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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCOS PARENTE DA
COMARCA DE MARCOS PARENTE
Praça Dirno Pires Ferreira, s/n, Centro, MARCOS PARENTE - PI - CEP: 64845-000

 0800452-57.2018.8.18.0102PROCESSO Nº:
 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)CLASSE:

 [ASSISTÊNCIA SOCIAL, Abuso de Poder, Abono Pecuniário (Art. 78 LeiASSUNTO(S):
8.112/1990)]
IMPETRANTE: LARA DA ROCHA DE ALENCAR BEZERRA

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE - PI, TIAGO
RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA, DANYLLO CARREIRO MOUSINHO

 

SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança ajuizado por   Lara Rocha de Alencar Bezerra tendo como
autoridades coatoras o Prefeito de Marcos Parente, o Procurador-Geral do Município e o Presidente da Comissão
de Licitação, todos amplamente qualificados nos autos, aos quais atribui a prática de atos comissivos e omissivos
que obstariam a atuação profissional da autora, Procuradora do Município.

A impetrante alega, em síntese, que:

1) mesmo exercendo suas atribuições de segunda a sexta, 40 horas semanais, nunca o Prefeito ou o
Presidente da Comissão de Licitação lhe encaminharam quaisquer projetos de lei ou procedimentos licitatórios
para manifestação, a despeito de ser a única procuradora efetiva do município;

  2) os gestores do município aduzem que a Lei Municipal n.º 138/2013 não traz atribuições da
procuradora efetiva, mas do Procurador-Geral do Município, o que a impediria de exercer suas atribuições;

3) o Procurador-Geral do Município determinou à impetrante que só atuasse se autorizado por ele.
Relata, também, que o referido procurador não cumpre a jornada de trabalho prevista na lei dos servidores
públicos municipais e, além disso, lhe cobrou por ofício a relação de todos os processos e manifestações da
procuradora, mesmo sendo tais informações públicas e acessíveis;

4) possui conduta pautada na lei, apontando os graves abusos cometidos pelo Chefe do Executivo
demandado, requerendo ingresso no polo ativo da Ação de Improbidade nº 0000471-33.2017.8.18.0102, onde o
gestor flagrantemente não só descumpriu a Lei como também descumpriu a medida liminar, conforme petição
constante no DOC 08;

5) as manifestações dos gestores nos ofícios anexos denotam um tom de ameaça, estando evidente a
tentativa de criar fatos para justificar um procedimento administrativo disciplinar.

Indicou a legislação na qual entende estar pautada sua pretensão e, ao final, pugnou pela concessão
da ordem para determinar “que os impetrados se abstenham de obstar a impetrante o exercício de atribuições de

natureza técnica da PGM de Marcos Parente, descritas na Lei 138/2013 e desrespeitada pelos impetrados, para

que a esta impetrante seja permitido o exercício da representação jurídica do Município independentemente de

ordem de superior hierárquico, e que os processos licitatórios e projetos de leis sejam submetidos a seu parecer

prévio, e, ainda, livrar a requerente de ser alvo de processo administrativo disciplinar por agir em conformidade

com a Lei, visto que esta é claramente a única intenção dos impetrados: amordaçar a impetrante a fim de que esta

Num. 3798215 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: BRENO BORGES BRASIL - 10/01/2019 22:06:32
https://tjpi.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19011022063276500000003663476
Número do documento: 19011022063276500000003663476



seja obstada em sua função e pare de judicial e extrajudicialmente realizar a defesa do ente público mesmo

.quando esta conflita com os interesses do chefe do executivo”

Trouxe vasta documentação: a) cópia da Lei n.º 138/2013; b) ofícios dirigidos pelas autoridades
coatoras à impetrante; c) cópia de ações de improbidade ajuizadas em face de atos aparentemente ilícitos do gestor.

A liminar foi concedida, determinando-se aos impetrados que “a) não obstem a atuação

profissional da impetrante, nos termos da Lei Municipal n.º 138/2013, permitido o exercício da representação

jurídica judicial e extrajudicial do Município de Marcos Parente, independentemente autorização prévia; b) os

processos licitatórios e projetos de leis sejam submetidos a parecer prévio da impetrante; c) se abstenham de atos

de perseguição ou assédio moral em relação à impetrante, proibindo-os de instaurar processo administrativo

disciplinar por exercer licitamente suas funções”.

