
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÔBIA

1rlJ-:!

LEI N' I.785 DE 2{ DE NOVEMBRO DE 2OI7

.DISPÔE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.

1,15612012 DE 02.07.2012 EM SEU ANEXO I, PARA PROMOVER

A CORREÇÃO DA TABELA EXCLUSIVAMENTE EM

RELAÇÃO AO CARGO DE ADVOGADO, ALTERA O ANEXO I

DA LEr 1.509/2013 COM A EXTINÇÃO DE 2 CARGOS DO

poDER EXECUTTVO, S OÁ OUTRAS pnOVlOÊUCtaS."aa

O Prefeito M

FAZ SABER

t0ra- , ABDULJABAR GALVTN MAHAMMAD, no uso de suas atribuições legais,

Câmara Municipal de Vereadores, aprovou a seguinte lei:

Art. l' F ica o o ANEXO I da Lei 1456Í2012, promovendo a criagtro de 0l (um) cargo de advogado' conforme

ane\o ue passa a ser parle integrante da presente Lei.

Art.2'. Fica alrerado Attera o ANEXO I da Lei 1509/2013 (cargos comissionados), promovendo a EXTINÇÀo de oz

(dois) cargos de Assessor Juridico, que passa a viger conforme Tabela'

Art. 3". Esta Lei entÍa em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

CABINETE DO PREFETTO MUNICIPAL. EM, 24 DE NOVEMBRO DE 2'O I7

ABDU AB L OHAMMAT)
refe rto

RONIEVON M

Secretário MuniciPal de Admini

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas'

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente , com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

DA SILVA
anças - PoÍaria n'. 17312017ln

Municipal. Data Supra
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CONSTRUINDO UIVA NOVA HISTÓRIA

ANEXO I ALTERAÇÃO DO ANEXO I DALEI 1.456/12012 PARA O SECUINTE:

ANEXO I

QUANTIDADE DE CARGOS EFETIVOS

Quântidade

00+

002

Cârgo

Advogado

107Agente de Serviços Gerais

006Agente Operacional do Dae

005Almoxarife

003Analista de Controle Intemo

001Arquiteto

003Auxiliar Mecânico

005Carpinteiro

001ContadoÍ

005Costureira

002Coveiro

001Desenhista Cadista

003Eletricista

001Encarregado de TransPoÍe

002Engenheiro Civil

006Fiscal de Trânsito

InstÍutor Técnico

Mecânico

045

LOficial AdministratiYo

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 'l (175

CEP: 78.820-000, Jocioro'MT

.7900
vr.va?v oc t. gov. br
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

040Operador Veículos e Máquinas - I

Operador Veículos e Máquinas - II

010Pedreiro

001Químico

002Técnico Agrícola

006Técnico em Contabilidade

004Tecnico em Processamento de Dados

024Varredeira

001Técnjco de Iluminação Pública

017Vigia Guarda Mun c

009

359

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l,l)75
CEP; 78,820-000, Jocioro-MT
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6ó. 3461.7900
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018

Zelador Municipal

Total
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ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÓBIA

ANEXO I

CARGOS COMISSIONADOS

RequisitosPadÍãoQuantidadeDenominação

Livre Nomeação e exoneração005Assessor Adjunto

Livre Nomeação e exoneração001Assessor Contábil

Livre Nomeação e exoneraçãoCCIOAssessor Especial

I iyre Nomesção e ex

o,tBlÀ4Ê

ES+i?&râdo
Subsítlio

§ê€+etrá+iô

ÀAu+iqieal

003

000
^sesserJ]*Éíaies

Liwe Nomeaçâo e exoneraçàoCC18004Assessor Técnico

Liwe Nomeação e exoneraçãocct2001

Liwe Nomeaçâo e exoneraçãoCCO I012Chefe de Equipe

Livre Nomeação e exoneraçãoCCl I001Chefe de Gabinete

Livre Nomeação e exoneraçàoCC02016Chefe de Núcleo Administrativo

Liwe Nomeação e exoneraçãoCC12002Chefe de Unidade de Enfermagem

Livre Nomeação e exoneração003Chefe de Unidade Odontológica

Livre Nomeação e exoneração, com curso

Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito

de

001Controlador Municipal

Livre Nomeação e exoneraçãoCCO4032Coordenador

Liwe Nomeação e exoneraçãoCCO6032Diretor Departamento

CC IO002DiÍetor TecniÇo

Livre Nomeação e exoneraçãoCCO302'7

Livre Nomeação e exoneraçãoCCO5006Divisão

Livre Nomeação e exonemção, com curso de Ciê

Contábeis e Íegistro no CRC/MT.

lasEquiparado

Subsídio

Secretário
001Encarregado de Contabilidade

ÍHtE
ó6. 1 .7900

Av. António Ferreiro Sobrinho, l,()75
CEP: 78.820-000, Jocioro'MT v/ww.locioro. mt.9ov or

-{EF-
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ANEXO II ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA LEI I509//20I3 PARA O SEGUINTE:

CC I3

CCIT

003

Auditor

CCI5

CC I6

Livre Nomeação e exoneração

Dirigente de Setor



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

Municipal

Eletivo00r Lei EspecificaPrefeito Municipal

Livre Nomeação e exoneração001 CCI4Pregoeiro

CCOT006Secretário Adjunto

Livre Nomeação e exoneraçãoLei Especifica008Secretário Municipal

Liwe Nomeaçào e exoneraçãoCC I6002Superintendente

Livre Nomeação e exoneraçãoCCO8Supervisor

Livre Nomeação e exoneraçãoCCO9001Tesoureiro

EletivoLei Especifica001Vice-Prefeito Municipal

Total

Av. Anlônio Ferreiro Sobrlnho, l.()75
CEP: 78.820'000, Jocioro'MT

3461-7900
v,^vr.w. joc io ro. mt.gov. br
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Lilre Nomeação e exoneração
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADi,,IINISTBAÇÀO E FINANÇAS

CONSTFUNOO UMA NOVA HISTÔâIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI NO 38 DE 2ODE SETEMBRO OE2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

o presente Projeto de Lei 38t2017 dispóe sobre a alteração da lei 145612012 de Q2'07 '2012 em

seu anexo I , especificamente para a criação de 0Í ( um ) cargo de advogado ' bem como altera

o anexo I da lei 1 509/2013 , com o fito de extinguir 2 cargos de assessores jurídicos .

oprojetoénecessário,umaVezqueoatuallotacionogramaencontra-Seirregular,sendo

necessárioadequaro0l(um)cargodeadvogado,oqualfoiprovidoporforçadesentença
judicial,nostermosdomandadodesegurançano.l87í.33.20í5.811.0010,empossandoa

servidora Maria Aili Ferrêira de Melo Rodrigues

essidadede nomeacão, motivo lo qu lse
coml ssionad os.n houve nenhu ma nec

AindaSobreaextinçãodoscargosdeassessores,émedidaqueseimpõe,umaVezque
buscamos satisfazer os pedidos da Ação Civil Pública de no í í 650-í 2'20í 5'81í '00',10 ' proposta

peloMinistérioPúblicoEstadual'Dessaforma,propomosnopresenteprojetoaextinçãode02(

dois) cargos de Assessor Jurídico que restavam na estrutura administrativa

6ó.34ó1-7900
www. iocioro.mt.gov.br

Demaisdisso'aolongodosmeses,Íoiconstatadaarea|necessidadede02(dois)advogados

no quadro oermanente de servidores' No tocante a nomeacão de assessores

impõe a extincão dos carqos'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT



STADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETAFIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS

Contando com a atençãO dos nobres vereadores, encaminhamos o projeto em questáo para

análise e apreciação do Egrégio Poder Legislativo.

É a justificativa

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2017.

Gabinete do Preíeito MuniciPal

ABOULJA R AMMAD

Prefe M nicipal

AO EXCELENTÍSSIIIIO SCNUOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT'

coNsÍÊuNoo UMA Nova HriÍonn

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820'000, Jocioro-MT

óó.34ól-7900
www.iocioro.mt.gov.br



CONSÍNU!.IDO UMA NOVA HISTOBIA

PROJETO DE LEI N'38 DE 20 DE SETEMBRO DE2017

"DISPÔE SOBRE A ALTERAçÃO DA LEI MUNICIPAL N. í.456'20í2 DE

02.07.2012 EM SEU ANEXO l, PARA PROMOVER A CORREçÀO DA

TABELA EXCLUSIVAMENTE EM RELAçÃO AO CARGO OE ADVOGADO 
'

ALTERA O ANEXO I DA LEI 1.509/20í3 COM A EXTINçÃO DE 2 CARGOS

DO POOER EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

oPrefeitoMunicipaldeJaciara.MT'ABDuLJABARGALvlNMAHAMMAD,nousodesuas

atribuiÇÕes legais, FAZ SABER que a câmara Municipal de Vereadores, aprovou a seguinte Lei:

Art.lo.FicaalteradooANExoldaLeil4S6nol2,promovendoacriaçãode01(um)

cargo de advogado , conforme anexo que passa a ser parte integÍante da presente Lei'

Art.2..FicaalteradoA|teraoANExoldaLeilsog/2013(Cargoscomissionados),
promovendo a EXTINÇÃO de 02 (dois ) cargos de Assessor Jurídico, que passa a viger conforme Tabela'

Art.so.EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação,revogando-SeasdisposiÇÓesem

contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM 20 DE SETEMBRO OE2.017

ABDULJ AR AMMAD

PreÍe

RONI DA

SecÍetáíio Munic istra

IL

e Finanças

EIx
Av. Antônio Ferreirq Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ôó. 34ól -7900

www.iocioro. ml.gov.br
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ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETABIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

CONSTRU}.IOO UMA NOVA HTiTÔâIÀ

ANEXo |-ALTERAÇÃo D0 ANEXo I DA LEI 1.456//2012 PARA 0 SEGUINTE

ANEXO I

QUANTIDAOE OE CARGOS EFETIVOS

QuantidadeCa rgo

004

002

Advogado

107Agente de Serviços Gerais

006Agente Operacional do Dae

005Almoxarife

Analista de Controle lnterno

001Arquiteto

003Auxiliar Mecânico

005Carpinteiro

001Contador

Costureira

o02Coveiro

001Desenhista Cadista

UUJEletricista

001Encarregado de TransPorte

002Engenheiro Civil

Fiscal de Tránsito

024lnstrutor Técnico

/$

ETE
Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó. 34ól -7900
www. iocioro. mt.gov. br
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ESTADO DE MATO GRO§SO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECFETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ÍÔn|À

005Mecânico

045Oficial Administrativo

040Operador Veiculos e Máquinas - I

018Operador Veículos e Máquinas - ll

010Pedreiro

001Quimico

002Técnico Agrícola

006Técnico em Contabilidade

004Técnico em Processamento de Dados

024Varredeira

001

017

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6. 34ól -7900

www.iocioro. mt.gov.br

de lluminação

Vigia Guarda Municipal

Zelador

Total



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETABIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

coNsTRUlroo UMA tlova flrsroRla

ANEXo il -ALTERAÇÃo D0 ANEXo I 0A LEI 1509//2013 PARA 0 SEGUINTE:

ANEXO I

cAR60S COMISSIONADOS

RequisitosPadrãoQuântid ad eDenominação

Livre Nomeação e exoneraçãocc13Assessor Adjunto

Livre Nomêação e exoneraçãocc77001Assessor Contábil

Livre Nomeação e exoneraçãocc10003Assessor Especial

5qrhi.ôdÕd{5rídte
E€{.efá+ie+l$ki9âl

oeil

000

Livre Nomeação e exoneíaçãocc18004Assessor Técnico

Livre Nomeação e exoneraçãocc12001Auditor

Livre Nomeação e exoneraçãocc01ot2Chefe de Eq uiPe

Livre Nomeâção e exoneraçãocc11001Chefe de Gabinete

Livre Nomeação e exoneraçãocc02016Chefe de Núcleo Administrativo

Livrê Nomeação e exoneraçãocc72002Chefe de Unidade de EnÍermaBem

Livre Nomeação e exoneraçãocc15003Chefe de Unidade Odontológica

Livre Nomeação e exoneração, com

curso de Administração, Ciências

Contábeis, Economia ou Direitocc16001Controlador MuniciPal

Livre Nomeação e exoneraçãocc04032

Livre Nomeação e exoneraçãocc06032Diretor DePartamento

Livre Nomeação e exoneraçãocc10002Diretor Técnico

Livre Nomeação e exoneraçãocc03027Dirigente de Setor

ffilií
Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

00s

lsse§6€+JtrçíCice

coordenador

ffiá

ó6. 34ól -7900

www. iocioro.mt. gov.br



qSTADO DE MATO GHOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECREIARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

Livre Nomeação e exoneração006 cc0sDivisão

Livre Nomeação e exoneração, com

curso de Ciências Contábeis e

registro no CRC/MT.

Equiparado

subsÍdio secretário

Municipal001E ncarregado de Contabilidade

EletivoLei Especifica001Prefeito Municipal

Livre Nomeação e exoneraçãoccl400r.Pregoeiro

Livre Nomeação e exoneraçãocc07006Secretário Adjunto

Livre Nomeação e exoneração.Lel Especifica008

Livre Nomeação e exoneraçãocc16002

Llvre Nomeação e exoneraçãocc08Supervisor

Livre Nomeação e exoneraçãocc09001Tesoureiro

EletivoLei Especifica001Vice-Prefeito MuniciPal

t72Total

IEEI
dHE

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ffiÊ

Secretário MuniciPal

Superintendente

003

ô6. 34ól -7900
www. iocioro.mt.gov.br



TAI)ê üS !!il-r"rü GR.$SSO
Prefeitura Municipa! de Jaciara

TERMO DE POSSE E ATO Or aSSUNçÃO AO CARGO

AoDia 13 do Môs de Abril de 2016, na Prefeitr.rra Mr.rnicipal dc. Jaciala-

MT, sito à Avenida Antônio l;c'rreira Sobrinho, no, 1075, oncle presente se

achava o Prefeito Municipal enr Excrcício, sr. ÀDEMIR G^SPAR DE LIMA,

conParecellaSrê'MARIAAILIFERREIRAD[MELoR()DRIGUES,
t,.asi1eira, casada, resiciente e donriciliada nesta cidacle de Jaciara-MT,

dcclarando sua vontade de assumir o cargo,de ADvoGADA, Padrão Inicial

Básico, para o qual fora nomeacla PROVISORIAMENTE, por determinação

juclicial até decisão definitiva, nos auto do Processo no. 1871-33.2015'811.0010

_cod.67079-2rVaraConrarcadeJaciara,atravésclaPortariano6l/16de
0610412016, razão pela qual, satisfeitas as dcmais exigências' .q§.r' Prefe'ito

N4trnicipal, a EMpossou no refericlo Cargo e respectivos Padiao à'classe

Salailai. Devendo a recórn ernpossacla, ASSUMIR as funçõcs próprias' corn as

atlibuições, devercs, obrigaçÕes, vcncinrentog-e vantagcns itrerentcs ao

exercício cio Cargo que tolnãu posse, de confolmidaçle com o qLre estabelecc a

Lei Municipa, n-r. 1)967ZOOS e clcrnais dispçitivoé atuais e sup:rvenientes,

ficanclo submetido ao Rcgimc Jtrríclico Uíil,lo' reservado aos servidores:

pirblicos clo Mtrnicípio, para todos os Íins de direito'

ADE,MIIIG IMA
Pr llrclP

RIGUESMARTA AILI [E DE MELO ROD

ossada

G ov€. no Mu nia
aâr:ârâu -'li#*'0"àfif;",

Av
Fo nel ax 61-7930



20t09t2017

MARIA AlLl FERREIRA DE MELO RODRIGUES, qualiÍicada nos autos, impêtrou mandado de segurança, com
pedido de liminar, contra ato do PREFEITO DE JACIARA, com o objetivo de compêlir a autoridade impetrada a

nomear-lhe no cargo para o qual fora aprovada em concurso público. Aduz, para tanto, que foi aprovada para o
cargo de Advogado, obtendo a tercêira posição na ordem de classiÍicação; contudo, a autoÍidade coatora
prgteriu a vez da autora, quando conlratou outras pessoas náo concursadas para o cargo, ao invés de chamar
os classiÍicados no concurso 01/2014.

