Prefeito Municipal de Guarapari, ou de quem porventura lhe suceda, temporária
ou definitivamente no cargo, que promova a imediata exoneração de todos os
servidores que estejam a ocupar os cargos criados pela LC nº 033/2012,
especialmente o cargo de SUBPROCURADOR MUNICIPAL, como pugnado pelo
MP, e abstenha-se de novas nomeações, ainda que por intermédio de condenável
criação de novos cargos com diversas nomenclaturas, sob pena de incidência de
multa pessoal que arbitro em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por dia, sem
prejuízo da multa já fixada em desfavor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI. 

Ante a existência de fortes indícios do cometimento de
crimes de responsabilidade e comum pelo Prefeito Municipal de Guarapari,
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capitulados, respectivamente, nos arts. 1º, inc. XIV, do Dec.-lei nº 201, de
27/02/1967, e 319 ou 330, do CP, encaminhem-se cópias da sentença, das peças
de fls. 2.009/2.053, 2.064/2.084 e da presente decisão (a) ao Ministério Publico
Estadual desta Comarca, com atribuições em matéria criminal, para análise e
adoção das medidas que julgar cabíveis quanto ao crime de responsabilidade,
bem como (b) à Procuradoria de Justiça Estadual, para aferição quanto à
caracterização do crime de prevaricação ou desobediência, ou de diversa
capitulação, conforme o caso.

Considerando que o representante do MP atuante nesta Vara
já tem conhecimento dos fatos, por haver peticionado no presente incidente de
execução da tutela antecipatória, afigura-se desnecessário o envio de cópias de
peças dos autos ao mesmo para investigação quanto ao cometimento, em tese,
pelo Prefeito Municipal de Guarapari, de ato de improbidade administrativa
(LIA, art. 11, II).

No que tange ao documento de fls. 2.090/2.091, tenho que o
mesmo não comprova efetiva ciência dos mandantes, para os fins do art. 45, do
CPC, razão pela qual indefiro, por ora, a renúncia, mantendo a representação em
tela, até ulterior atendimento da regra enfocada, quando ainda deverá ser
observado o prazo de 10 (dez) dias sucessivos de representatividade.

O pleito de fls. 2.093/2.097 não comporta apreciação, pelo
fato de já ter sido proferida sentença nos autos.

O Cartório deverá diligenciar pelo controle do prazo para a
interposição de apelação pelas partes, seguindo-se as respectivas intimações para
as contrarrazões respectivas, e posterior conclusão para juízo de admissibilidade
e encaminhamento dos autos à segunda instância.
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Intimem-se, em especial o primeiro requerido, e o Prefeito
Municipal de Guarapari, para imediato cumprimento da presente decisão, pelo
regime de Plantão.

Cumpra-se.

Guarapari/ES, 24 de maio de 2012.

    GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

                Juiz de Direito
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