A     ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS – ANPM requer o seu
ingresso no feito na condição de .amicus curiae

Em suas informações o Procurador Geral do Município sustenta, preliminarmente, a impossibilidade
jurídica do pedido, aduzindo que “os fatos ora discutidos não passam de mera discordância de opiniões, de sorte

que, os atos aqui discutidos são legítimos, decorrentes de prerrogativas e atribuições manifestamente legais

”, pelo que requer a extinção do feitocontra o qual não comporta ou não se admite, permissa vênia, o mandamus

sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito do  aduz que as atribuições da PGM são exclusivas do Procurador Nomeado;writ

que a decisão liminar teria esgotado o objeto da ação; que a fundamentação desenvolvida pela impetrante está
equivocada e busca, “na verdade, a inovação no mundo jurídico, procurando ver escritas na Lei 138/2013

 que embora a impetrante seja submetida a cargaatribuições que nela não foram inseridas pelo legislador”;

horária de 40 horas semanais, continua a exercer a advocacia privada, mesmo no horário de trabalho, o que
encontra óbice na Lei Municipal nº 107/2009, relacionando os processos em que tal fato teria ocorrido.

Junta outros documentos para o fim de provar suas alegações.

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, através da Seccional Piauí, também requereu a sua
habilitação no feito na condição de .amicus curiae

Em sua manifestação o Presidente da Comissão de Licitação do Município de Marcos Parente/PI
sustentou, preliminarmente, que a impetrante não teria comprovado ser beneficiária da assistência judiciária
gratuita, mormente porque enquanto Advogada não restou evidenciado que sobrevive exclusivamente dos ganhos
que aufere como Procuradora Jurídica.

No mérito, defende que o cargo de Procurador Jurídico previsto pela Lei nº 108/2009 não tem entre
as suas atribuições a análise de procedimentos licitatórios; que não caberia ao Poder Judiciário determinar quais as
funções atinentes ao cargo de Procurador Jurídico; que a Lei Municipal nº 138/2013 define as atribuições do
Procurador-Geral do Município; que não há prova pré-constituída da retaliação  que a impetrante diz sofrer.

O Prefeito Municipal, por seu turno, alega que está à frente do Poder Executivo  municipal desde
01/01/2017 e que existindo concurso público válido, passou a realizar nomeações de aprovados.

Prossegue sua narrativa dizendo que inicialmente realizou procedimento de inexigibilidade de
licitação para contratação de escritórios de advocacia os quais deveriam atuar em áreas especificas, especialmente
na consultoria jurídica administrativa, tudo de acordo com a legislação que rege a matéria, os princípios
administrativos, e prática comum a todos os municípios piauienses, e que a despeito disso o Município procedeu à
nomeação da impetrante, com o objetivo de que a representação jurídica do Município, ocorresse no próprio
Município.

Diz que a impetrante “já assumiu seu cargo fazendo um verdadeiro escarcéu na Administração,

passou a efetivar inúmeras denúncias contra o gestor e os prestadores de serviço, tentando a todo modo

 que defendeu a existência do cargo dedesestabilizar a Administração do Município de Marcos Parente”;

Procurador do Município junto ao TCE; que a via do mandado de segurança é inadequada quando a prova dos
fatos necessitar de dilação probatória o que, segundo ele, ocorre no presente  que mandamus; “a impetrante busca,

pela via do mandado de segurança, provimento judicial que usurpa do Poder Executivo atos próprios de sua
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atuação administrativa ao determinar como deve proceder na gestão dos servidores e ainda proibindo o gestor de

 ausência de direitoapurar as irregularidades cometidas através do competente procedimento administrativo”;

líquido e certo; que o cargo de Procurador Jurídico está mencionado apenas em anexo da Lei nº 108/2009, não
havendo definição de suas atribuições, seja nesse dispositivo ou em qualquer outro no âmbito do Município de
Marcos Parente.