A liminar Íora indeferida (fls. 401/403).

A autoridade prestou suas informações às fls.435/444.

O Ministério Público oÍertou o seu parecer (fls.480/488) pela concessão da ordem de segurança

É o RELATóR|o.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, em teÍceiro lugar

na ordem geral de classiÍicação, objetivando ver garantida a sua nomeagão e posse no cargo de advogada.

Oiscute-se, aqui, se a impêtrante possui direito subjetivo à nomeaçáo

Na esteira das lições constitucionais, tenho que a resposla é positiva. Para contratação de seus servidores, a

Administração pública deve observar o artigo 37, inciso ll, da Constituição Federal, que dispõe:

,,a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou

de provas e tÍtulos, dã acordo coria natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prêvista em lei,

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneraÉo"'

.,s atos de chamamento e de nomeação dos aprovados em concurso pÚblico se inserem no poder

\iscricionário do adminislrador.

Nos termos do artigo 70 da lei no 12.016/09, Íoram prestadas as informações e a autoridade apontada como

coatora esclaÍeceúque o concurso visava o provimênto de O1 vaga para o respectiv_o cargo, além de cadastro

de reserva. lnformou que o primeiro colocado fora admitido e se mantém no cargo. Por Íim, explicou que os

demais servidores que, segundo a impetrante teriam sido contratados precariamente para desempênhar

iunções tÍpicas de servidor-eíetivo de advogado, são na verdadê comissionados para exercer funçóes de

conhança divergentes das intrÍnsecas ao cargo de advogado do MunicÍpio'

Poderia-se dizer, que a candidata, aprovada em concurso público devidamente homologado, não teriâ o direilo

subjetivo matsrial de s€r nomeada, ieconhecendo-se, assim, a faculdade da Administração não proceder às

noóeaçôes, pois estes atos se situam dentro da exclusividade da sua discricionariedade. Realmentê o direito

subjetivo maierial lÍquido e certo do candidato aprovâdo é o de não ser preterido no ato de nomeação quer por

""nbidrro. 
com classiÍicação inferior quer por outros que não foram aprovados em concurso (RT 709/'147;

úãnááoo o" Segurança nô gg.ogz-o -'sao Paulo - órgão Especial - Relator: Fonseca Tavares - 11.09.96 - vU.).

Por sua vez, é importante ter em mente, que a aprovação do candidato dentro do cadastro de reserva conÍere-

iná oii"ito líquido e certo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o Prazo de validade do concurso'

Oernonstraaà o interesse Oa AOministràção Pública, surgirem novas vagas ou houver contrataçáo precária para

o exercício do cargo.

A despeito da existência do cadastro de reserva de candidatos habilitados no cêrtame, percebe-se que o Poder

CUOf":" Ár^úip"f, em desconformidade com a legislação e com o concurso em baila, insiste em ignorar a

eiistência do refeiido cadastro e a possibilidade de nomeação dos candidatos qualiÍcados no certame.

http://seÍvicos.tjmt.jus.br/Processos/Comarcas/dado§ProcessoPrint'aspx
1/3
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Com Resolução do Mérlto->Concessão->Segurança
Vistos.

IJNDAI\4ENTO E OECIDO.



Tal prática perpetÍada pelo impetrado oÍende diretamente alguns princÍpios que regem a administração pública,
quâis sejam, o da legalidade, o da impessoalidade, o da eÍiciência, o da moralidade e o da razoabilidade, como
bem lembrado pela Íepresentante ministerial.

Esse entendimento não divêrge da jurisprudência do Supremo Tribunal Fedoral, quo, tiÍmando-so no
entendimento de que cabe ao Poder Judiciário veriÍicar a regularidadê nos alos da Administração Pública, bem

como que, â criação de cargos em comissão paÍa burlar o requisito do concurso público afronta o disposto no
art.37, inciso ll, da Constituição Federal.

Aqui, mister colacionar alguns,iulgados do Colendo Tribunal:

Assim, a concessão da segurança é mêdida de rigoÍ'

http://servicos.tjmt.ius.br/Processos/Comarcas/dadosProcessoPÍint aspx

,DtRE|TOS CONSTITUCTONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO OE APROVADoS EM CONCURSO
púBLtCO. EXTSTÊNC|A OE VAGAS PARA CARGO PÚBLICO EM LISTA DE APROVAoOS EM CONCURSo

VTGENTE: D|RE|TO SUBJETIVO À NOMEAçÃO. RECUSA DA ADMINISTRAçÃo EM PROVER CARGoS

VAGOS; NECESSTDADE DE MOTTVAÇÃO. ARTIGO 37, INCISOS ll E lV, DA CONSTITUIÇAO DA

REPúBLICA. RECURSO EXTRAORDaNARIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os candidatos

aprovados em concurso pÚblico têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a seÍ dada nos cargos

vãgos existentes oU nos qúe vi6rem a vagar no prazo de validade concurso' 2. A recusa da Administração
pú-blica em prover cargos vagos quando àxistentes candidatos aprovados em concurso pÚblico deve ser

motivada e esta motivá9ão eluscetÍvel de apreciação pelo Poder Judiciário. 3. Recurso extraordinário ao qual

se nega provimento.'(RE 227.480/RJ, Rel. órig. Min. Menezes Direito, Rel. p/o acórdão Min. Carmen LÚcia,

16.09.2008)".

,AGRAVO tNTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIoNALIDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL.

pRtNCipio DA pRopoâCloNeúóeoÉ. oFENSA. INcoMPATIBILIDADE ENrRE o NÚMERo DE

;ÊÁVtOOneS EFETTVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO. I - Cabe ao Poder Judiciário veriÍicar a

-"lrràrioáoáoo. atos normativos e de administração do Poder Público em relaçáo às causas, aos motivos e à

RnãtidaOe quê os ensejam. ll - Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada conelaçáo entre o

número de'cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista eslrutura para atuação do Poder Legislativo

i"""i. f f f - Àóiuí" improvido" (RE 30S.368-AgR, Rel. Min. RicaÍdo Lewandowski, Primeira Turma, DJe

29.6.2007\.

,,ofende o disposto no art. 37, ll, da constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições

não iÀ narmoni."m com o p1ncÍpio da livre nomeagão e exoneração, que inÍorma a investidura em comissão'

Necessidade dê demonstração eietiva, pêlo legislaáor estadual, da adequaçâo da norma aos Íins pretendidos.

irã Àãã" ãlr.im*r a exceção à ,egrr'do 
"onc-rr"o 

públic_o para a invêstidura em cargo públicoPrecedsntes'

Àiàã]"úãóã ó."edentê,'(ÀDt 3.2ã3, Ret. Min. Joailuim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2007).

Toma.se claro, portanto, que havendo servidores Contratados pelo Município por ato extravagante ao Concurso

à;r;;;;"*"t;;as tunçoes ttpicas e pertinentes ao cârgo de Advogado, o direito de nomeação aos

candidatos aprovados no cenamr; devidamente englobãdos na ordem classiÍcatória, passa a ser líquido e

certo.

213
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preferindo fazer uso de cargos de provimento em comissão e de contratos temporários para a realização de
Ír'nções típicas dos cargos de provimenlo eíelivo não preenchidos, conforme noticiâ a documentação dos
autos.

'AÇÂo DTRETA DE INCoNSTITUCIoNALIDADE. LEI 11.029/89 oo ESTADo DE GolÁs. ART. 7", § 2" E ART.

10, QUE ALTEROU O ART. 106, V[ DA LEt 9.129/81, DO MESMO ESTADO. Os dispositivos em queslão, ao

criarem cargos em comissão para oÍicial de justiça e possibilitarem a substituição provisória de um oÍiciâl de

justiça por óutro servidor escolhido pelo diretor do foro ou um particular credenciado pelo Presidentê do

Tribunal, afrontaram diÍetâmente o art. 37, ll da Constituição, na medida em que se buscava contornar a

exigência de concurso público para a investidura em cargo ou emprego pÚblico, princípio previsto

ex[ressamente nesta norma constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade iulgâda parcialmente

v.,rocedente, nos teÍmos do voto da relatora" (ADl 1441, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003).



20t09t2017 Tribunal de Justiça de Mato Grosso

.lsto posto e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a impetração para conceder a oÍdem
postulada, determinando que a autoridade coatora, prelerindo a ordem classificatória, nomeie a impetrante
MARIA AlLl FERREIRA DE MELO RODRIGUES ao cargo de Advogada do Município no prazo de 30 (trinta)
dias.

Exlraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à digna autoridade impetrada

Sem cuslas e honorários advocatícios, eis qus incabÍveis a espéciê.

Decorrido o prâzo legal para interposição de recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiç4,
para o Íeexame necessário.

P R, I.C.

httpr/servicos.t mt.jus.br/Processos/Comarcãs/dadosProcessoPrint aspx 3/3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de JustiÇa da Comarca de Jaciara

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA- VARA

DA COMARCA DE JACIARA- ESTADO DE MATO GROSSO

o MlNlsTÉRlo PÚBLlCo Do ESTADO DE MATO GROSSO, por sua

PromotoradeJustiçaqueaoÍinalsubscreve,vem,respeitosamente,perante

Vossa Excelência, com fundamento no disposto nos artigos 37, § 4, 127 e 129'

incisolll,todosdaConstituiçãoFederal,bemcomonasLeisFederaisT.34TlES'

8.429192 e 8.625/93, promover a presente

AçÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATTVAC/C

OBRIGAçÂO DE FAZER E ANTECIPAçÃO DE TUTELA

em Íace de

AOEMIR GASPAR DE LIMA, brasileiro, casado' empresário' atualmente

exercendo o mandato de Prefeito Municipal de Jaciara, portador da cédula de

identidade RG n"'1052750-8 SJ/MI inscrito no CPF sob o n'856'494'194-04'

residente e domiciliado nesta cidade, na Rua lracema n'604' Centro;

ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE CAMILO' brasileira' casada'

funcionária pública municipal, atualmente exercendo o cargo de Superintendete

do Departamento Jurídico portadora da cédula de identidade n" 0395789-6'

inscritanoCPFsobon"568.909'581-ET,residenteedomiciliadanestacidade'

na Rua Guaraci n' '1.195, Centro, telefone (66) 3461-1974' também podendo

serencontradaemseulocaldetrabalho'PrefeituraMunicipaldeJaciara'Av'

Antônio Ferreira Sobrinho, n" 1075, Centro;

Rua PotiSuarâs' n" 1025' Cenrio - Fone/FAX: (f'6) 3461 2202
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

DIEGO TOBIAS DAMIAN, brasileiro, solteiro, atualmente exercendo o cargo de

Assessor Adjunto Jurídico do Gabinete e da Gestão, portador da cédula de

identidade RG n' 1263413-1 SSP/MI inscrito no CPF sob o n'880.331.7'11-20,

residente e domiciliado na Rua Otávio Pitaluga n' 1892, Jardim Guanabara,

Rondonópolis, telefone (66) 3426'6969, também podendo ser encontrado em

seu local de trabalho, Prefeitura Municipal de Jaciara, Av. AntÔnio Ferreira

Sobrinho, n" 1075, Centro;

VICTOR MEIRA BORGES, brasileiro, casado, âtuâlmentê exercendo ca roo

portador da cédula de

identidade RG n'í342914-0, inscrito no CPF sob o n'000'141'471-22'

residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Caiçara n' 222'l', Centro, teleÍone

(66)8408-2978,tambémpodendoserencontradoemseulocaldetrabalho'

Prefeitura Municipal de Jaciara, Av. AntÔnio Ferreira Sobrinho, n" 1075' Centro;

DELclo BARBoSA SILVA, brasileiro, casado, funcionário público municipal'

inscrito no cPF sob o n' 226.123.538-01, residente e domiciliado nesta cidade,

naRuaAlamedaDomJobim(RuaA,Qd04,Lt09),PÔrdoSol'telefone(66)

9998-1484,tambémpodendoserencontradoemseulocaldetrabalho,
Prefeitura Municipal de Jaciara, Av. Antônio Feneira sobrinho, n' 1075, Centro;

n

GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO' brasileiro, solteiro, atualmente

exercendo o cargo de Dirigente de setor de controle Legislativo e da Dívida

Pública, portador da cédula de identidade RG n' 2592684-5, inscrito no CPF

sob o n" 052.585.901-27, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Jurucê

n'2246,Centro,teleÍone(66)8403-5138,tambémpodendoserencontradoem

seu local de trabalho, Prefeitura Municipal de Jaciara, Av. Antônio Ferreira

Sobrinho, n' 1075, Centro;

wELlToNWAGNERGARclA,brasileiro,solteiro,atualmenteexercendoo

caroo de Assessor Jurídico do Gabinete e da Gestáo, portador da cédula de

identidadeRGn.14959í2.7SSP/MT,inscritonoCPFsobon.000.519.331-10'

Ruâ Poütuatas, no 1025, Centro - Fone/FAX: (6613{67 2202
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Promotoria de JustiÇa da Comarca de Jaciara

residente e domiciliado na Rua Frei CarnaÍba n' 892, Apto 07, Jardim Mato

Grosso, Rondonópolis, telefonê (66) 9967'6548, também podendo ser

encontrado em seu local de trabalho, Prefeitura Municipal de Jaciara, Av'

Antônio Ferreira Sobrinho, n' 1075, Centro;

MUNlclpto DE JACIARA, pessoa.iurídica de direito pÚblico interno, inscrita no

CNPJn'03.347.135/0001-'l6,representadaiuridicamentepeloPrefeito
Municipal de Jaciara ADEMIR GASPAR DE LIMA, com sede nesta cidade, a Av.

Antônio Ferreira Sobrinho, n. 1075, Centro, telefone (66) 3461.7900 em razão

dos fatos e fundamentos jurídicos adiante expostos:

1. OBJETO DAAçÃO

A presente Ação Civil tem por objeto, além da aplicação das penalidades por

ato de improbidade administrativa, compelir o Município de Jaciara a prover

mediante concurso público o quadro de servidores lotados na assessoria

jurÍdica/procuradoria municipal e, para tanto, impõe-se a exoneração de todos

os servidores indevidamente nomeados para cargos em comissáo nela lotados'

eis que estão desempenhando funções contínuas e burocráticas que deveriam

ser desenvolvidas por funcionários efetivos'

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Destaca-sequediantedaconstataçãodediversasilegalidadessobreasquais

discorreremos ao longo da inicial, o Ministério Público oportunizou que o

REOUERIDO ADEMIR GASPAR DE LIMA as sanasse em duas oportunidades'

primeiro, em 23t10t2014, com a celêbração do Termo de Compromisso e

Ajustamento de Gonduta (fls 128/13s-lc); segundo em 2110512015' com a

expedição de Notificação Recomendatória (fls 59/65rc)'

No entanto, quando da confecção do TAC' o Sr Prefeito Municipal ADEMIR

GASPAR DE LIMA

estrutura da assessoria iurídica, no sentido de lotá-la com seryidores eÍetivos'

Por sua vez, também não cumpriu as recomendações constantes da

Notificação Recomendatória, mesmo ciente de que' assim agindo' sua conduta

Rua PotiSuat's, n" 1025' Centro - Fone/FAX: (66) 3'161 2202
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Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

viola os ditames legais, circunstância esta que impõe lhe sejam aplicadas as

sanções da Lei de lmprobidade Administrativa, por descumprimento das

normas e princÍpios constitucionais.

