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Poder Judiciário da Paraíba
5ª Vara Mista de Sousa

 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0803170-43.2019.8.15.0371

DECISÃO

 

Trata-se de  impetrado pela Mandado de Segurança Câmara de
 contra ato praticado pelo Prefeito do Município deMunicipal de Nazarezinho

Nazarezinho, Silvan Mendes Pedroza, qualificados nos autos.

Alega a impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada
deflagrou processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal
por excepcional interesse público no âmbito municipal, no dia 11/07/2019,
conforme Edital nº 001/2019, sem que fosse enviado Projeto de Lei para a
regulamentação de tais contratos.

Argumenta, que o ato impugnado tem base na Lei Municipal nº
330/2003 e que não há lei geral estabelecendo requisitos para as contratações de
pessoal sem concurso. Ademais, sustenta que, no caso, não foi comprovada a
necessidade temporária e excepcional capaz de justificar o ato reputado ilegal,
como se repete em outros processos seletivos a exemplo do realizado em 2017.

Pediu, por isso, a concessão de medida liminar para determinar a
suspensão do certame, cujas provas estão agendadas para o próximo dia
28/07/2019, e obrigar o impetrado a enviar ao Legislativo “projeto que cria o

”Processo Seletivo objetivando o preenchimento de vagas para aquele Município
(sic).

Juntou os seguintes documentos: a) redação da Lei Municipal nº
330/2006; b) termo de posse do presidente da Câmara Municipal e cópia do seu
documento de identidade; c) procuração; d) Edital nº 001/2019; e, e) Edital nº
001/2017.

É o relatório. Decido.
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  Como se sabe, o mandado de segurança constitui ação de natureza
constitucional para amparar direito líquido e certo do próprio impetrante.

Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar
Ferreira Mendes, direito líquido e certo “é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à

”. (Mandado desegurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. - São Paulo: Malheiros Editores,
2014, p. 36-37).

Conclui-se, dessa forma, que apenas aqueles direitos plenamente
verificáveis sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a
impetração do mandado de segurança, não se admitindo o seu manejo para a
defesa de direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não
determinados.

Assim, sendo a impetrante a Câmara Municipal, que é órgão do
 Poder Legislativo, somente se admite que ela utilize a via do writpara defender

 prerrogativas institucionais relacionadas ao seu funcionamento, e àautonomia e
independência do órgão, pois não possui personalidade jurídica, apenas possui
personalidade judiciária, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência.

Feitas estas conformações, tenho que apreciar o pedido deduzido
 em sede de liminar considerando ser função da Câmara de Vereadores fiscalizar

e controlar as contas públicas, acompanhando a execução do orçamento do
Município, a fim de verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder

   Executivo (art. 31, §1º da CF/88). Afinal, a rigor, não é cabível nesta via o controle
abstrato de constitucionalidade por omissão de Chefe do Executivo, decorrente
da falta de iniciativa de lei de sua competência, como alegado na exordial.

 de liminar, em mandado de segurança, exige aA concessão
concorrência dos seguintes requisitos legais previstos pelo art. 7º, III, da Lei nº
12.016/2009: a) a relevância do fundamento; e b) o risco de um prejuízo que
ocorrerá se o ato restar ineficaz acaso seja concedida a medida somente ao final.

No caso vertente, ao contrário do que alega a impetrante, o
Município de Nazarezinho dispõe de lei local regulamentando a contratação
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temporária de pessoal por excepcional interesse público, por meio da Lei nº 570

de 30/05/2016 , a qual inclusive revogou expressamente a invocada Lei nº1

330/2003.

Além de outras disposições, a Lei nº 570/2016 contempla as
hipóteses de necessidade excepcional (art. 2º), a forma de recrutamento (art. 3º),
os requisitos para a contratação (art. 4º), o prazo do contrato (art. 5º) e o
respectivo custeio (art. 6º).