A decisão liminar foi questionada no Agravo de Instrumento nº 0705088-73.2018.8.18.0000,
entendendo o Desembargador Relator pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo a
decisão agravada.

O Ministério Público Estadual se manifestou pela concessão da ordem.

É, no que interessa, o relatório.

 

FUNDAMENTAÇÃO

1ª Preliminar: inadequação da via eleita.

Não prospera a prefacial de extinção do processo sem apreciação meritória por inadequação da via
eleita visto que a documentação que instrui a inicial é bastante e suficiente para o conhecimento da matéria
versada, prescindindo, portanto, de dilação probatória.

Afasto, assim, a preliminar sob foco.

 

2ª Preliminar: impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto à preliminar sob análise, inexistindo óbice no ordenamento jurídico pátrio ao pedido
formulado ao Estado-Juiz no sentido de obter provimento jurisdicional de natureza mandamental dirigido a
autoridades administrativas que estariam obstando o desempenho, pela impetrante, das atribuições inerentes ao
cargo de Procurador Jurídico em que se encontra investida, reputo inconsistente a preliminar em apreço. 

 

3ª Preliminar: da não inclusão da impetrante no conceito de hipossuficiente econômico.

Relativamente à gratuidade judiciária deferida à impetrante, Procuradora Jurídica do Município de
Marcos Parente/PI, destaco que a partir do contracheque lançado aos autos pela mesma, o deferimento dos
benefícios da assistência judiciária gratuita afigurou-se harmônico ao comando legal que versa sobre a matéria.

Embora aportados aos autos elementos que  o exercício da advocacia privada pelaindiquem

impetrante, o rito especial do  não comporta dilação probatória, de modo que não se sabe as condiçõesmandamus

em que foram prestados os referidos serviço, se de modo oneroso ou gratuito, por exemplo, de modo que à míngua
de provas, INDEFIRO a preliminar.

Ademais, uma vez que as autoridades coatoras representam o Município de Marcos Parente, que
goza de isenção fiscal,  eventual revogação do benefício da gratuidade judiciária só teria implicações práticas em
casos de denegação da ordem, o que não se coaduna com o caso em análise.

 

 Do pedido de ingresso da Associação Nacional de Procuradores Municipais – ANPM e da
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Piauí como  Deferimento.amicus curiae.

Para Rodrigo Strobel Pinto, citado pelo Prof. Alexandre Freitas Câmara  Lições de Direitoin

Processual Civil, Lumen Juris, 18ª ed, Rio de Janeiro, 2008, p. 207,  é o sujeito processual, pessoaamicus curiae

natural ou jurídica, de representatividade adequada, que atua em processos objetivos e alguns subjetivos cuja
matéria seja relevante.
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Muito se discutiu sobre a possibilidade de se admitir o  em mandado de segurança,amigo da Corte

mormente em razão da natureza subjetiva do  e da ausência de previsão legal na lei de regência do remédiowrit

heroico.

Ocorre que diante da previsão contida no Código de Processo Civil de 2015 e da aplicação
subsidiária da Lei Substantiva Civil ao procedimento do mandado de segurança, aliada a decisões do Supremo
Tribunal Federal favoráveis à admissão do  a celeuma em torno do tema tem tomando novosamicus curiae,

contornos, estes atinentes ao atendimento (ou não) dos requisitos dispostos no art. 138 do CPC.

Nesse sentido, confiram-se trechos de decisões proferidas pelos Ministros do Supremo Tribunal
Federal Dias Toffoli e Edson Fachin, :ipsis litteris

 

“A participação de amicus curiae em processos subjetivos possui idêntica natureza da

habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de
introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo

 (MS 34.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/12/2016)órgão julgador competente”.

 

“Como se sabe, a representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito

espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão.

Tendo em vista que a DPU indicou sua contribuição específica para a causa e demonstrou atuar

de maneira concreta na seara objeto do presente writ, exibe a requerente evidente

representatividade, tanto em relação ao âmbito espacial de sua atuação, quanto em relação à

matéria em questão.” (MS 33882, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/08/2016) 

 

Nesse passo, estabelece o art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:

 

“Art. 138.  ou o relator, O juiz considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema
 poderá, por decisão irrecorrível, deobjeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia,

ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com

 no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.representatividade adequada,

§ 1  A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza ao

interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3 .o

§ 2  Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir oso

poderes do amicus curiae.