2. EXPOSTçÃO FÁTICA

Foi instaurado o lnquérito civil no 06/20'15 - slMP no 002975.005/2014 para

apurar denúncias recebidas pela ouvidoria do Ministério PÚblico 1ns. 04, 06, 07,

0gt11,52,86186, 1251127-lc), as quais noticiaram, em suma, supostas ilegalidades

na forma de provimento em comissão do cargo de assessor jurídico do

municÍpio de Jaciara. Vejamos detalhadamente:

1o Denúncia 0911212014 n' 002975-005/201

fo
II

vio;djTo
We

Complementacão em loi 04/2015
fo

fefo

Su ti aJT TM eü a on s c doconde S çtÍa CSao euâS en qComplementâcão €m ll/1212014
oc tanmt terTna conctl deamSml s nado SocS ooue asS ssore praseon aloth e OS Sod raba qp

aomad stralndaecl lanc çdanc ooarancontue ploÍl peb ca qvada,cVO ac a pada pu
Cdon ll 06-aon cueteln mpded âoÍe dme e ç graYez oemaub ca grqupú

n De c osMI lo adoScosa SSSC resoSme od SOSm noS gueôomplementacão em 15/01/2015'
eM ract Iounlan As SSOTSCas aD mD c bJI nu codia scS oSS goSTosBarb

7nd co fl 0SES oSS Jr u c)laarcn a ccrodic ossorsc unJAs gnBo esrg
n\4 P dcSIOc u ounc adenatomcnoc c qucIÍIE mp

o o caddean ae ooc on toc gad§o b goIu a cao oncuorn't u a bn pu1 0 492 57 500 q00 rto aaÍld ad o adoeo VOco pn nleao od gdato argcand paraUmdS ramalna mada
CSs sorc ASdeado oon me5nà argo4 20a rtart parâm dao o e SEse do!1 p po0 gu40t2 ss)

tun oo naocde-sta çaTrateS afgÍodoxeÍccntesac o pSS on oadMIcodirI co afgu
Co fl 25hc menems rcenda vo adoco detando pesadactr fi aÍgogra

IMP no 003073-005/20142o Deüúncia l8/12l2014

.,Há 4 assessores comissionados contratados pela prefeitura, sendo ceío que esses atuam nâ

"ú;Ã;;i;"d^. 
Dessa forma, é duvidoso a iequência e qualidade dos serviços prestados aos

"ã.."r.iaãda"., 
umâ vez que fere o princípio àa eficiência'- moralidade' podendo inclusive

t.rã-* a" improbidade. Nao na p,ó.,t'doria criada por lei' nem tampouco advogados

concursados. Insta salientar que nào sào procuradores gerais ou subprocuradores São

us.rror". qu. A"tempenham na verdade a função de advogado (fl 09-lC)'

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Foi abeío concurso paÍâ somente 0l (uma) vaga de advogado Ocorre que a lei 145612012

criou 03 (tÍês) vagas para advogados e ainda assim,- há servidores comissionados

á.r".únà" trçõá deissessor juidico, contrariando os julgados do STF e STX'(fl' Oa-lC)

Rlrâ Potituârat no 1025, C€ntlo - Fone/FAX (66}W12m2
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3 D un I I 5t0I t20 I5 SIMP 000 I 0G005/201noc aen

fofaz

fe

púb

li

s uríd osco ASS Sse soreeb nme ob ta reco20 SS3 5 pe2nIAde ac aJ poLe Mun c pa
eme dotenCtancn toona galabnl cnc a ssESde ucushonorário prelÍogaatT ad So deonc

CIOImtcnaocobPúado Pd oedcaronES OSdlnaoSoa 8ontanocdenha qu€
atarenrcsretu aatóride sCm da pao cs1 ta parano sl] u poPdo úb c pacAdde obÍr u ES eqa gaçõ acontmoev dnuJ d cnCSs sor o,car deon odaoSS ed cnta dae oml caded di açãourÍt n c ap

oontracaSS daoC am IC taçaUa erbsere tarno mtIa bua sa repesL eu so ten ça paue a e qq
de rman c odoa uMcuro orlradSc P pdaSa CZeradrl caSES ao ued parta aoc pçpo oddare oaa on varmafi çdaoc ndeo seÍ peIira adedemmb mota pee dadae ann1 Eapo

o Íla so der So honerec bete deolc So douP bo dosare so Adcue onPC gaC02 do qaílgo dadcn ead Pres aoASnando ançuardaa pen socsoCo gadala 8racmbênucus ppro
abu couc ors JonCdooal prcdafa o zaçãdoan tedart n eoSue otãil mpeR c q

dotenaDnu c ood Md o ado pararaao ed J guM l') c poo pmo on he o pcmcdade gad
dade dee aldeaodec araaaÍa çc SennrtiSa pdmc dASASd peomaSI amueox 5 eJcqpo ôPreoes uebSAo qutnao zaçáuasoâ aracmeconto ndaç pSmeouLeolladacmen dexard ddadectu onacn NSo tI podeoraad çãntld oporo e e pro na pacunM ppa

0-ntu oncl al c)onc nsteÍc eÍSendenLe u gallearca qp

no 001577-005120154o Denúncia 0910712015

file

fe

Prefe forma

úb
refe

fazet
púb

P mo toraoPrezada D c oDroc na odencbtáesJ arao dcPrcaS ocma oaue zeffatcm lguem qgu don ouaSrealm8e oam dsraaJ2 4/ 53no pcretdedeo earlsal pouto omenauu eq uZpo m dreratu sereP qdOS a pc no aflntutoS dosoÍa ÍeE2e mursc o paconde deSA oan aoSreaconl peLei prévoÍlaIáStaÍ poumenedosSndeo poAtéd rroúemteona anaSA oouh rçamenmanenmo plevsecd cretn uoua mccm Ito d poroarlmca tanorç od r.leAd ocdoc gaursoI',lcnu osoSoc utinhan od paqaar poseufic cbcn padaratudo tcsEsp u§oonccon1 oun hn uc mcÍmo cl'ltcnIO doa anaohn Sa dnu t1o n pShneso tÍâu a,m P cutemoâocs atl a qLril pocamaCâcoPn S otcnMaoelc o aCSd esod csms an pde haPodda eraltnoSSe acr moaac baaraotn toroPra pDac5 monto moaoS carar ean dop satarumea nSnc uu SEo eu qeno de qed ea podeIA et'e tu mpresaue preq 6 C8flcoinhe ro (mo dcarItan ocor odoa psadrinh pr
Seu aS

pp

I0860-005i2I00n"SIMP51a 0ó/08/20clDcnún5'

É um absurdo o que o prefeito anda fazendo! Praticamente é.um choro para pagar nosso salário'

Aumento, só correção. Acontece ;ul;i;;,ne,,t; o salarlo -f lj.voeado 
quase 4x' sem lei'

lnventou um novo cargo para ele, àu" ate' s" nao m" engano esÉ extinto' além ter um bande de

advosado em volta dele,'0" torn;tt'1""a"' q" i*uurturn o dia que querem Precisamos dar

ll1 i?ri"" ."." " .0, ,," q*ria"ot a"""Átrtlàn-'uot tuuÍno-t revoltidos Ele só quer gente dele

H ü: ü;;iá, . "r'.rai*, 
Já persegüaos se nâo for na cartilha dele. Não asuentamos

mais issol (...)". (fl. 126-lC)

I,
Complem€rt8çâo em 06/08/2015" ( '

comissionados são Victor Meira Borge
WaWeTo

fi

feti

Soa,Sao BarboscD cDadoad odonomeo
a SSCErcrGàertoncn gnlaDas ambD es, go

e oeaocd da pae cu taçemanu odsemanauma qrn posoRondondemo pou ao ceneRosIADetIil eoc nao arfIou terno o açroô e odln est ppea 8aseue a oe boraq SC enáll çãe aa eres on pcomo pverdadenatua aasmvaevân Stra oumad tomeneu uae todecT I,l1 qumm.SSasa saoSa coSuaÍear AqÉ SO ergunpvatl lige S Ia8r
RuÂ PotituaÉ§, no 1025, Centlo - Fone/FAX (Ú) 3'461 2202
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Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

salário, sem lei, decllelo:3.24312015". (fl. 127-lC)

Foram requisitados documentos e informaçóes ao município de Jaciara (Rs.

37/38-lc),notocanteaoquadrodeservidoreslotadosnaassessoriajurÍdica
(assessor jurÍdico licitaçõ8s e contratos; assessor juridico processos judiciais; assessor especial

juridico:assessorjurÍdico;assessoradjuntojurÍdicoidiretordaassessoriajurÍdicaiassêssor

adjunto jurídico, dentre outros), sobrevindo a resposta de fls' 42143-lC' acompanhada

dos documentos de fls. 44l50-lC'

Da análise dos dados fornecidos, foi possível verificar que a assessoria iurídica

do municÍpio de Jaciara, no presente ano, mais precisamente em 2210412O'15

estava estruturada da seguinte forma (fls' 42143-lC):

Assim, denota-se que o quadro de servidores lotados na assessoria iurídica foi

essencialmente composto por ocupantes de cargos em comissão' inclusive o do

requerido DELCIO BARBOSA SILVA, o qual foi nomeado para o cargo eÍetivo

de advogado em 17103/2015 (portaria n" 40/2015' Íl' 22-lC\ e' no dia seguinte'

18/03/2015, passou para o cargo comissionado de assessor jurÍdico de

processos ludiciais (portaria n' 41/2015 4 88-lc)'

Rua Poti8uâras' no 105' centlo - Fone/FÂX (66) 3{61 2202
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Cargo Comissionado

Efetiva no cargo de Ohcial

Administrativo

Superintendente da Assessoria

Jurídica

Cargo comissionado

Efetivo no cargo de Advogado

Assessor Jurídico de Processos

Judiciais (fl. 88-lC)
Delcio Barbosa Silva

ComissionadoAssessor Adjunto JurídicoDiego Tobias Damian
ComissionadoDirigente de SetoÍCustavo Sulzbacher
ComissionadoAssessor JurídicoVictor Meira Borges
ComissionadoAssessor Jurídico de Licitações e

Contratos

Weliton Wagner Garcia

Servidor Cargo Forma de PÍovimento

Rosilene Maria

Rodrigues Dalefe

Camillo
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2. 1 Das irregularidades dos cargos

.1.'l Ausêneia de atribuições do cargo ãe assessor iurídlco, bem como

na odeca o via decreto

ocargocomissionadodeassessorjurÍdicoestádisciplinadonoartigo23eno

anexoldaLeiMunicipaln.l.5og/2013(fls.99/100e117.1c).aqualnãoindicoude

formadetalhadasuasrespectivasatribuições,selimitandoaprevernoart.ll(Í1.

96-lc) que o Poder Executivo as estabeleceria mediante decreto'

Contudo, o Decreto n" 3.095/2013 (fls.120/124-lc), editado com a finalidade de

regulamentaralegislaçãoretromencionada,nãodiScorreUsobreabsolutamente

nada da matéria referida pela lei, uma vez que se limitou tratar de forma

abstrata e genérica do organograma de alguns órgáos' conÍorme quadro

expositivo que segue:

Com efeito, extrai-se que o CheÍe do Poder Executivo além de se manter

omisso quanto às atribuições do cargo de assessor jurÍdico' ainda criou outros

para compor a assessoria iurídica, através de meio totalmente inadequado' ou

seja, por decreto, eis que somente a lei pode criar cargos e estabelecer suas

atribuições, conforme prevê o art' 61 , § 1'' ll' "a"' da Constituição Federal' o

Rui Potituaras' no 1m5' CelrtÍo - Fone/FÀX: (66) 3'161 2202

l. Procuradoria do MuniciPio

2. Assessoria Jurídica

Assessor Juridico Licitações e Confatos
Lei EspecíficaI

CClOI
Assessor EsPecial Jurídico

Lei Específica
Assessor Jurídico

CC I3I
Assessor Adjunto Jurídico

I
Diretor da Assessoria Juridica

CCO3I
nte Setor Controle LegislativoDirige

CCO3I
te Setor Execução Fiscal e ContenclosoDirigen
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Desse modo, temos que os cargos em comissão de assessor jurídico de

econtenciososãoflagrantementeilegais,eisquecriadospordecreto,não

submetido ao crivo do Poder Legislativo, sem contar a reduzida publicidade do

ato, uma vez que a edição de uma lei é muito mais criteriosa e complexa do que

um simples decreto.

Ante a ausência das atribuições dos supracitados cargos' solicitamos tais

informações ao REQUERIDO ADEMIR GASPAR DE LIMA' nos seguintes

termos (fls. 37-38-lc):

(.,,) o nome dos sensidores ocu1antes dos respectiuos cargos' a forma de

proaimento kfetiao, comissionado ou contratado)' acompanhado de cópía da

tegislação mínicipal que os criou e estabeleceu 
, .suas 

atribuições e a

qiantiidade de aagas e, caso inexistam respectioas leis' que seiam

disciminadas toilas as atribuições que eles desempmham' oez que

tais informações não coflsta'ln ilo Decteto n" 309512073' que

regulamettou a Lei 750912073 ( ') (g'n)'

Todavia, em que pese o ofício ter sido elaborado de forma extremamente

objetiva, a documentaÉo encaminhada se restringiu às cópias parciais das leis

municipais que criaram o cargo de assessor jurÍdico' quais sejam' 1 '509/2013'

í.153i2009 e 1.395/2011, esta última ainda revogada pela primeira (ÍIs 44l50-lc)'

nas quais não constam as atribuições'

Ao que se percebe, o requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA náo especificou as

atribuições dos cargos, porque elas não estavam previstas em lei' nem

esclareceu o que de Íato executava cada um dos ocupantes neles lotados'

porque estaria conÍessando que praticavam atos privativos de servidores

eÍetivos do cargo de advogado/procurador do município'

Ruâ PotiSuôra3, no 105, CmtÍo - Fone/FÂX (66) 3{61 2202

qual se aplica ao município, por força do princÍpio da simetria.
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.1 .2 Cargos comissionados quê compõem a assesaoria jurídica

preenchidos por sêrvidores que não exercem função de direção, chefia

assessoramento.

