
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 064.12.000295-7

DECISÃO

Versam os presentes autos acerca de MANDADO DE
SEGURANÇA,  com pedido de medida liminar, impetrado pela ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO (DECIMA SEXTA SUBSEÇÃO - IÚNA em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA e do PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE CONCURSO LOCAL, postulando seja a autoridade
coatora compelida a suspender o concurso para o provimento dos cargos de
advogado e Procurador do Município de Ibatiba até o julgamento final de
mérito do presente writ. 

Alega a Impetrante, em síntese, que a prefeitura Municipal de
Ibatiba por meio do Edital  nº. 001/2012, está realizando concurso público
para o cargo de Procurador Judicial, porém só tomou ciência do certame em
14/03/2012, por correspondência acostada à fl. 100. Não obstante, sequer foi
convidada a participar do certame em todas as suas fases, o que  fere o
ordenamento jurídico. 

É o relatório. Passo a Decidir.

Estabelece o art. 7º, II, da Lei Federal nº 1.533/51, que o juiz
poderá conceder liminar quando for relevante o fundamento do pedido e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Preliminarmente, cabe esclarecer que a competência para
julgar mandado de segurança contra suposto ato coator é da Justiça Estadual,
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão
vejamos:
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PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO PELA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL CONTRA ATO DE
PREFEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.1. A
competência para processar e julgar mandando de segurança
decorre da categoria da autoridade coatora ou de sua sede
funcional, e não da natureza do ato impugnado ou da matéria
ventilada no writ ou em razão da pessoa do impetrante, consoante
assente na jurisprudência da egrégia Primeira Seção deste sodalício
(Precedentes: (CC 98.289/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
DJe 10/06/2009; CC 99.118/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 27/02/2009; CC 97.722/AM,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/11/2008; CC
97.124/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe
20/10/2008; CC 50.878/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe
19/05/2008; CC 68.834/SC, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJ 01/02/2008; CC 47.219 - AM, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, Dje 03/04/2006; CC 38.008 - PR,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 01/02/2006). 2. In casu, a
competência da Justiça Estadual resta evidenciada, porquanto o
mandando de segurança em questão foi impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Santo André. 3. Conflito conhecido para
declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
o suscitado. (CC 107.198/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 19/11/2009). 

A Constituição Federal preconiza em seu art. 132:

 Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito
Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso
dependerá de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das
respectivas unidades federativas.

A respeito do pedido de suspensão do certame pelo Impetrante
por ausência da Ordem dos Advogados do Brasil, merece ser destacado o
posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PARA
PROCURADOR MUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
NECESSIDADE - PRINCIPIO DA SIMETRIA - RECURSO
PROVIDO. 1. a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal
de Justiça é clara ao expor que nos casos de mandado de
segurança impetrado pelo agravante, OAB, contra
suposto ato coator municipal, a competência é da Justiça
Estadual Comum 2. Certame especificamente em razão
do cargo de Procurador Municipal, a participação da
OAB nestes certames não é mero formalismo, mas sim
um instrumento de controle constitucional e social da
regularidade dos mesmos, em face da aplicação do
princípio da simetria, nos termos do disposto no art. 132
da Constituição Federal. 3. Não basta que a agravante
seja chamada a participar como mera espectadora, mas
deve-se permitir sua participação EFETIVA. O que não
ocorreu, conforme confessa o próprio agravado ao expor
que os posicionamentos da OAB não foram acatados por
gerarem conflitos com o edital. Recurso provido. (TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 4109000010, Relator :
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
18/05/2010, Data da Publicação no Diário: 02/06/2010)

Assim, percebo que são verossímeis as alegações do Impetrante
nos termos da norma constitucional, vez que a participação da OAB em todas
as fases do certame, especificamente em razão do cargo de Procurador
Municipal, torna-se obrigatória, em observância ao principio constitucional
da simetria. 

Ademais, em que pese ter o Impetrado ter dado ciência à
Impetrante acerca da realização do aludido concurso, por correspondência,
na data de ontem, conforme se verifica à fl. 100, não foi oportunizada a
participação efetiva da respectiva entidade de classe no certame (seja para
elaborar questões que irão cair no exame, inscrição de candidatos, correção
de provas, classificações, ou seja, participação de toda banca), fato que denota
que o referido Edital foi elaborado de forma irregular. 
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Assim, dentro da cognição sumária exigida neste momento
processual, emerge dos elementos dos autos, haver relevância dos
fundamentos, por presente documentação suficiente para comprovar a
verossimilhança das alegações de que a OAB não foi chamada para
acompanhar o concurso desde a fase inicial, antecedente a publicação do
edital, fato que afronta o art. 132, da Constituição Federal.

Quanto ao requisito do periculum in mora, tenho que o
mesmo está comprovado em razão da prova seletiva realizar-se sem a
participação do representante da OAB, com os referidos vícios apontados no
edital, o que poderá ocasionar a nulidade do certame.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores tenho que
deve ser deferida a liminar pretendida. 

Isto posto, DEFIRO a medida liminar postulada, para
determinar a Autoridade Coatora que suspenda o concurso para o
provimento dos cargos de advogado e Procurador do Município de Ibatiba ,
até o final julgamento do presente writ. 

Notifiquem-se as Autoridades Coatoras para cumprir a
presente decisão e prestar informações no prazo legal.

Intime-se, pessoalmente, o representante judicial do Município
de Ibatiba acerca da presente decisão judicial, no prazo de 48 (quarenta e oito
horas).

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Estadual.

Diligencie-se com as formalidades legais. 

Iúna/ES, 15 de março de 2012.

VANDERLEI RAMALHO MARQUES
  JUIZ DE DIREITO
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