§ 3  O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandaso

repetitivas”.

 

Como se extrai do dispositivo legal acima transcrito a admissão do  exige a presença amicus curiae

 da representatividade adequada daquele que pretende ingressar no feito e que ou a matéria sejaconcomitante

relevante, ou haja especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.

Indiscutíveis, no caso dos autos, a relevância da matéria e a especificidade do tema tratado neste 
, em que se discute a possível violação do livre exercício profissional de Procurador Jurídico do Município dewrit

Marcos Parente/PI além da mitigação de suas atribuições decorrente de atos imputáveis às autoridades coatoras.

Nesse passo, entendo preenchidos, no caso concreto, os requisitos imprescindíveis ao ingresso da
Associação Nacional de Procuradores Municipais – ANPM e da OAB-Seccional Piauí como amicus curiae.
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Destaco que a admissão do amigo da Corte visa subsidiar o julgador da causa de elementos que
permitam uma melhor compreensão da matéria discutida nos autos, apresentando-lhe dados que dispõe em razão
da sua especialização na questão de direito tratada.

Inegável, portanto, a especialização da OAB na defesa dos direitos e das prerrogativas dos
advogados, sejam eles públicos ou privados, bem assim da ANPM nas questões que envolvam as atribuições e
prerrogativas dos Procuradores Municipais.

Dito de outro modo,  a expertise da OAB e da ANPM na defesa dos direitos eno caso concreto,

prerrogativas dos advogados e procuradores municipais permite uma melhor compreensão da matéria de direito
tratada neste .mandamus

Pelas razões supra, DEFIRO o pedido de ingresso da Associação Nacional de Procuradores
Municipais – ANPM e da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Piauí, na qualidade de .amicus curiae

 

Do mérito propriamente dito.

No presente  a impetrante se insurge contra atos comissivos e omissivos atribuídos àsmandamus

autoridades coatoras os quais estariam obstando a sua atuação profissional como Procuradora Jurídica do
Município de Marcos Parente/PI.

A partir das manifestações das autoridades coatoras é possível perceber que os atos que ensejaram a
presente impetração decorrem de uma interpretação equivocada da legislação municipal, tanto da que criou a
Procuradoria Geral do Município de Marcos Parente/PI, Lei nº 138/2013, quanto da que previu o cargo de
Procurador Jurídico, Lei nº 108/2009. Explico: as autoridades coatoras entendem que as atribuições descritas no
artigo 10 da Lei nº 138/2013 cabem tão somente ao Procurador-Geral do Município.

Segundo o mencionado artigo, “ , sob a titularidade docompete à Procuradoria Geral do Município
Procurador Geral do Município: I - representar o Município, judicial e extrajudicialmente, como advocacia

geral; II -     exercer, direta ou indiretamente, as atividades de defesa judicial e administrativa, orientação,

consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo; III – promover a execução da dívida ativa do

Município; IV – responder pela regularidade jurídica de todas as situações negociais, políticas e administrativas

do Município; V – receber e apurar a procedência das reclamações e denúncias contra órgãos da Administração

Pública Municipal e determinar a instauração das medidas legais cabíveis; VI – elaborar pareceres jurídicos de

projetos de leis, decretos, contratos e outros atos municipais; VII – coordenar, operacionalizar, e executar o

Programa de Defesa do Consumidor no âmbito municipal, e a implantação e funcionamento do Conselho

Municipal de Entorpecentes; VIII – assessorar técnica e operacionalmente a elaboração de projetos e atos

administrativos oficiais expedidos pelo Poder Executivo; IX – assessorar, preventiva e corretivamente, os demais

órgãos e unidades quanto aos assuntos jurídicos e atos legais vigentes”. (grifei)

A literalidade do dispositivo legal transcrito atesta que as competências foram declinadas ao órgão,
.ou seja, à Procuradoria Geral do Município de Marcos Parente

Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello,  Curso de Direito Administrativo, 25ª edição,in

Malheiros Editores, 2008, ipsis litteris:

 

“2. Órgãos são unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do
Estado. Por se tratar, tal como o próprio Estado, de entidades reais, porém abstratas (seres de
razão), não têm nem vontade nem ação, no sentido de vida psíquica ou anímica próprias, que,
estas, só os seres biológicos podem possuí-las. De fato, os órgãos não passam de simples
repartições de atribuições, e nada mais.