A fim de melhor demonstrar tal assertiva, o quadÍo a seguir ilustra as atribuições

do cargo de assessor jurídico e de advogado' este último de provimento

efetivo, nos termos da Lei Municipal n' 1.45612012 (Í1s.138/14OlC) Já quanto ao

primeiro (assessor), as informações foram extraídas da Lei 569/94 (revogada

pela Lei n'1.456t2012), uma vez que conforme mencionado no item 2"1'1' as

atribuições não foram especificadas' Vejamos:

Assessor Jurídlco
MuniciPio

RepÍesentar o Municipio em qualquer

instância judicial. aruando nos feitos em que a

mesma seja autora ou Íé, assistente, oponente

ou simplêsmente interessada, participar de

inquéritàs administrativos e dar orientaçào da

divida ativa; emitir por escnto' os pareceres

oue lhe forem solicitados, fazendo os estudos

,i"cessários de alta indagação, nos campos da

pesquisa da doutrina, da legislação e da

esoecífica. de modo a habilitar o municipio a

so'lucionar problemas administrativos; estudar'

iurisorudência, de forma a apresentaÍ um

pronunciamento devidamente fundamentado e

iuridico; responder as consultas sobre

lnterpretações de textos legislativos, que

interàssam ao serviço público municipal;

estudar assuntos de direito, de ordem geral ou

r e minutar termos de compromlsso eredigi

Sumário: Representar extÍajudicial e judicial

o Município de Jaciara, em todos os juizos e

instâncias, e a execução de todos os sewtços

conexos e peculiares à materia juridica'

Tarefâs Típlcas / Aglomeradas
. Reoresenlar o Municipio em juízo, ativa e

passivamente, e promover sua defesa em todas

e ouaisquer aÇões;
. Érornor.. a cobrança judiciat e extrajudicial

da dívida ativa e dos demais créditos do

Município;
. Elaborar informações a serem prestadas pelas

autoridades do Poder Executivo em mandados

de sesuranÇa ou mandados de injunção;
. Em]tir parecer sobre matérias relacionadas

"o* 
p.o..r.o judiciais em que o Município

teúa interesse;
. ApreciaÍ PreviameDte os processos de

Rua PotiSuarâs, n'1025, Ce$t o - Fone/FAX: (66) 3461 2202

Como ficará evidenciado nas linhas abaixo, os cargos que compôem a

assessoria jurídica no município estão sendo preenchidos por servidores

comissionados que não exercem função de direção' chefia ou assessoramento'

ao passo em que desempenham funções típicas do ente estatal' pois exercem

atividades laborais estritamente técnicas e de caráter contínuo, circunstâncias

estas que exigem que a investidura ocorra mediante aprovação em concurso

público.
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licitação, as minutas de contratos, convênios,

acordos e demais atos relativos a obrigações

assumidas pelos órgãos da administração

direta do Poder Executivo;
. Apreciar Íodo e qualqueÍ ato que implique

alienação do patrimônio imobiliário municipal,

bem como autorização, permissão e concessão

de uso;
. Subsidiar os demais órgãos em assuntos

jurídicos e desempenhar outras funções

corÍelatâs.

responsabilidade, contratos de concessão,

locação, comodato, loteamentos, convênios,

contÍatos, atos que se fizerem necessários a

legislação municipal, estudar, redigir e minutar

desapropriações, doações em pagamento'

hipotecas, compÍas e vendas, permutas'

doações, transferências de domínio e outros

titulos, bem como, elaborar anteprojetos de lei

e decretos, proceder aos exames de

documentos necessários a formalizaçâo dos

títulos, outras taÍefas correlatas e interesse da

administrâção e da Prefeitura Municipal.

Corrobora tal afirmação, o fato do requerido DELCIO BARBOSA SILVA ter sido

nomeado ao cargo comissionado de assessor jurídico de processos

judiciais no dia subsequente à sua nomeação ao cargo efetivo de

advogado, conforme demonstram os documentos de fls' 12' 19121 ' 22 e 88 do

inquérito civil.

Em que pese na prática inexistir qualquer distinção entre as Íunções

desempenhadas pelo advogado e o assessor jurídico' é evidente que o

requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA fez da exceção a regra' isto é' mantém

somente servidores em comissão na assessoria jurídica, sendo que os

atualmente lotados, foram admitidos desde o início do mandato do chefe do

Poder Executivo, no ano de 20131 permanecendo incólumes até os dias atuais

(fls. 141/14147-lC). Ve.iamos:

Servidor Cargo Provimento Data de início

Delcio Barbosa Silva Assêssor Jurídico
de Processos

Judiciais

Livre nomeração e
exoneração

03102114

Livre nomeação e
exoneração

01/08/13

Gustavo Sulzbacher
Mancuso

Dirigente de Setor Livre nomeação e
exoneração

07101113

Rosilenê Maria
Rodrigues Daleíe

Oficial
Administrativo

00/0í /20002

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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d" sit" do Trtbunal de contâs do E§tado de Mato GÍosso' conforme cópia anexa"

2 trnotis"wicos.tjmt jus.briprocesso"sTcJmããjãadosprocesspprint.aspx, Ação condenatória,

promovida por Rosilene ruut" ffifrãbãiffi-õÃito "tt' 
i'ie do Municipio de Jaciara' Cód'

17367,2'Yara.
Ruâ Potituara§' n' 1025' Centlo - Fone/FÀX: (66)3467 2202
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Diego Tobias
Damian

Assessor Adjunto

A disposição na UG



.f t
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAOO DE MATO GROSSO

Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

Camilo

Victor Meira Borges Assessor Jurídico Livre nomeação e
exoneração

13/03/1 3

Weliton Wagner
Garcia

Livre nomeaçáo e
exoneração

09/01/1 3

Neste sentido, vejamos as transcrições das recomendaçóes:

de Í er
Municioal no1 1201,3 ÍÍls. 00-IC) bem como oarte do

Quanto ao item recomendou-se a revogação dos disPositivosa

retromencionados, tendo em vista a ilegalidade de criar cargo sem estabelecer

a descrição das suas atribuições'

ouanto a referido item, recomendou-se a revogaçáo do Decreto n'3'095/20',13'

ois constatou-se que por ele foram criados os cargos de assessor jurídico
p

Rua Potiguâra§, no 10ã, Centto - Fone/FAX: (('6) 3'461 2202

Assess.or Jurídico

Diante das situaçôes que materializaram as denúncias formuladas na

Ouvidoria, uma vez constatado que o requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA

estruturou a assessoria jurídica do município com diversos cargos

comissionados, flagrantemente contrários à determinação do artigo 132 da

constituição Federal, foi expedida Notificação Recomendatória (fls. 59/65-lc) com

a Íinalidade de extirpar tais ilegalidades, notadamente para que o município

provesse o órgão através de concurso público, seja pela previsão expressa na

lei municipal no 1,45612012,de 03 (três) vagas para o cargo de advogado (í 138-

lc), seja pela efetiva necessidade do provimento de todas elas' ao passo em

que ocupadas ilegalmente por assessores comissionados'
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b) no prazo de 30 (trinta) -dias revogue o item 2 (Assessoria

iilfã do titoto t toncÃos or essrssoRevlrNrot do

Decreto n" 3.095/2013 (f1s.120/124Jc)' uma vez q,ue os caÍgos oue

Io^põ"- u 
"rrurro"i. irr"ídi.' não Pod"ttt t"t to.'.ittiott"dot'
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setor de controle leoi o e dirioentê dê setor e execucão Íiscal elâti

contencioso, sendo cêrto que a constituição Federal não conferiu ao chefe do

Poder Executivo a competência de criá-los via decreto, sendo somente a lei o

caminho hábil a estruturar os cargos da Administraçáo PÚblica'

No que tange ao item "c", recomendou-se a exoneração dos comissionados

lotados na assessoria jurídica, ou se.ia, os requeridos DIEGO TOBIAS DAMIAN'

GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO, VICTOR MEIRA BORGES e WELLITON

WAGNER GARCIA, pois a prestação de serviços por eles desempenhada é de

caráter regular e permanente, o que exige seja executada por servidores

efetivos, cuja investidura depende de aprovação em concurso público e não por

simples nomeação do gestor.

Quanto aos efetivos, os requeridos ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE

CAMILO e DÉLCIO BARBOSA SILVA, recomendou-se que retornassem a seus

cargos efetivos, quais

respectivamente.

sejam, oficial administrativo e advogado'

n
Í 1

az

I
c a

qos- atu menteoc padosde Íormato S

I r

O concurso público n' OO1]2O14, homologado em 12 de janeiro de 2015' prevlu

01 (uma) vaga paÍa o cargo de advogado (fls 148/149-lc)' No entanto' a

nomeação de servidores comissionados parc desempenharem iguais

atribuições demonstra a efetiva necessidade de nomear os demais candidatos

classificados.
Rua Pottuatâs, n" 1025' CEnrÍo - Fone/FÁX (66) 3'161 2202

--.

iurídico. assessor adjunto jurídico. diretor da assessoria jurídica. dirigente de

c) no prazo de 30 (trinta) dias, exonere todos os servidores

lotados na assessoria iurídica cuja forma de Provimento seia

cargos de origem;
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e) no prazo de 30 (trinta) dias altere a lei 1.509/2013. Para que

todas as atribuições dos cargos comissionados nela criados

tenham suas atribuicôes esPeciÍicadas em anexo PróPrio:

Tendo em vista que além do cargo de assessor jurídico, outros foram

disciplinados pela Lêi Municipal n" 1 .509/2013, recomendou-se que todos

tivessem suas atribuiçôes especificadas na respectiva lei, uma vez que é à

partir delas que se determina se os ocupantes exercem funçóes de

assessoramento, chefia ou direção.

f) nop azo de 30 (trinta) dias revo eaLei Municio lno

1.325/2011. Pelas razões acima exPostas:

Atinente ao item ,,f" recomendou-se a rêvogação da Lei Municipal n" 1.325120',11

(Í1. 150-tC), a qual regulamenta o recebimento de honorários de sucumbência aos

ocupantes dos cargos de assessor jurídico, tendo em vista que tal cargo padece

de vício de inconstitucionalidade.

Emsendoocaso,asucumbênciasomentesedestinariaaosadvogados
públicos organizados em carreira.

í.3 Estrutura do quadro da assessoria jurídica municipal, após a

ão de Noti o Recomendatória lo Ministério Público.

Ao invés do requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA acatar as recomendações

Rua Potituaras, n'1025, CenEo - Fone/FAX: (6ó) 3'4ó1 2202

g) observe a obrigatoriedade de' ao criar cargos' efetivos ou

comissionados, esPeciÍicar em lei suas respectivas atribuições'

ArecomendaçãoacimaVisoucoibirquecargosefetivosecomissionadossejam

criadosaoarrepiodaConstituiçãoFederal,eisqueéimprescindÍvelquealei
que os criou especiÍique as atribuições que serão desempenhadas pelos

ocupantes.
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ministeriais, fez justamente o contrário, eis que na tentativa de dar aparência de

licitude às contratações efetuadas, editou o decreto no 3.24312015 "para inglês

ver", o que não passou de manobra para manter os mesmos comissionados

na assessoria jurídica, situaçÕes estas tratadas detalhadamente a seguir:

.1.3.1 Alterações no quadro da assessoria jurÍdica com o advento do

ecreto Executivo Munici al no 3.243/201 5 de 25.06.2015

Emsuma,oDecretoExecutivoMunicipa|n"3,24312015estabeleceuaseguinte

estrutura para a assessoria jurÍdica do município (Íls' 72177-lC):

Assim, denota-se que o Decreto n' 3'24312015 e ilegal' inconstitucional e

imoral, eis que além de desvirtuar totalmente os têrmos da Notificação

Recomendatória, alterou por meio inidôneo (decreto) toda a estrutura da

assessoria jurídica/procuradoria do município' contrariamente ao disposto na

Constituição Federal, que prevê que cargos públicos' assim como suas

atribuições devem, necessariamente' ser estabelecidos/criados por lei'

Portanto,

padecem

individua

todos os cargos

de vÍcio de

e atribuições criados

inconstitucionalidade'

pelo Decreto 3.24312015

o que demostraremos

lmente, abordando a resposta do Chefe do Executivo 1ns

Rua Potituaras, n'1025' Centro - Fone/ FAX: (66) y61DO2
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Decreto n' 3.24312015

Município,de
72113-tC);(aÍt.

eJuridicopaÍa

13t14-lc),(art.

Temas

fls. 5-rc);(art.
para

7 5t76-tC);(aí.suascnouGestão,

Í1s.1617'l-lC);
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a) Procurador do MunicíPio:

Em resposta a Notificação Recomendatória, o requerido ADEMIR GASPAR DE

LIMA justificou que:

f "Exonerou o servidor que exercia a atribuição idêntica ao de

Advogado/?rocurador do únicípio' qual seja o Assessor Jurídico de

Processos Judiciaiq que coincidentemente é o Advogado/Procurador

aprovado .lo .ott*'à público que tomou Posse' o qual exercerá seu

cargo efetivo" (n' 70-IC)'

Primeiramente, temos que o termo exoneração não condiz com a realidade' vez

que esta traduz rompimento do vÍnculo entre o servidor e o Poder Público' o

que não é o caso dos autos, eis que o requerido DELCIO BARBOSA SILVA' em

que pese ter sido lotado em seu cargo de origem' ou seja' advogado (criado

pela Lei Municipal n" 1.45612012)' imediatamente foi nomeado para o cargo

comissionado de Assessor Jurídico de Processos Judiciais (fl' 88'lC)'

Em que pese tenha aÍirmado que exoneÍou o servidor do cargo comissionado'

náo trouxe a portaria respectiva' nem esta foi localizada no Portal da

Transparência, o que leva a concluir que o requerido ADEMIR GASPAR DE

LIMA alegou, mas não comProvou'

Salienta-se que o Ministério Público não recomendou a transformaÇão do cargo

efetivo de advogado para procurador do município' como feito no dêcreto' mas

sim que o servidor retromencionado retornasse àquele para o qual foi aprovado

em concurso Público (advogado)'

Poisbem.Vejamosasatribuiçõesdoscargosdeadvogado(previstasnaLei

Rua PotiguâÍas' n" 1025' CetÚÍo - Fone/FAX: (66) 3'161 2202

Notificação Recomendatória, de modo a demonstrar que a situação da

assessoria jurídica permanece a mesma, isto é, provida indevidamente por

servidores comissionados, em prejuÍzo da nomeação de candidatos

classiÍicados em concurso pÚblico.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de JustiÇa da Comarca de Jaciara

Municipaln.1.45612012),edeProcurador(estabelecidaspeloDecreto

3.24312015):

Primeiro, Írise-se que novamente o requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA altera

cargo pela via inadequada, o que já a torna inconstitucional' Segundo' AS

atribuições do cargo de procurador não condizem com a realidade' sendo certo

que a intenção do REQUERIDO foi lubridiar os comandos legais' eis que

pulverizando-as Para os

demais cargos comissionados da assessoria lurídica' o que veremos nos Itens

Sobrelevaressaltarquealeiquecriouocargodeadvogadoexpôsdemaneira

Síntese dos dever€s: rêpÍesentd judicialmente

o ente público municipal nos diferentes órgãos'

Atrib;lções: defender direitos e interesses do

município. Representar o município

judiciaimente em qualquer instância judicial'

"tuando 
nos feitos em que o mesmo seja autor'

réu, assistente, oponente ou simplesmente

interessado, dirimir dúvidas a respeito de

decisões judiciais, orientando para o seu exato

cumprimento e atribuições afins;

Sumárlo: Representar extrajudicial e judicial

o Municipio de Jaciara, em todos os juízos e

instâncias, e a execuçâo de todos os serviços

conexos e peculiares à matéria juridica'