Portanto, como não foi demonstrado que tal lei tenha sido revogada
ou reputada inconstitucional, não há que se falar em obrigar o impetrado a enviar
à impetrante “projeto que cria o Processo Seletivo objetivando o preenchimento

”.de vagas para aquele Município

Entretanto, verifico que o processo seletivo questionado, regulado
pelo Edital nº 001/2019, está embasado na legislação revogada (Lei nº 330/2003),
dispondo que “O Processo Seletivo Simplificado é destinado ao provimento de
empregos públicos e será realizado nos termos do Art. 37, IX, CF, Lei Municipal
nº 330/2003, e no que couber a Lei Federal 8.745, de 09 de dezembro de 1993,

”.de acordo com as normas contidas neste edital

Se não bastasse isso, nas disposições preliminares estabelece o
ato convocatório do certame que:

“1.8 O Regime Jurídico é estabelecido pela Lei Municipal nº
330/2003, que dispõe contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse
público”.

Com efeito, os ditames do ato convocatório vinculam o poder
público e o particular interessado em contratar, não se podendo admitir que tal
vinculação se faça com base em lei revogada.

Acrescente-se, ainda, que as vagas ofertadas pelo Edital nº
001/2019, além de acrescer os cargos de educador social, nutricionista,
odontólogo, etc, reproduz as vagas ofertadas no edital nº 001/2017 para os
cargos de assistente social, agente de combate a edemias, assessor jurídico,
enfermeiro, médico, psicólogo, veterinário etc, cabendo assim aferir a legalidade
do ato  concernente à“necessidade excepcional”, que justifique a realização de

 processo seletivo em detrimento deconcurso público.

A Constituição Federal estabelece o acesso universal aos cargos
públicos e, como característica do princípio Republicano e Democrático do Estado
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Brasileiro, impõe ao Administrador Público, de qualquer dos entes federados, a
obrigatoriedade de realizar concurso público para a admissão de pessoal.
Estabelece, porém, as duas únicas hipóteses de exceção: a) nomeação para
cargo em comissão; e b) contratação por tempo determinado para atender a
excepcional interesse público.

Apesar da imposição constitucional, não raro se verifica a
 ocorrência de irregularidades emcontrataçõesna Administração Pública, tais como

admissão de empregados sem prévio concurso, ou a realização de concursos
 com inobservância dos princípios constitucionais correlatos, ou, ainda, a

contratação de servidores temporários fora das hipóteses constitucionais. Nestes
casos, os atos praticados sem a observância da forma e solenidade previstas na
Constituição Federal e em lei são nulos de pleno direito.

 No âmbito federal, a Lei nº 8.745/93 estabelece as hipótesesde

  “necessidade temporária de excepcional interesse público” no seu art. 2º 2, tema
 que também é tratado pelo art. 2º da Lei Municipal nº 570/2016, in verbis:

“Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público:

I - assistência a situações de calamidade;

II – assistência a emergências em saúde pública;

;III – a promoção de campanhas

IV- admissão de professor substituto para suprir a falta de
professor efetivo em razão de vacância do cargo decorrente de
exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento,
afastamento ou licença de concessão obrigatória, nomeação
para ocupar cargo em comissão ou função de confiança,
afastamento para capacitação, durante a tramitação de
processo para realização de concurso público, ausência de
aprovados ou inscritos em concurso público e qualquer outro
motivo capaz de comprometer a continuidade dos períodos
letivos;

V - necessidade de pessoal, em decorrência de vacância do
cargo decorrente de exoneração, demissão, falecimento e
aposentadoria, nas unidades de prestação de serviços
essenciais, estando em tramitação processo para realização de
concurso público e na ausência de aprovados ou inscritos em
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concurso público. VI - necessidade de pessoal para programas
sociais e assistenciais idealizados pelo Governo Federal e
geridos em contrapartida com o município.

VII - vigilância e inspeção, relacionadas à defesa sanitária e
agropecuária, no âmbito do território municipal, para
atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de
produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à
saúde animal, vegetal ou humana;”

Portanto, numa cognição própria desta fase processual constata-se
que o ato questionado (Edital nº 001/2019) objetiva a contratação de profissionais
cuja a necessidade dos serviços para a Administração não é temporária, como
por exemplo, Assessor Jurídico, Enfermeiro, Médico, Assistente Social etc.

A necessidade temporária para fins de contratação sem concurso
público é aquela qualificada pela transitoriedade, que se sabe ter um fim certo e
próximo. Tanto é assim, que a lei impõe um prazo máximo de contrato, que, na
espécie, é de no máximo de 12 (doze) meses, já computada a possível
prorrogação (art. 5º da Lei nº 570/2016).