3. Então, para que tais atribuições se concretizem e ingressem no mundo natural é

necessário o concurso de seres físicos, prepostos à condição de agentes. O querer e o agir destes

sujeitos é que são, pelo Direito, diretamente imputados ao Estado (manifestando-se por seus

órgãos), de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade de agentes, seu querer e seu agir são
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recebidos como o querer e o agir dos órgãos componentes do Estado; logo, do próprio Estado. Em

suma, a vontade e a ação do Estado (manifestada por seus órgãos, repita-se) são constituídas na e

pela vontade e ação dos agentes; ou seja: Estado e órgãos que o compõem se exprimem através dos

agentes, na medida em que ditas pessoas físicas atuam nesta posição de veículos de expressão do

Estado.

Os órgãos não passam de simples partições internas da pessoa cuja intimidade

estrutural integram, isto é, não têm personalidade jurídica. Por isto, as chamadas relações

interorgânicas, isto é, entre os órgãos, são, na verdade, relações entre os agentes, enquanto

titulares das respectivas competências, os quais, de resto – diga-se de passagem -, têm direito

subjetivo ao exercício delas e dever jurídico de expressarem-nas e fazê-las valer, inclusive contra

intromissões indevidas de outros órgãos”. (grifei)

 

Pois bem, diante da incapacidade física dos órgãos de exercerem suas atribuições e de expressaram
seu querer, faz-se necessária a contratação de pessoas, agentes, para concretizarem suas atribuições. E aqui o cerne
da questão: as atribuições da Procuradoria do Município de Marcos Parente estariam adstritas e restritas à figura do
Procurador-Geral do Município?

Tal como assinalado na decisão liminar, em que foi traçado um paralelo com a Advocacia-Geral da
União, embora a lei destine à Procuradoria-Geral do Município de Marcos Parente determinadas atribuições, isso
não quer dizer que somente o Procurador-Geral do Município de Marcos Parente possa exercer tais atribuições,
sejam elas de modo exclusivo ou privativo, eis que o órgão não se confunde com a autoridade que o chefia, que o
dirige, em sua maioria pessoas nomeadas  para cargos em comissão, cujo traços marcantes são aad nutum

transitoriedade e a confiança da autoridade nomeante naquele que foi nomeado.

Sucede que sendo as atribuições do órgão fixas, perenes, não mudando ao talante dos governantes
ou dos chefes as atribuições-fim do órgão devem ser exercidas por servidores efetivos, aprovados em concurso
público, de modo a refletir a perenidade, a fixidez das atividades sob a responsabilidade do órgão.

Nesse ponto, interessante ressaltar a distinção entre cargos de provimento efetivo e em comissão,
remetendo-se ao magistério de José dos Santos Carvalho Filho, em seu Manual de Direito Administrativo, 26ª
edição, São Paulo, Atlas, 2013, p. 613:

 

“Cargos efetivos são aqueles que se revestem de caráter de permanência, constituindo a

maioria absoluta dos cargos integrantes dos diversos quadros funcionais. Com efeito, se o cargo

não é vitalício ou em comissão, terá que ser necessariamente efetivo. Embora em menor grau que

nos cargos vitalícios, os cargos efetivos também proporcionam segurança a seus titulares: a perda

do cargo, segundo emana do art.41, § 1º, da CF, só poderá ocorrer, depois que adquirirem a

estabilidade, se houver sentença judicial ou processo administrativo em que se lhes faculte ampla

defesa, e agora também em virtude de avaliação negativa de desempenho, como introduzido pela

EC nº 19/1998.

Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus

titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade

nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza

desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a

nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do

titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade

nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).