Tarefas TíPicas / Aglomeradas
. Reoreseniar o Município em juízo, ativa e

passivamente, e promover sua defesa em todas

e ouaisquer ações;
. Ê.o*ár.t a cobrança judicial e exrajudicial

da divida ativa e dos demais créditos do

Municipio;
. Elaborar informações a serem prestadas pelas

autoridades do Poder Executivo em mandados

de sesurança ou mandados de injunçãol
. Enitir parecer sobre materias relacionadas

"Ã 
pro."tto judiciais em que o Município

tenha interesse;
l- Àp.".io, previamente os processos de

liciuiao, as minutas de conúatos, convênios'

u.ordo. a demais atos relativos a obrigações

assumidas pelos órgãos da administração

dircta do Poder Executivo;
. Àrr."iu, todo e qualquer ato que implique

utieiuçao do património imobiliário municipal'

bem como autorização, permissão e concessao

de uso;
. Subsidiar os demais óÍgãos em assuntos

;Jdicot " desemPeúar outras funções

correlatas,

Rua Poti$rarâs, n'1025, Centro - Fone/FAXr (6ó) 3461 2202

Procurador do
Município

(Decreto 3.243120t5)

Advogado - MunicíPio
(Lei 1.456/2012)

subsequentes.
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clara e de modo amplo que incumbe ao profissional toda a atividade de

assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo, lhe incumbindo

representar o município nas esferas judicial e extrajudicial, executar todos oS

créditosdomunicípio,analisarprocessosrelacionadosalicitação,contratos'

convênios, dentre outras atribuições inerentes ao setor jurídico do município'

Poroutrolado'asatÍibuiçõesdocargodeprocuradorserestringiramàatuação

judicial, ,iustamente para que o requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA possa

manter todos os servidores comissionados, os ora requeridos DIEGO TOBIAS

DAMIAN, GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO, VICTOR MEIRA BORGES'

WELLITON WAGNER GARCIA, ROSILENE MARIA RODRIGUES DALEFFE

CAMILO E DÉLCIO BARBOSA SILVA'

Ademais, outra ilegalidade do Decreto n" 3 243t2015 consiste em equiparar o

salário de procurador com o de assessor jurídico de processos iudiciais'

tendo em vista que ele mesmo revogou este último cargo' Temos ainda que

levar em consideração que todo o aumento de remuneração só pode realizado

através de autorização específica em leis orçamentárias' o que não ocorreu'

:1.fl ';iffi 3fl".""[{;;'.of;..::"ff ilifi ,""'i:Êi::"à:ffi ',l|",:':'.':
ã":tã".|ã;ü;t o" õãítlár.ã" Lesislailvo e da Dívida Públlca'

Em resposta à NotiÍlcação Recomendatória' o requerido ADEMIR GASPAR DE

LIMA justificou que:
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2À "Extinguiu os carSos comissionados de ASSESSOR JURÍOICO of
PROCESSOS JUDICIAIS, ASSESSOR JURÍDICO DE L'ICITAÇÕES E

ãàNiúroí ASSESSoR ESPECIAL JUÚDICo' DIREToR DA

iãôitiôú'pRÍDICA E DIRIGENTE DE sEroR DE coNTRoLE

LEGISLATIVO, permanecendo os ASSESSORES JURÍDICOS

il;,;;;. ao'GABINETE Do PREFEITO que' com as atribuições

.o.,a,uau, atualmente na legislaçào alterada' Passam a exercer o cargo

il;;;ôni*Íotco pi cernErE E DE GESrÃoeAssESSoR

^íú-.,õlr*rrlco 
DE GABINETE E DE GESrÃo" (n' 70-lc)

Denota-se a ousadia do requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA' ou talvez a



Promotoria de JustiÇa da Comarca de Jaciara

certeza da impunidade, uma vez que afronta o conteúdo de qualquer princípio

norteador da administração pública, uma vez que, PASME, manteve todos os

REQUERIDoS nos cargos em comissão, alterando somente a nomênclatura

destes,comoseaterminologiafossesuficienteparaalçáJosàcondiçãode

legalidade.

Os quadros a seguiÍ demonstram nitidamente que as atribuições dos cargos

comissionados são semelhantes às do cargo efetivo de advogado, ilustrado

acima. Logicamente que o Chefe do Executivo cuidou em alterar algumas

terminologias com a Íinalidade de mascarar que tais servidores desempenham

atividades de direção, chefia e assessoramento, no que não obteve êxito, pois é

evidentequeasatiVidadeSexecutadassáocontínuaseburocráticas.Vejamos:

Síntese das atribuições: presmÍ assessoramento ao Prefeito Mlnicipal e Secretários.da sua

Gestão, em assuntos da nr*'.'u:uiiáitu e política da gestão do Prefeito' de ordem de

confiança da equipe do prefeito, em uisü do plàno de goveÃo do gestor assessorado; elaborar

estudos e preparar manifestaç0"t,'t-"tl*"ã" o' u'p-""tot de legalidade administrativa dos

;;;";Ã;dúos elou pulri"iaos; uttittit a uutotidud" no controle da legalidade dos atos

da Administração, mediânte o exumt de casos, propostas' antepÍojetos' projetos e minutas de
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Denota-se das atribuições dos cargos supra, que as atividades desempenhadas

se resumem à análise e manifestação em todas as operações de cunho jurÍdico

que envolvem a administração pública' Assim, é obrigatório que tais cargos

sejamprovidosporservidoresefetivos,garantindoacontinuidadedoserviço

público.

Vejamos os outros dois cargos:

As mesmas atribuições do Assessor Jurídico de Gabinete e de Cestão, de forma adjunta e

supervisionada pelo Assessor Jurídico

tedoDSu JurÍdico
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a) mais uma vez se nota o

desvirtuamento da Constituição Federal, com a nomeaçâo livre de servidores

comissionadosparaoexercíciodefunçôestípicasdacarreiraeÍetivapara

compor a assessoria jurídica.

b)
é cediço que

providenciar a execução fiscal constitui a atribuição mais comum e ordinária

das assessorias municipais em todo o paÍs, considerando que ações desta

natureza são comumente aforadas por referido órgão' o que evidencia mais

uma vez que tal função não pode ser executada por servidores comissionados'

Por sua vez, quanto ao item 3 da resposta'

LlMA iustificou que:

o requerido ADEMIR GASPAR DE

Quanto às atividades referentes ao controle legislativo' extrai-se que são

meramente burocráticas, não caracterizando o exercÍcio de atribuições de

direção.chefiaouassessoramento.Tampoucoexige.serelaçãodeconfiança

entreoservidornomeadoeseusuperiorhierárquico'inexistindorazões
plausíveis que justifiquem a criação do mencionado cargo em comissão'

Deste modo, é possível notaÍ dos quadros acima' que na "nova" estrutura da

assessoria iurídica, a única alteração em relação à anterior' foi somente a

modificação da nomenclatura dos cargos' vez que eles continuam preenchidos

por servidores comisslonados' os quais permanecem desempenhando

atividades cu.las caracterÍsticas são de servidor efetivo'

',30 Revogou e alterou a Iegislação '"Y"'1P1."1tu"tido 
de prever as

atribuições do Assessor lurídico de Gabinete e demais cargos

comissionadosvinculadosaoDePartamento.Juídico,bemcomo
extinguir os cargos vagos acima mencionados' conÍorme Decreto

3.243 de 25lO6t2O1'5' q'e" ult"'u o item I e 2 d-o- art' 1c do Decreto n

3.09512013, que segue anexo (doc iunto)" (fl' 70-lc)'

Sem razão jurÍdica a iustiÍicativa' pois a Constituição Federal impõe que tanto

os cargos, quanto suas respectivas atribuições' seiam disciplinados por lei

Rua PotituaÍae' no 1025' C€ítso - Fone/fAX (Íó) 3461 22m
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2.1.4. Da inconstitucionalidade parcial do Projeto de Lei n" 34/20í 5

Deve-se destacar, ainda, que chêgou ao conhecimento do Ministério Público

queorequeridoADEM|RGASPARDELlMAencaminhouàCâmaraMunicipal

de Jaciara o projeto de lei n' 34t2015 (fls. 152/157-lc), o qual' em suma' prevê:

(...)
Art. 3'Altera o ANEXO I da Lei 1.456/2012, ao promover a êxtinção

de 02 (dois) cargos de Advogado, que passa a viger conÍorme Tabela

anexa à presente.

Art. 4' óiante do ANEXO II da Lei 7.45612012 (Cargos em Extinção)'

o artigo 22 da Lei 1.509/2013 torna sem eÍeito'

Por sua vez, o art. 22 da Lei 1.509/2013 (que seÍia revogado pelo art 40 supra) é

justamente o que cria a Procuradoria do Município'

Denota-se que referidos dispositivos do Projeto de Lei no 34/2015, se

aprovados, tem o objetivo de extinguir duas vâo sdo tvo deroo

advogado e a própria Procuradoria do Municipio circunstàncias estas que

demonstram, sem sombra de dúvidas, que o requerido ADEMIR GASPAR DE

LIMA não tem intenção alguma de privilegiar o comando constitucional que

impõe o ingresso de servidor mediante concurso público' o qual já foi realizado

(fls. 148/149-lc), onde remanescem classificados os seguintes candidatos:

1o aprovadaMaria Helena de Almeida

2'classiftcadoDelcio Barbosa Silva

3'classificada
Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues

4o classificado
Thiago Luiz Alves do Nascimento

5o classificadoKássio Schuch MontagneÍ

6'classificadaKaully Furiama Santos

7o classificada
Murye I Femanda Souza CuritY Moraes

Rua Potituarâs, n'1025, centlo - Fone/FAX: (66) 3461»O2

formal e não por decreto a cargo do Chefe do Executivo.
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Edvania Olimpio da Silva Santini 8" classificada

Lethicia Mendes Ferreira 9'classificada

Isabel Ferreira Barcelo l0o classiÍicada

Femanda Alves Moreira I [o classificada

lnsta esclarecer que os dois primeiros candidatos foram convocados pela

administÍação, tendo o segundo sido nomeado, enquanto os demais aguardam

convocação, providência esta que não foi e não será rcalizada voluntariamente

pelorequeridoADEMIRGASPARDELIMA,oqual,emboracientificadoda

ilicitude de tal procedimento, optou pela nomeação livre e subjetiva dos

componentes da assessoria jurídica. Tal proceder, inclusive' já está repercutindo

na seara do Judiciário, seja pela presente ação, seja pelo aiuizamento de

mandando de segurança pela 3a classificada (cód 67079' 25 vara)'

Destaque-se que os requeridos WELITON WAGNER GARCIA e DIEGO

ToBIAS DAMIAN não residem nesta cidade, tal qua| informa consulta na

Receita Federal (fls. 158/159-lc), sendo certo que exercem a advocacia privada na

Comarca de Rondonópolis' ou seia, sequer cumprem a jornada de trabalho

respectiva, atentando contra os princípios da moralidade e da eficiência'

enquanto existem candidatos aptos esperando ansiosamente por nomeação'

Assim, o requerido AOEMIR GASPAR DE LIMA se esquece que o ente público

deve ser administrado como bem leciona o jurista seabra Fagundes

'Administrar é aplicar a Lei de ofício", o que infelizmente não vem ocorrendo

na situação retratada nos autos.

Diante da flagrante ilegalidade do Proieto de Lei no 3412015' o Ministério Público

expediu Notificação Recomendatória aos Vereadores da Câmara Municipal de

Rua Pohtuaras' n'105' Centlo - Fone/ FAX: (ú)34ó12202

com tal conduta, conclui-se que o concurso público em questão previu apenas

(01) vaga para o cargo de advogado' iustamente para que o requerido ADEMIR

GASPAR DE LIMA possa continuar a dispor como bem entender do quadro dos

servidores da assessoria,iurídica'
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Jaciara para que, caso seja colocado em votação, não sejam aprovados os

seus artigos 3'e 4", advertindo-os da possibilidade de adoção de medidas

administrativase/oujudiciaisemcasodedescumprimento(flS.162/169-lc).

3. DO DIREITO

Ante todo o exposto, devidamente demonstrada a ocorrência dos fatos' bem

como o insucesso na resolução administrativa da questão' outro meio não

restou senão a intervenção judicial para coibir que as situações demonstradas

se perpetuem, em face do evidente desrespeito ao preceito constitucional que

consagra a obrigatoriedade do concurso público; a ilegalidade de se criar

cargos e estabelecer suas atribuiçóes por meio de decreto' em detrimento de lei

ordinária; assim como a inobservância dos demais princÍpios constitucionais

aplicáveis à esPécie.

.1 Atribui ões incom tíveis com a Íorma de rovimento

A Constituição da República prevê expressamente no artigo 37' incisos ll e V

que a admissão de pessoal para acesso aos cargos' empregos e funções

públicas deve ocorrer mediante concurso público' eis que este é o instrumento

que melhor representa os princípios constitucionais da Administração Pública'

notadamente legalidade, impessoalidade' moralidade' dentre outros' Ademais'

além de valorizar o mérito' vez que todos podem participar nas mesmas

condições, permite a garantia da continuidade do serviço público' evitando a

rotatividade a cada mandato que surge'

Assim, denota-se que a Magna Carta excepcionou os cargos em comissão de

livre nomeação e exoneração, os quais devem necessariamente possuir caráter

de direção, chefla e assessoramento' nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

foàur". au Uniao, dosEstados, dos Distrito Federal e dos Municípios

;;;;; ""t 
princípios de legalidade' impessoalidade' moralidade'

publicidade e eficiência e, também' ao seguinte:

Ruâ Potitua'as, no 1Ü25' Ccntro - Fonê/FAX (66) 3461 2202
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(...)

II. a investidura em cargo ou emPrego público depende de aprovação

prévia em concurso público de Provzrs ou de provas e títulos, de

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emPrego, na

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações Para cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)
V- as funções de conÍiança, exercidas exclusivamente por servidores

ocuPantes de cargo efetivo, e os carSos em comissão' a seÍem

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e

p".""nt "it mínimos Previstos em lei, destinam-se apenas às

atribuições de direção, chefia e assessoramento'

Tais requisitos nâo são encontrados nos cargos comissionados da assessoria

jurídica, pois na realidade os servidores ocupantes dos cargos de Assessor

de Controle Legislativo e da Dívida Pública exercem funções permanentes da

Administração Pública, tanto que para mantê-los, o requerido ADEMIR GASPAR

DE LIMA precisou lançar mão de manobra ilegal consistente na ediÇão de

decreto que retirou as atribuições do cargo efetivo de advogado e as transferiu

parceladamente para os cargos em questão'

A criação de cargo em comissáo fora das hipóteses de direção' cheÍia e

assessoramento afronta a

jurisprudência:

Constituição Federal, conforme decidiu a

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 10 E

?ARÁGRAFO Úwlco oa LEI Na 1343, DE 20 DE IUNHO DE 2013'

DO MUNICÍPrc DE CUNHÁ . CRIAÇÃO DE- CARGO Ê'M

COMISSÃO TORÁ DÁS HIPÓTESES DE DIREÇÃO, CHEFTE E

ÁssEssoRÁÀÍENTO CARGO DE ÁSSESSOR IUPÍDICa' 1 A
contratsção ile pessoal Paro Prestação de seraiços Íle flatuÍeza

témica e permanmte, sem demonstração de necessíilade tempoúia e

excepcional, aÍYonta a exigência constitucioflal ile rcalização ile

corlcurso púbiico. Z - A obrigatoriedade do concurso público' com as

exceções constitucionais, afgura-se imprescindíttel instruflento de

efetiuação dos princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade'

gorrriinn aoi cidadãos o acesso aos cargos públicos' em contlições de

'igualdade. 
Ação procedente. QI-SP - ADL 20078577820748260000 SP

Rua Potiguaras, no 1025, Cmtro - Fone/FAX: (66) 34612202
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2007 857 -7 8.2014.8.26.0000, Relator: ltamar Gaino, Data de lulgamento:
25t0612074, Orgõo Especial, Data de Publicaso: 30106120'14) Q.n).