Todavia, o edital do processo seletivo nº 001/2017 (id. 22977405)
revela, ao menos com relação às vagas que se repetem no edital nº 001/2019 (id.
22977424), que a necessidade permanecerá existindo após o fim do prazo de
contratação precária.

Assim, não se justifica a contratação por prazo determinado para
suprir quantitativos de servidores cuja investidura deve ser efetivada através de
concurso público, que somente poderia ser dispensada por situação excepcional
não verificada na espécie.

Desse modo, com a probabilidade do direito invocado, é de se
considerar que o prosseguimento do processo seletivo simplificado trará prejuízos
à Administração Pública e aos administradores, criando expectativas de
contratação nos candidatos aprovados, que podem não se concretizar ou gerar
contratações nulas. Aliado a isso, está presente a urgência no provimento,
considerando que o cronograma do processo seletivo estabeleceu como data de
aplicação das provas o próximo domingo, dia 28/07/2019, havendo risco de
ineficácia da medida se não concedida nesta oportunidade.

A presença dos requisitos legais impõe a concessão da liminar para
cumprimento pelo Poder Público neste particular.
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Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar para
determinar a suspensão do processo seletivo simplificado – Edital nº 001/2019,
até ulterior deliberação deste Juízo, devendo o impetrado se abster de aplicar as
provas marcadas para o dia 28/07/2019, sob pena de responder pelo delito do art.
1º, XIV do DL 201/67 e sujeitar-se à aplicação de multa pessoal.

Intime-se a impetrante, por seu patrono, acerca desta decisão.

Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora para cumprimento
imediato desta decisão, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste
informações (art. 12 da Lei nº 12.016/09).

Intime-se o órgão que exerce a representação judicial da pessoa
jurídica interessada – Município de Nazarezinho (art. 7º de Lei 12.016/09).

Findo o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar
em 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se urgentemente e com os expedientes necessários,
servindo esta decisão como mandado/ofício.

Sousa, data do registro eletrônico.

 

Natan Figueredo Oliveira

            Juiz de Direito

 

1  Disponível em:

 ,https://www.nazarezinho.pb.gov.br/legislacao/leis-ordinarias/category/63-leis-ordinarias-de-2016.html consultado em

26/07/2019.

2 Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - assistência a emergências em saúde pública; (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 2010)

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE;(Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999).

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;
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V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;

VI – atividades: (Redação dada pela Lei nº 9.849, de 1999).

a) especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e

serviços de engenharia; (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999). (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006).

b) de identificação e demarcação territorial; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

c)(Revogado pela Lei nº 10.667, de 2003)

d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas; (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999). (Prorrogação de prazo pela Lei nº 11.784,

de 2008

e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações – CEPESC; (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).

f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,

para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de

iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).(Vide Medida Provisória nº 341, de

2006).

g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM e do Sistema de Proteção da

Amazônia – SIPAM. (Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999).

h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos

internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública.(Incluído pela

Lei nº 10.667, de 2003) (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006).

i) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para

organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas

mediante a aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) (Vide

Medida Provisória nº 878, de 2019)

j) técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não

alcançadas pela alínea i e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade; (Incluído pela Lei nº

11.784, de 2008)

l) didático-pedagógicas em escolas de governo; e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

m) de assistência à saúde para comunidades indígenas; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

n) que tenham o objetivo de atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, à

reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais;(Incluído pela Medida Provisória nº 885, de 2019)

VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo

ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação.(Incluído pela Lei nº

10.973, de 2004)

VIII - admissão de pesquisador, de técnico com formação em área tecnológica de nível intermediário ou de tecnólogo,

nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa, ao

desenvolvimento e à inovação;(Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)

IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência

de emergência ambiental na região específica.(Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)
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X - admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os

limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação.(Incluído

pela Lei nº 12.425, de 2011)

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento de

médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante

integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.(Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013)

XII - admissão de profissional de nível superior especializado para atendimento a pessoas com deficiência, nos termos da

legislação, matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior nas instituições

federais de ensino, em ato conjunto do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministério da Educação.
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