É importante acentuar que cargos em comissão somente podem destinar-se a funções de
chefia, direção ou assessoramento, todas elas de caráter específico dentro das funções
administrativas. Resulta daí, por conseguinte, que a lei não pode criar tais cargos para substituir
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 outros de cunho permanente e que devem ser criados como cargos efetivos, exemplificando-se

com os de perito, auditor, médico, motorista e similares. Lei com tal natureza é inconstitucional por

vulnerar  a destinação dos cargos em comissão, concebida pelo Constituinte (art. 37, V, CF).

O texto constitucional anterior estabelecia que os cargos em comissão e as funções de

confiança deveriam ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira

técnica ou profissional. A EC nº 19/1998, da reforma do Estado, todavia, alterando o inciso V do

art. 37, restringiu essa investidura, limitando o exercício de funções de confiança a servidores

ocupantes de cargo efetivo e a investidura em cargos em comissão a servidores de carreira, nos

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, devendo as atribuições de tais funções e

cargos destinar-se apenas à chefia, direção e assessoramento. A norma ora vigente limita a

investidura, em cargos em comissão, de pessoas que não pertencem aos quadros públicos, com o

que se procurará evitar tantos casos de imoralidade e nepotismo existentes em todos os setores da

Administração”.

 

Ainda sobre a distinção que marca os cargos efetivos e os de provimento em comissão, Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo, Malheiros, 2008, p. 300,
leciona, ipsis litteris:

 

“Cargos em comissão

79. Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são

aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da

autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é,

livremente, quem os esteja titularizando.

 

Cargos de provimento efetivo

80. Os cargos de provimento efetivo são os predispostos a receberem ocupantes em caráter

definitivo, isto é, com fixidez. Constituem-se na torrencial maioria dos cargos públicos e são

providos por concurso público de provas ou de provas e títulos.

A aludida fixidez é uma característica de cargo (uma vocação deste), não de quem nele

venha a ser provido. Seu titular só após três anos de exercício, período que corresponde ao estágio

probatório, é que nele se efetiva e adquire estabilidade, se avaliado favoravelmente”.

 

Vista a diferença entre os cargos de provimento e em comissão e, notadamente, que é traço
característico do último destinar-se a funções de chefia, direção ou assessoramento, não se pode entender como
razoável a interpretação aplicada pelas autoridades coatoras de que as atribuições da  seriam, tambémProcuradoria

e somente, atribuições do Procurador-Geral. Tal raciocínio vai de encontro à construção teórica do Direito
Administrativo, esbarrando em obstáculos intransponíveis, como a destinação do cargo comissionado, eis que as
atribuições elencadas no art. 10 da Lei nº 138/2013  são de direção, chefia ou assessoramento, dizendo respeitonão
às atividades-fim, permanentes do órgão, as quais, sem dúvida, devem ser exercidas por servidores investidos em
cargos efetivos.

Ademais, é intuitivo concluir que as atribuições do  Procuradoria-Geral do Município deverãoórgão

ser repartidas entre seus servidores, não o sendo, entretanto, concluir que as atribuições  não podem serdo órgão

desenvolvidas por seus servidores efetivos e, mais ainda, que caberiam  ao detentor do cargo em comissãoapenas

que, como já assinalado, se destina a funções de direção, chefia e assessoramento.

Aqui, mais uma vez traz-se à baila as lições de José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito
Administrativo, 17ª edição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2007, p. 528-529, segundo a qual não se concebe a
existência de uma cargo sem funções, ipsis litteris:
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 “Cargo público é o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de

suas autarquias e fundações que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e

remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente.

A função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de atribuição e

corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores

públicos.

 (…)

Todo cargo tem função, porque não se pode admitir um lugar na Administração que não
tenha a predeterminação das tarefas do servidor”.

 

Nesse passo, os atos comissivos ou omissivos das autoridades coatoras que, de qualquer modo,
restrinjam o exercício, pela impetrante, das atribuições destinadas à -      Procuradoria Geral do Município de Marcos

 pela Lei nº 138/2013 devem ser reconhecidos como ilegais e prontamente afastados pelo Poder Judiciário,Parente

na medida em que violam direito líquido e certo da Procuradora Jurídica do Município, que tem usurpadas as
atividades que a lei lhe confere.