AÇÃo DIRETA DE INCONSTITUCI2NALIDADE - MUNICÍPIO DE
SÁNTO ÁNTONIO DO AWNTUREIRO . LEI MUNICIPAL N'
776t2011 - CR\AÇÃO DE CÁRGOS EM COMTSSÃO

POSSIBILIDADE ÁPENÁs DAS ATNBUIÇOES RELACIONADAS
COM AS DE DIREÇAO, CHEFIA E ÁSSESSORáÀ,ÍENTO - ART. 2J

DÁ CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINÁS GERÁIS. - TCM-SE

como inconstitucional apenas os ilispositioos legais que ciam
cdrgos efi comissão com atibuições fora ilas hipóteses de dircção,

chefia ou assessoÍarnefito, únicas etceções constitucionalmente preoistas

paro criação de cargos nessa modalidad.e. (q-MG , Relator: Elias Camilo,

Data de lulgamento: 1410512014, Órgõo Especiat I ÓRGÃO ESPECIAL)
(g.n).

Além do mais, as Constituições da República e Estadual preveem que o

ingresso na carreira da Advocacia Pública da União e dos Estados deve ser por

intermédio de aprovação em concurso público. Vejamos, respectivamente, os

seus dispositivos:

Art. 111. "A caneira de Procurador do Estado, a organização e o

funcionamenlo da lnstituição serão disciplinados em lei comPlemental

§ 1' O izgzesso na classe inicial da caneira far'se-á mediante concurso

público de prooas e títulos, com exame oral e público du candídatos,

realizado perante comissõo composta por Procurados tlo Estado, sob a

presidência do Procurador-Ged, e por um rePresentante da Seção de Mato

Gtosso da Ordem dos Adttogados tlo Brasil".
(.,.)

Tais preceitos devem igualmente ser aplicados aos municÍpios, em razão do

princípio da simetria (relação simétrica entÍe os institutos jurídicos elencados na

ConstituiÉo Fêderal e as demais noÍmas infraconslitucionais), posto que a prestação de

serviço de assessoramento jurídico no âmbito da Administração PÚblica é

inerente às próprias funçôes típicas do ente estatal, possuindo características

estritamente técnicas e de caráter contínuo, circunstâncias esras que exigem

Rua PotiguaEs, n" 1025, CenEo - Fone/FAX: (ó6) 3{61 2202
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Art, 732 "Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em

caneira, na qual o ingrcsso dependerá de concurso público de proaas e

títulos, com a participação da Ordem dos Adoogados do Brasil em todas as

suas fases, eÍücerão a representação judicial e a consultoria jurídica das

respectiaas u nidades feder adas "
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No mesmo sentido vem se maniÍestado o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR 11191, DO ESTADO DO ESPÍRITO SÁNTO (ÁRI
12, CAPUT, E §§ 10 E 2c; ART. 13 E INCISOS I A V) - ÁSSESSOR

IURÍDICO - CARGO DE PROWMENTO EM COMTSSÃO -
rUNÇOES IATERENTES AO CARGO DE PROCURÁDOR DO
ESTADO . USURPAçÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIUATIUAS -
PIAUSTBILIDADE IURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR
DEFE&IDA. - O ilesempenho ilas atioidailes de assessoramento
juríilico no âmbito ilo Podet Executioo estailual traduz prcfiogatioa
de ítilole constittciotal outorgada aos Procuradores ilo Estailo pela
Carta Feilerul. A Constituiçõo da República, em seu art. 1j2, operou wna

inderrogáoel imputação de específca e exclusiva atividnde funcional aos

membros integrantes da Adaocacia Pública do Estado, cujo processo ile
inoestiilura flo cargo que exercefi ilepeúle, sempre, de préaia
aprooação ern concurso público de pruüas e títulos." (ADl 881 MC,
Rel. Mín. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dl 25-04-1.997) (g.n).

CONSTIruCIONÁL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTIruCION ALID AD E, ÁNEXO II D A LEI CO MP LEMENTAR

5OO, DE 10 DE MARÇO DE 2OOg, DO ESTADO DE RONDÔNIá.
ERRO MATERTAL NA FOqMUAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINÁR
DE NÀO-CONHECIMENTO PARCIAL REIEITADA. MÉRITO.

CRIAÇÃO DE CáRGOS DE PROWMENTO EM COMISSÃO DE

ÁssEssoRárÍENTo luRÍDrco No Âttsrco 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

manit'esto erro material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A
atiaidade de assessoramento jurídico do Poder Executiao tlos Estados é de

ser exercida por procuradorcs organizados em caneira, cuio ingresso

depende ile concurso público d.e protns e títulos, com a participação da

Ordem dos Adaogados do Brasil em tod.as as suas fases, nos termos do att.

132 da Constituíção Federal. Preceito que se destína à confguração da

necessáia qualífcação técnica e independência funcional desses especiais

agentes públicos.3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a

ocupante de cargo em comissão o desempenho das attibuições de

assessorameflto jurídico, no âmbito do PodeÍ Executioo, Prccetlentes. 4,

Ação que se julga procedente. (ADl 4261 MC, Rel. Min. Aytes B tto, DI
19t08t2010), (g.il.

Rua Potiguans, n" 102.5, C-tÍrtro - Fone/FAX: (66) 3461 22ü2
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da Comarca de Jaciara

que a investidura do cargo seja medianle concurso público.
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Sobre o assunto, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a proposta

de súmula vinculante n' 18, proposta pela Uniáo dos Advogados Públicos

Federais do Brasil - UNAFE, que tem como finalidade exigir que o exercício das

funçôes da Advocacia Pública sejam executadas exclusivamente por servidores

efetivos, nos seguintes termos:

"O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, nos

Estados e nos Municipios, nestes onde houver, constitui atividade
exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e

132 da Constituição Federal de 1988" (g.n.).

Não é de outro modo que tem se pronunciado os tribunais:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NO MÁNDÁDO DE

SEGUR/NÇÁ. LEI 1.578193 DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUÁNDU.
rNs7JrúÇÃo DE CARGO EM COMTSSÃO DE ÁSSESSOR
ynÍotco No ÂMBrro DA ADMINISTRAçÃo PÚBLtcA
DIRETA. MANIFESTA INCONSTTruCIONALIDADE,
INCOMPATIBILIDADE DIRETA COM OS ARIIGOS 737 E 732 DA

CONSTIruIÇÁO FEDERAL, ADVOCACIA PÚBLICA.
NECESSIDÁDE DE CONCURSO PliBLlCO. ( TllES. Incidente de

lnconstitucionalidade em apelação cfuel 0801007-96,2008.8.08.0007

(007.08.8010074). Orgõo: TRIBUN AL PLENO. Data de lulgamento:
2810612012. Data da Publicação no Diário: 10/0712072. Retator: IOSÉ
PAULO CALMON NOGUEIRá DA CAMA. Origem: BAIXO

GUÁNDU - l.e UARA). (9. .

-AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE

BÁRRÁ DO GARÇAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
NO84/2005 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR NA

88/2005 - CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO - ATRIBUIçÕES DE

NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICAS - AUSÊNCIA DE

EXCEPCIONAL VÍNCULO DE CONFIANçA COM A
AUTORIDADE NOMEANTE - VIOLAçÃO AO PRINCÍPIO DA
SIMETRIA - INTRINGÊNCIA AOS ARTS. 729,IEII E 173, §2O DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS

CARGOS POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO -
MODULAÇÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA

Rua Potituârâs, n' 105, CmEo - Fone/FÀx: (66) 34612202
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Sobreleva ressaltar que a situação de Jaciara é ainda mais gravosa na medida

que há candidatos classificados no concurso público n" 00112014, para o cargo

de advogado, os quais estão sendo preteridos pela contratação precária de

servidores comissionados (rl. 12-lc).

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão entendeu que

o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito

lÍquido e certo na hipótese de contratação de pessoal de forma precária.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

SEGURANÇA. CONCUP§O PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO

t
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Rua Poti8uaras, n' 10§ Centro - Fone/ FAX| (66) 3461 2202

]URÍDICA - NECESSIDADE DE PRESERVAR A VALIDADE
IURÍDICA DOS ATOS PRATICADOS PELOS OCUPANTES DE
CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR MUNICIPAL -
PROCEDÊNCIADO PEDIDO.
A c:riação de cargos em comissão paru o preenchimento de oagas ile
Procurador Municipal configuro aerilaileira afronta ao afi, 729, I e

ll, ila Constituição de Mato Grosso, na meiliila em que possibilitam
o acesso a cargos públicos sem a prét;ia aprouaçõo efi concurco
público, com base em exceção constitucional que não restou

configutaila, diante ilo ilesanpenho, por parte ile selas ocupafites, ile

atribuições efiinenternente técticas que dispmsam a existàrcia ile

um liame de confiança estabeleciilo entÍe estes e a autoiilaile
norneante. Tendo em vista que o ingresso na carreira da Advocacia
Pública da União e dos Estados deve se dar por meio de concurso
público, como exigem os arts. 131 e 132 da Carta Política Federal e

111 da Constituição de Mato Grosso, os cargos de advogado público
municipal igualmente devem ser providos da mesma forma,
observando, assim, o princípio da simetria para os entes municipais
albergado no art. 173, §2o da Constituição Estadual que, frise-se,

tamtÉm encontra amparo no art. 29 da Carta da República. Por

razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Leí na 9868199,

deve ser aplicado o efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada

de eficácia plena a partir do trânsito em julgado desta proclamação

decisória, a fim de preservar a validade iurídica de todos os atos

praticados pelos ocupantes de cargos comissionados de Procurador
do Município de Barra do Garças". (TJMI Tribunal Pleno, ADI
no106054/2011 - Relator: Luiz Ferreira da Silva, fulgamento:
08/11/2012). (B.n).
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FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
CONTRATAçÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. E)GECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A mera expectativa de nomeação
de candidato aprovado fora do número de vagas preüstas no edital
do concurso público convola-se em direito líquido e certo na
hipótese de contratação de pessoal de forma precária durante o
prazo de validade do certame. Precedentes. 2. Recurso ordinário
provido para que seja a recorrente convocada para o«.lpar o cargo de

Analista Educacional - Inspeção Escolat dando-se posse à mesma,

caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS:

24354 MG 2007 /01.39605-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Data
de Julgamento: 091061201.5, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 18/06/201s) (g.n).

Reestrutura ão da Assessoria Jurídica via decreto

Não bastasse a indevida profusão de cargos em comissão, também ofende a

Constituição Federal a criação de cargo público via decreto, pois é certo que

este, seja qual Íor a modalidade de provimento, somente pode ser criado e/ou

reestruturado por lei, conforme determina a Constituição Federal nos seguintes

moldes:

Subseção III
Das leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos

previstos nesta Constituição.

§ 1' São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I- fixem ou modiÍiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:
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Rua Potiguaras, n' 105, Cmtro - Fone/FAX: (#) 3ú7 »02

Deste modo, denota-se que os candidalos classiÍicados tem direito líquido e

certo a serem nomeados, ao passo em que o concurso que prestaram está

dentro do prazo de validade (fl. 13-lc) e existem comissionados contratados de

forma precária ocupando o mesmo cargo.
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a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneraçáo;
(...) G.n).

Assim, denota-se do dispositivo legal que todo cargo público precisa ser criado

através da edição de lei em sentido estrito.

Complementa o entendimento o doutrinador Celso Antônio de Mello3:

Cargos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a

serem expressadas por um âgente, previstas em número certo, com
denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de DiÍeito
Público e cncdos por lei 1...1. (g.n).

Da mesma forma, leciona Marçal Justen Filhoa:

somente a lei pode criar o cargo público, entendido como um
coniunto inter relacionado de competência+ direitos e deveres

atribuídos a um indivíduo. [...]. A criação e a disciplina do cargo

público fazem-se necessariâmente por lei no sentido de que a lei

deverá contemplar a disciplina essencial e indispensável ao cargo.

(g.n).

Portanto, temos que todos os cargos criados ou modificados pelo Decreto

Executivo Municipal n" 3.24312015 estão ilegais, pois somente a lei em sentido

Íormal pode restruturar os cargos que compõem a administração pública,

cabendo àquela prever as atribuições que serão desempenhadas, a forma de

provimento, a rêmuneração, dentre outros direitos e obrigações.

Sobre o tema o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto.

Decreto que cria cargos públicos temunerados e estabelece as

respectivas denominações, competências e remunerações. Execução

de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo.

Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle

concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a

lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as

respectivas denominações, comPetências, atribuições e remunerações.

Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo São Paulo: Malheiros, 201 I 
' 
p. 254 e 255).

FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. B€lo Horizonte: Fórum, 201I 
' 
p. 847/848

RuÂ PotiSuaras, n'1025, Cmtro - fone/FAX: (66) 3461 2202
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotoria de JustiÇa da Comarca de Jaciara

2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5a da Lei na

1..12412000, do Estado do Tocanüns. Administração pública. Criação
de cargos e Íunções. Fixação de atribuições e remuneração dos
servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do CheÍe do
Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade
de lei em sentido Íormal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos
arts.61, § 1q. inc. II, a, e 84, inc. VI, a, da CF. Precedentes. Ações
julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o
Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação
de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe
dêem execução. (STF - ADI: 3232TO , Relator: CEZAR PELUSO, Data
de Julgamento: 1,410812008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-

187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01
PP-00044)

Para melhor elucidação, transcrevo trecho do voto do Dr. Cezar Peluso, relator

do recurso:

(...) É de todo em todo clara a Constituição da República ao estatuir
que a criação de cargos públicos só pode dar-se mediante edição de
lei em sentido formal, e não, por via de decreto. Basta ler o disposto
na alínea "a" do inc. II do § 1" do art. 61, de onde logo se tira nítido
que a "criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração"
constituem objeto próprio de lei de iniciativa reservada do CheÍe do
Poder Executivo (...).
Ora, escusa advertir que decreto expedido no exercício de

competência regulamentar do Chefe do Poder Executivo não é lei em
sentido formal, nem ato normativo originário ou independente, mas

derivado, cuja eventual inovação necessária na ordem iurídica não
pode implicar criação de direitos nem de obrigações obieto da
competência privativa da Constituição ou da lei, pois se preordena a

pÍever norÍnas tendentes a viabilizar as formas de execução desta ou
daquela por parte do Executivo.
Nem tâmpouco precisaria notar que a competência para edição de
decretos, atribuída ao Chefe do Poder Executivo, não se confunde
com pode de desencadear o processo legislativo de criação de cargos,

funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica,
ou de aumento de sua remuneração.
Trata-se de coisas tão óbvias e elementares no domínio jurídico, que
fazem deste um caso de insólita extravagância e supino abuso (. ..).
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Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

lgualmente, posicionamento dos Tribunais de Justiça:

REPRESENTAÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE, CRIAÇAO
DE CARGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE
DE DECRETO DISPOR SOBRE A DENOMINAÇÃO E

ATRIBUIÇÔES. Não pode o alcaide, através de decreto, dispor sobre

cargo público. Apenas por lei formal é possível a criação e as

atribuições e remuneração de cargos públicos. Inconstitucionalidade
reconhecida. Necessidade de preservação da continuidade
administrativa. Modulação de efeitos da declaração, considerando o

risco de paralisia administrativa, o que se insere nas hipóteses do
artigo 27 da Lei n.0 9.868199. Procedência do pedido, para declarar a
inconstitucionalidade parcial do Decreto n.0 1, de 02 de janeiro de
2008, do Município de Valenç4 com efeitos ex tunc (I]-RJ - ADI:
00607225720728790000 RI 0060122-57.2072.8.19.0000, Relator: DES.

CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JUNIO& Data de Julgamento:
2610512014, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO
ESPECIAL, Data de Publicação: 1,4108 12C.14 17 :34\

AÇÁO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 80, 90 E

13 DA LEI DISTRITAL N.A 5.14U2013. REESTRUTURAÇÃO DE

óncÃos púBlrcos E cRrAÇÃo DE cARGos vrA DECRETo.
PROVIMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO E DESVIO
DE FUNÇÃO. OFENSA A LODF. A Constituição Federal em seu

artigo 48, X, confere competência ao Congresso Nacional para dispor
sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e

funções pública. Essa norma foi reproduzida no artigo 58, III, da Lei
Orgânica do DF. Já o artigo 84 VI, da Carta Magna, veda ao

Presidente da República editar Decreto que implique aumento de

despesa e criaçáo ou extinção de órgãos públicos, nonna que deve ser

aplicada também ao Distrito Federal, por Íorça do princípio da
simetria. In casu, o artigo 9.0 da Lei Distrital n.o 5.14U2013 tem

servido de fundamento para a edição de uma série de Decretos pelo

Govemador do Distrito Federal, inclusive para criar cargos públicos

com aumento de despesa, o que implica ofensa à Lei Orgânica do

Distrito Federal. O art. 19, inciso II, da Lei Orgânica do DF, prevê que

os integrantes de carreira devem ser selecionados mediante concurso

público resguardando a ampla acessibilidade aos cargos públicos e

elidindo, assim, o favorecimento de agentes que iá integrem a

Administração Pública. Dessa forma, as disposições contidas nos

artigos 8.e e 13 da Lei Distrital n.a 5.14U2013 conÍiguram burla à

previsão do concurso pâra provimento de cargo efeüvo, bem como,

autorizam o repudiado desvio de função de servidor público, o que

caracteriza a inconstitucionalidade alegada na exordial (TJ-DF - ADI:
20730020266542 , Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento:

Rua Potituams, no 105, Centlo - Fone/FAX: (66) 34612202
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

Ante o exposto conclui-se, como já exaustivamente argumentado, que todos os

cargos criados e/ou modiÍicados pelo Decreto Executivo Municipal n'

3.243 l2O1 5 são ilegais.

4. DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Em razão dos fatos apresentados e da conduta do requerido ADEMIR GASPAR

DE LIMA, na condição de Prefeito Municipal de Jaciara, constata-se a

ocorrência de atos de improbidade administrativa, eis que criou e nomeou

servidores para exercerem cargos comissionados que não detêm akibuições de

direção, chefia e assessoramento, os quais precariamente estão ocupando

cargos de candidatos classificados em concurso público e, além disso, mesmo

lhe sendo oportunizado sanar as ilegalidades assim não o fez, preferindo

continuar agindo ao arrepio da Constituição Federal, de forma livre e

consciente.

Acrescenta-se que o Ministério Público, além da Notificação Recomendatória iá

mencionada, realizou reunião, em 2311012014, onde alertou o requerido

ADEMIR GASPAR DE LIMA sobre a imprescindibilidade de realizar concurso

para acesso aos cargos públicos, destacando na oportunidade a necessidade

de ser prover por tal meio os servidores lotados na assessoria jurídica. Vejamos

a cláusula quarta do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta

celebrado entre o Ministério Público e o Município (Íls. 128/1 35-lC).

(...)
CLÁUSULAQUARTA
O COMPROMISSÁRIO se obriga a incluir no edital do concurso

público a (s) vaga (s) para preenchimento do carSo de Advogado,

conforme prevê a Lei Municipal n' 1.45612072, que reestruturou o

quadro de pessoal e o plano de cargos e carreiras.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

Com efeito, nÍtido que o requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA ultrapassou os

limites de sua atuaÇáo pública, desobedecendo o comando do art. 37, ll da

Constituição Federal, ao desvalorizar os candidatos classificados no concurso

público n' 00112014, insistindo na permanência dos comissionados na

assessoria jurÍdica, atentando contra os princípios da legalidade, moralidade e

imparcialidade.

Ressalte-se que para continuar mantendo os comissionados o requerido

ADEMIR GASPAR DE LIMA se valeu de meio totalmente ilegal, qual seja,

expediu o Decreto Executivo Municipal n" 3,24312015, modificando cargos e

criando/alterando atribuições.

Agindo de tal maneira, o requerido AOEMIR GASPAR DE LIMA incidiu em ato

de improbidade administrativa. Vejamos:

Art. 11 Constitui ato de improbidade administratiua que atenta contra os

princípios da administração pública qualquer açõo ou omissõo que uiole os

dmeres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e

notadomeflte:

I - pratict ato oisando fm proibido em lei ou regulamento ou dioerco

daquele prnisto na regra de competência;

lI - retardar ou deixar de praticar, indeoidamente, ato de oficio;

(. ..)

ADMINISTRATIVO-PREFEITO.IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - NOMEAÇÃO IRREGULAR. AUSENCIA DE

CONCURSO PRÉVIO - CARGO COMISSIONADO NÃO
CORRESPONDÊNCIA AS FUNÇOES EXERCIDAS . RCSIANdO

comprovado que o caÍto em comissão para qual a pessoa foi
nomeada não abrange o exercício de Íunções de dire§ão,

âssessorâmento ou chefia, o ato mostrâ-se ímprobo, pela violação
Rua PotiSuaras, n' 1q25, CmEo - Fone/FAX: (6) 34ó1 »02
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Embora o município tenha realizado o referido concurso público, teve a audácia

de prever apenas uma vaga para o cargo de Advogado, mesmo ciente de que a

demanda da Administração Pública exigia muito mais.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:
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dos princípios da impessoalidade e moralidade, que deveriam ser
garantidos pelo concuÍso público prévio, (TI-MG - AC:
10529030002826001 MG , Relator: Jair Varão, Data de Julgamento:
29/o$l2o73, Câmaras Cíveis / 3' CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

0610e12013) (g.n.).

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CNIL PÚBLICA - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - EDIçÃO DE LEI PARA CONTRATAçÃO DE
SERVIDORES PARA CARGOS EM COMISSÃO - CARGOS DE
EXECUÇÃO E NÃO DE DIREçÂq CHEFIA E ASSESSORAMENTO-
VIOLAÇÀO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE - ART. 11, LEI
NO 8.249/92 - IMPROBIDADE CARACTERIZADA - DOSAGEM DA
PENA - RAZOABILIDADE.
- Não é válida a lei municipal que, não obstante tenha seguido o

regular processo legislativo em projeto da iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, cria cargos em comissão que não abrange o exercício
de funções de direção, assessoramento ou chefia.
- Hipótese na qual resta caracterizada ofensa aos arts. 3Z 'caput',
incisos II e V da Constituição e 40 da Lei 8.429192 e enquadramento
nas hipóteses do art. 3Z §40 da CF e 17,72 e 21 da Lei no 8.429192,

independentemente de preiuízo para o erário.

- Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, as sanções do art.

12 da Lei na 8.479192 não são necessariamente cumulativas e podem
ser graduadas de forma razoável e atenta às circunstâncias do caso

concreto.

AÇÃo CryIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMIMSTRATIVA.
CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. BURLA AO SISTEMA DE

CONCURSO PÚBLICO. A burla à regra do sistema constitucional do
concLlrso público, com criação de caÍtos públicos comissionados,

cujas características não revelam nafureza de assessoramento, chefia
e direção, implica em ato de improbidade administrativa e impôe
aplicação das sanções especificas, na medida que enseia afronta aos

princípios constitucionais da Adminishação. (TJ-SC - AC: 120423 SC

2008.012042-3, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento:
0610812010, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação:

Apelação Cível n. , de Herval D oeste)

5. DATUTELAANTECIPADA

O suporte probatório que instrui a presente demanda evidencia a prática de

Ruâ Poti8üaÍas, n' 1025, Centro - Fone/FAX: (6) 34612202
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAOO DE MATO GROSSO
Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

Temos ainda que levar em consideração a gritante injuridicidade da

reestruturação da assessoria por via de decreto.

Por tais razões, a Constituição Federal, em seu art. 5', inciso XXXV, estabelece

que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameça a

direito". Assim, o ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos hábeis a

oferecer uma solução adequada ao caso concreto, ou seja, uma resposta

judicial especíÍica e efetiva a evitar que se continue perpetuando

inconstitucionalidades, as quais estão aÍetando diretamente pessoas que com

muito esforço e dedicação lograram êxito em se classificar no concurso pÚblico

n" 00112014 que aguardam nomeação para o cargo de advogado (procurador

do município).

Com efeito, mostram-se presente os requisitos indispensáveis paÍa auloÍizat a

antecipação da tutela, vez que a documentação .iuntada, aliada à invocação

direta do texto constitucional e dos entendimentos jurisprudenciais constituem

prova ineguívoca da verossimilhança da alegação, eis que incontroversa a

existência de assessores comissionados lotados na assessoria jurídica de

forma irregular, em afronta ao comando constitucional que impóe que o

ingresso depende de aprovação em concurso público (Íls. 42143).

Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente

diante dos pagamentos feitos aos funcionários nomeados para cargos de

provimento em comissão indevidamente criados, bem como pelo recebimento

dos comissionados de honorários de sucumbência, nos termos da Lei Municipal

n" 1.32512011 (Í1. 150), o qual atingiu a importância de R$ 52.463'87 (cinquenta

e dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), no

ano de 2014, empenhada para o requerido VICTOR MEIRA BORGES (fl. 151-lc).

Rua Poti8uaras, n" 105, Cenüo - Fone/FÀXj (6'6) 3,461 2202
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atos incompatíveis com os princípios que devem nortear a Administração

Pública, notadamente legalidade, moralidade e impessoalidade, em razão da

admissão de servidores em cargos comissionados lotados na assessoria

jurídica fora das hipóteses de direção, chefia e assessoramento.
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Diante de tais circunstâncias gravosas é que se impôe a aplicação do artigo 273

do Código de Processo Civil:

'Art. O iuiz poderá, a requerimento da Parte, anteciPar, total ou
parcialmente, os eÍeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde

que, existindo prova inequívoc4 se convença da verossimilhança da

alegação e:

(...)

No mesmo sentido, manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais:

,'MEDIDA CAUTELAR. LIMINÁR CONTRÁ O PODER PÚBLICO

LEt 9.437/92 - TNCONSTTTIONALLDADE QUESüONÁI/r,L
cAso coNCREro - sulEtçÃo - ENQUÁDRÁÀÍENTO

"CIRCTINSTIiNCTÁS CONDICIONÁNTES DO PRIWLÉGIO-
DEPENDÉNCIÁ - ART, 8M DO CPC . INTELIGÉ]VC IA - " FUMUS

BONr rURrS'- PEKTGO DE PREIUÍZO EM RAZÃO DA DEMORA

- PRESENÇÁ . CONCESSÁO "INAUDITA ALTERA PÁRS " - NOS

tennos do art.804 do CPC o juiz tem amplitude de ação, poiletilo
conceiler liminarmente a meiliila cautelat corn ou setn iustificação
préaia e sem outti o réu; justifica-se a concessão ila mediila liminar
"inaudita altera pars", desde que prcsentes os requisitos para tal,
quais sejam, o peigo ile prejuízo em ruzão ila demota e o "fumus

boni iuns ", - Além de ser questionáael de inconstitucionalidade a

Lei 8.437192, que restifige a cotcessão de liminar em ação cautelar

cofltra o Poiler Público, uí1a üez que limita o exetcício do ilireito de

ação pelo cidatlão e da garantia ila prestação jurisilicional,

estabelecendo inailmisshsel pittilégio àquele Poder, a suieição a ela

depenile de caso concrcto a se enquadtar nas circunstâncias

condicionantes corn que tal piailégio foi posto pelo legisladot

odináio." (Agraoo n.a 7i7.06515 - Belo Hoizonte - Rel. Des.

Schalcher Ventura - publicado no Diáio ilo ludiciáio - edição ile 09

ile setembro ile 1.999 - Pá9. 01)

lgualmente, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

A lurisprudência da Segunda Turma orienta-se no sentido de que: 'É

admissível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública desde

que efetivamente demonstrados os requisitos que enseiam a sua

Ruâ PotituâÍas, n" 1025, C€ntro - Fone/FAX (66) 3461 2202
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da Comarca de Jaciara

Ante o exposto, o Ministério Público requer seja concedida a tutela antecipada,

eis que os requisitos para sua concessão restaram cristalinamente

demonstrados, cabendo ao Poder Judiciário por fim ao irregular funcionamento

da Assessoria/Procuradoria JurÍdica, eis que a matéria não pode ser resolvida

administrativamente.

6. DOS PEDIDOS

Em consonância ao exposto, restando devidamente mmprovada a lesão à

Constituição Federal, bem como aos princípios que regem a Administração

Pública, notadamente legalidade, impessoalidade e moralidade, assim como a

normas infraconstitucionais, o Ministério Público requer à Vossa Excelência:

a) no prazo de 30 (trinta) dias, exonerar todos os servidores lotados na

assessoria jurÍdica ou gabinete do prefelto (Assessor Jurídico do Gabinete e da

Gestão, Superintendente do DePartamento JurÍdico, Assessor Adjunto Jurídico do Gabinetê 6

da Gestão e Oirigente de setor de contÍole Legislativo e da Dívida Pública) cuja forma de

provimento seja em comissão e, caso exista servidores efetivos em desvio de

função, que retornem a seus cargos de origem;

Ruâ Potituârâs, no 1 , Cêítlo - Fone/FAX: (66') 72m2
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Promotoria de Justiça

concessão. A Lei no 9.494197 náo consitui óbice aos provimentos
antecipatórios contra entidades de direiro público, senão na

hipótese taxativamente previstas em Lei' (RESP 513.842 - MG, D,
1.3.2004, Rel. Min. Castro Meira). Recurso conhecido em parte e
parcialmente provido, tão-somente, para afastar a multa de 1%

prevista no art. 538 do CPC." (Superior Tribunal de |ustiça STJ; REsp

881.571; Proc. 2006/079467G2; PR; Segunda Turma; Rel.

Min.Humberto Martins; Julg. 1510212007; DJU 0U03/2007; Pág. 255).