Não se pode olvidar que o Direito Administrativo é fruto da submissão do Estado à lei, de forma que
a Administração Pública só pode ser exercida em estrita obediência e observância da lei. E, no caso concreto,
restou sobejamente evidenciada a ilegalidade perpetrada pelas autoridades coatoras, expressada, , nosv. g.

documentos acostados sob os ID’s  2745221 e 2745222.

Decorre do princípio da legalidade, ainda, que face à inexistência de lei que defina as atribuições
exclusivas e/ou privativas do Procurador-Geral do Município de Marcos Parente não há hierarquia entre este e a
Procuradora do Município; e que a Procuradora está autorizada a realizar  as atribuições previstas no art. 10todas

da Lei nº 138/2013 e aquelas que lhe são decorrentes.

Quanto ao pedido de “livrar a requerente de ser alvo de processo administrativo disciplinar por

, ressalta-se que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na atividadeagir em conformidade com a Lei”

administrativa e, , impedir a instauração de procedimentos administrativos disciplinares, sob penaantecipadamente

de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

No caso concreto, entretanto, liminarmente constatou-se uma  decorrente deilegalidade flagrante,

uma interpretação equivocada da legislação municipal pelos coatores acerca das atribuições do cargo de
Procurador Jurídico do Município, assim como do art. 133 da Constituição Federal, que prevê a inviolabilidade do 

 por seus atos e manifestações no exercício da profissão, desde que exercidos , de modoadvogado nos limites da lei

que afigurou-se legal, necessário e prudente o controle judicial  de atos administrativos que viessem a serprévio

praticados pelos demandados que  importassem em perseguição ou assédio moral à impetrante, determinando-se a
proibição de instauração de processo administrativo disciplinar contra a Procuradora por exercer  suaslicitamente

funções.

Considero importante ressaltar que toda atividade administrativa deve obediência às normas
constitucionais, mormente se interfere na esfera subjetiva dos particulares, sejam eles administrados ou servidores
e, não por outra razão a Constituição prevê no inciso LV, do art. 5º, que “aos  em processo judicial e litigantes

, e aos acusados em geral são assegurados o , com os  a elaadministrativo contraditório e ampla defesa recursos
.inerentes;” (grifo nosso)

Dessa arte, embora o Poder Judiciário não possa,  obstar que a Administração instaureem regra,

processo administrativo disciplinar para apurar os atos praticados por seus servidores, verificada uma ilegalidade

 como a que ocorreu neste  decorrente de uma interpretação equivocada da legislação, a submissãoflagrante writ,

da Administração ao princípio da legalidade  que, uma vez acionado, o Poder Judiciário exerça o controleexige

judicial da legalidade dos referidos atos administrativos, corrigindo-os e prevenindo que outros no mesmo sentido
sejam praticados.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratifico a liminar antes deferida e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, pelo que DETERMINO aos Exmos. Srs. PREFEITO MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE,
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DE MARCOS PARENTE que:

a) não obstem a atuação profissional da impetrante, nos termos da Lei Municipal n.º 138/2013,
permitido o exercício da representação jurídica judicial e extrajudicial do Município de Marcos Parente,
independentemente de autorização prévia;

b) os processos licitatórios e projetos de leis sejam submetidos a parecer prévio da impetrante; e

c) se abstenham de atos de perseguição ou assédio moral em relação à impetrante, proibindo-os de
instaurar processo administrativo disciplinar por exercer licitamente suas funções.

Comunique-se ao Eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº
0705088-73.2018.8.18.0000.

Sem honorários advocatícios. (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c artigo 25 da Lei nº
12.016/2009).

Sem custas, pois a impetrante não adiantou o seu pagamento (beneficiada pela assistência judiciária
gratuita) e o sucumbente goza de isenção fiscal.

Reexame necessário. (artigo 14, § 1º da Lei nº 12.16/2009).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

MARCOS PARENTE-PI, 23 de novembro de 2018.

 

Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Marcos Parente  
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