1. A concessão de tutela antecipada, sem justificação prévia e inaudita altera

parts, para compelir o MUNIC|PIO DE JACIARA, por meio de seu representante

legal a adotar as providências descritas abaixo, sob pena de incidência de

multa, a qual desde já requer seja cominada no montante de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) por dia de atraso, a ser suportada pelo patrimônio pessoal do

requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA;
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Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara

b) no prazo de 30 (trinta) dias, nomear os classificados no concurso público

n'00112014 para o cargo de advogado, uma vez demonstrada a necessidade

do provimento das vagas atualmente ocupadas de Íorma irregular por

servidores comissionados;

2) Seia a presente ação autuada e processada na forma do artigo 17 e

parágrafos da Lei n' 8.429192 em todos os seus termos, notificando-se os

requeridos para apresentarem maniÍestação escrita preliminar;

3) O recebimento da inicial, vez que presentes os requisitos de admissibilidade,

com a citação dos REQUERIDOS para, querendo, contestarem a presente

ação, no prazo que lhes faculta a lei, cientificando-os de que a ausência de

defesa implicará em revelia e em reputar-se como verdadeiros os Íatos

articulados nesta inicial;

5) Ao flnal, sejam os PEDIDOS JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES,

para o fim de:

l- no exercício do controle difuso de constitucionalidade, reconhecer

incidentalmente a inconstitucionalidade:

a) do Decreto Executivo Municipal n" 3.24312015, que alterou a nomenclatura

dos cargos da assessoria jurÍdica e criou suas atribuiçÔes;

b) da Lei Municipal n" 1.32512011, que estabeleceu honorários de sucumbência

para assessores comissionados;

c) do art. 23 e parte do anexo l, que versa sobre Assessor Jurídico, da Lei

Municipal no 1.509/2013, que criou o cargo de Assessor JurÍdico, de forma

comissionada e sem estabelecer atribuições;

d) do Decreto 3.095/2013, porque criou cargos por via inadequada.

Rua Potituârâs, no 1025, Centro - Fone/FAX: (66) 34ó1 2202
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4) A intimação pessoal do Ministério Público de todos os atos processuais, na

forma do art.236, § 2o, do Código de Processo Civil;
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ll - tornar definitiva a antecipação de tutela para CONDENAR o MUNICÍP|O DE

JACIARA e o requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA nas obrigações abaixo

relacionadas, sob pena de multa diária a ser paga pessoalmente por este

último, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

a) à obrigação de fazer consistente em exonerar todos os servidores

comissionados lotados na assessoria jurídica nomeados para os cargos

ilegais de Assessor JurÍdico do Gabinete e da Gestão, Superintendente do

Departamento Jurídico, Assessor Adjunto JurÍdico do Gabinete e da Gestão e

Dirigente de Setor de Controle Legislativo e da DÍvida Pública;

c) à obrigação de não fazer consistente em não mais nomear servidor

comissionado para o desempenho de atividade de assessoramento jurídico do

Município de Jaciara;

d) à obrigação de fazer consistente em estabelecer por lei a criação e as

atribuiçôes dos cargos constantes da Lei Municipal no 1.509/20í3 e Decreto

3.095/2013;

lll - condenar requerido ADEMIR GASPAR DE LIMA diante da prática dos

atos relacionados no art. 1í, l, ll, da Lei n' 8.429102, por ter cometido atos de

improbidade administrativa que importaram em violação aos princípios da

administração pública, nas sanções do al,, 12, inciso lll, da respectiva Lei;

7) A condenação do Réus às verbas de sucumbência'

Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito

admitidos, mormente a documental, testemunhal e pericial .

Atribui-se à causa o valor de RS 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)'
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Rua PotituaÍas, n' 105, Centro - Fone/ FAX: (ú) 3461 2202

b) à obrigação de fazer de nomear os candidatos classificados no concurso

público n'00112014 para o cargo de advogado;
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Nestes termos,

Pede deferimento.

Jaciara, 27 de agosto de 201 5.

Cassia Vicente de Miranda Hondo

Promotora de Justiça

Rua Potiguâias, n" 1025, Cmtso - Fone/ FAX: (66) 34ó1 2202
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LEI N' 1.6822015, DE 16 DE SETEMBRO DE 20T5.

"Dispõe sobre a alteraçõo da lzi Municipal n.

1.4562012 de 02.07.2012 em seu Anexo IV, para
promover a coteção da tabela exclusivamente
com relação ao cargo dc Oficial de Recursos
Humanos (em extinção), altera o Anexo I da ki
1.509/2013 e o Anexo I da Lei 14562012, com s
extinçôo de cargos do Poder ExecuÍivo, e toma
sem efeito o artigo 22 da lei 1,5092.013, e dá
outas providências".

Afl.s" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, rev
disposiçôes em contrrário.

GABINETEDO REFEITO DE JACIARA
EM, RO DE 2015.

EMIR RDE LIMA
MUNICIPAL

DESPACHO: Sanci te Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a le

lugares de costume estabelecidos por ki Municipal. Data Supra.

gislação vigente afixação nos

acnra
a

ADEMIR GASPAR DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Av. AnÍonlô Fêrrêlra SobÍinho' í075 - GEP 7882(hOOÓ

Fone: (66) 346í-7900 e Fax (66) 346í-7930ffir

ADEMIR GASPAR DE LMA, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

AÍt.1" Altera o ANEXO IV, TABELA DE VENCIMENTOS, da Lei 145612012, pan
promover a presente correção na Tabela do Cargo de Oficial de Recursos Humanos (Em Extinção)
com previsão do vencimento em sua respectiva tabela, conforme anexo que passa a ser parte

integrante da presente Lei. ,,r*ir"q* 
*"-.-..,

iirii'
Art.2'Altera o ANEXO I da tri 1509/2013 (Cargos Ciliüissionados), promovendo a

EXTINÇÂO de 0l (um) cargo de Assessor Juídico, que passa a üger conforme Tabela anexaà

presente.

An.3' Altera o ANEXO I da Lei 1.456/2012, ao pmmover a extinção de O2(dois)

cargos de Advogado, que passa a viger conforme Tâbela aneú.à pÍêsente.

Art. 4" Diante do ANEXO 1l da Ler '1.45612012 (Cargos em Extinção), o artigo 22 Qá
Lel 1.50912013 toma-se sem efeito. .jr

as

l6 DE

com
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TADO DE MATO GRO§§O
Prefeitura Municipal de Jaciara

ANEXO I-ALTERA O DO ANEXO IV DA LEI 1 .456/20012 PARA O SEGU/NIE

acmra
Av. Antonio FeÍreira Sobrinho, {075 - CEP 7882O-0Oo

Fonê: (66) 346í-7900 e Fax: (66) 3461-7930

OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS ExflNçÃo

NÍvEr/cr.ÂssE A - 1,OO B - 1,10 c - 1,3{) D - 1,í) É - 1,75
01 . í,00 - 00 anos 2.049,32 2.254,25 2.664,12 3.586,31

02 - 1,02 -0í anos 2.299,34 2.717 ,40

03 - í,04 - 02 anos 2.131 ,30 2.344,42 2.770,68 3.196,94 3.729,77

0'1 . í,06 - 03 anos 2.172,28 2.389,51 2.8?3,97 3.258,42 3.801,49

05 . í,08 - 04 anos 2.213,27 2.434,s9 2.877 ,25 3,3'1 9,90 3.873,22

06 - í,í0 - 05 anos 2.254,25 2.930,53

07 - 1,12 - 06 anos 2.295,24 2.524,77 2.983,81

08 - I,t4 - 07 anos 2.336,23 2.569,85 3.037,10 3.504,34 4.088,40

09 - 1,í6 - 08 anos 2.377,21 2.614,94 3.090,38 J.COC,óZ 4.160,',tz

10.1,t8 - 09 anos 2.418,20 2.660,02 3.143,66 3.627,30 4.231,85

2.459,19 2.705,11 3.196,94 3.688,78 4.303,581í - 1,20 - 10 anos

3.250,23 3.75026 4.375,3012-1,22-11anos 2.5@,17 2.7 50,19

3.811,74 1.447,0313. í,24 - í2 anos 2.547,L6 3.303,51

4_5'18,7614 - í,26 - í3 anos 2.542,L5 2.840,3ô 3.350,79 3.873,22

4.590,482.621,!3 2.885,45 3.410,07 '3.934,70

2.6 ,L2 3.463,35 3.996,18 4.662,21

2.705,77 2.97 5,62 3.516,64 4.057,66 4.733,93

2.746,@ 3.020,70 3.569,92 4.119,14 4.805,6618. í,34. '17 anos

2.787,O8 3.065,79 3.623,20 4.180,62 4.877,39í9 - í,3ô - 18 anos

3.1'10,87 3.676,48 4.242,10 4.949,1120 - í,38 - í9 anos 2.428,06
3.729,77 4.303,58 5.020,842í - 1,40 - 20 ânos 2.869,05 3.155,96

4.365,06 5.092,5722 -1,42 -2'l anoE 2.91O,O4 3.20'1,04 3.783,05

3.836,33 4.426,5423 - 1,44 -22 anog 2.957,O2 3.246,13

5.236p224. í,46 .23 anos 2.992,O7

5.3§7 ,7 425 - í,48 - 24 anos 3.033,OO 3.336,30 3.942,90 4.549,50

5.379,4726 - 1,50 - 25 anos 3.073,98 3.381,38

3.7!4,97 3.426,47 4.049,46 5451 ,2027 - 1,52 - 26 anos

3.155,96 3.471§5 4.102,74 4.733,93 5,522,9228 - '1,54 - 27 anos

3.196,94,. 3.516,64 4.156,03 4.795 A1 1594,6529 - 1,56 - 28 anos

3.5§1,72 4.209,31 s.666,3830 - 1,58 - 29 anos 3.237,93
5.738,103.274,92 3.606,81 4.262,59

4.979,8532 . í,62 . 31 anos 3.319,90 3.65't,89

4.369,16 5.041,33 5.881,56 
|33 - í,64 - 32 anos 3.360,89 3.696,98

4.42244 5.102,81 5.953,2834 - í,66 - 33 anos 3.401,88
3.832,23 4.529,00 5.225.77 6.096,7335 - í,70 . 34 anos 3.483,85

L

er

ANEXO IV
TABELA OE VENCIMENTOS .

3.073,98

2.090,31 3.135,46 3.658,04

2.479,68 3,38't,38 3.944,95

3.442,86 4.016,67

2.795.28

15 . í,28 . í4 anos

í6-í,30-'tSanos 2.930,53

17. í,32 - í6 anos

5.164,29

3.29',t,21 3.889,61 4.488,02

3.996,18 4.6'10,98

4.672,45

4.856,89

3í - 1,60 - 30 anos 4.9'18,37

4.315,87 5.809,83

3.742.06

/

a



TADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara

ANEXO II -ALTERA O DO ANEXO I DA LEI 1509//2013 PARA O SEGU/NIE:

a Av. Ântonlo FerreiÍa Sobrinho, 1O75 - CEP 78820-OOo

ANEXO I
CARGOS COMISSIONADOS

Denominação Padrão

Assessor Adiunto 005 ccl3 Liwe Nomeação e exoneração

Assessor Contábil 001 cclT Livre Nomeação e exoneração

Assessor Especial CCIO
Livre Nomeação e exonemção

Assessor .Iurídico
003
002

Equiparado
Subsídio Secretário

Municipal

Livre Nomeação e exoneração, com
registro na OAB/IÍT.

Assessor Técrlico 00.1 ccl S

Auditor 001 cct2 Livre Nomeação e exoneração

Chefe de Equipe 012 CCO I
Livre Nomeação e exoneração

Chefe de Gabinere 00t cct t Livre Nomeação e exoneÉção

Chefe de Núcleo Adminishativo 016 cc02
Livre

Chefe de Unidade de Enfermagem 002 cct2 ,::l]l
Livre Nomeação e exoneraÇão

Chefe de Unidade Odontológica 003 ...
Liwe Nomeação e exoneração

Controlador Municipal 001

Livre Nomeação e exoneração, çom
curso de Administração, Ciência§
Contábeis, Economia ou Direito.

Coordenador 032 CCO4

Diretor Departamento 032 cc06

Diretor Técnico 002 CCl O
Livre Nomeação e exoneÍação 

.

Dirigente de Setor o21 cc03
Livre Nonleação e eroneração

Livrc Nomeaçào e exoneraçAo
Divisão 006 CCO5

001

Equiparado
Subsídio Secrcúrio

Municipal

Livre Nomeação e exoneraçâo, c0m
curso de Ciências Contábeis e registro

no CRCMT. ''Encarregado de Contabilidade

EletivoPrefeito Municipal 001 l-ei Especifica

Pregoeiro ccl4 Livre Nomeação e exoneração

006 cc07
Livre Nomeação e exoneração

Secretário Adjunto

Lei Especifica Li\Íg Nomeaçio e exoneraçàoSecreúrio Municipal 008
Livre No'riiêação e exoneração

Superintendente 002

Supervisor 003 cc08
Livre Nomeâção e exoneração

001 cc09
Livre Nomeaçãó § exoneração

Tesoureiro

001 Lei Especifica EletivoVice-Prefeito Municipal

aclara
ar, {a.(, !, çstd

346í -79OO e Fax! (66) 346,r -7e30

Quântidade Reqúsitos

003

Livre Nomeação e exoneração

ccl5

cct 6

Livre Nomeaçào e exoneração

Livre Nomeação e exoneração:

001

CC I6

1747,, Total



TADO DE MATO GROSSO
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ANExo ilt-ALTERAÇÃ) Do ANExo tDA LEt 1.456//2012PARA 0 sEGU/NrE:

ANEXO I

OUANTIDAOE DE CARGOS EFETIVOS

Car
00i,
001

Advogado

107Geraisente de Servi
006racional do Daeente O
005Almoxariíe
003Analista de Controle lnterno
001uitetoA
003Auxiliar Mecânico
005Car inteiro
001Contador

Costureira
002Coveiro
001Desenhista Cadista
00s

Encarr ado de Trans o rte

E enheiro Civil

Eletricista
001

006
024

Fiscal de Trânsito
lnstrutor Técnico

00sMecânico
OÍicial Administralivo

040uinas - |rador Veículos e M
018uinas - llo erador Veículos e M
0 10Pedrêiro
0Ouímico

rÍcolaTécnico
Técnico em Contabilidade

004tn o DadosP cess mT In em rocoec
024
001
017
009

ão Pública

Vi ia Guarda Munici

Varredeira
Técnico de llumin

Zelador Munici
358Total

affiraqâra
Av. Antonlo FêÍrêira Sobrinho, íO75 - CEP 7882GOOó

Fone: (66) 346í'7900 e Fax: (66) 3461'7930

Quantidade

002

045

006

I

7I



ESTADO DE MATO GROSSO
I

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

penrcen runíorco os6 l2o]-7.

i'' 7
CEBIDO EK

pRoJETo DE LEr Ne 3g/zot7, DtspÔE soBRE A

ALTERAçÃo DA LEt MUNtctpAL Ns 1.456/2012 DE

02.O7.20L2 EM sEU ANEXO I, PARA PROMOVER A

coRREçÃo DA TABELA EXcLUS|VAMENTT eu nençÃo

AO CARGO DE ADVOGADO, ALTERA O ANEXO I DA LEI

t.sog/zoL3 coM A ErnNçÃo DE 2 cARGos Do PoDER

EXEculvo, r oÁ ourRns pRovtoÊr'tctns.

cÀMAR f ACIA RA

Rrutónto

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração da Lei

Municipal np I.456/2012 de 02107 /2072 em seu anexo l, para promover a correção da

tabela exclusivamente em relação ao cargo de advogado, altera o anexo lda Lei

L.5O9l2Ot3, com a extinção de dois cargos do Poder Executivo e dá outras

providências.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei e seus anexos;

C) Termo de posse e ato de assunção ao cargo;

D) Cópia do slte do TJMT, com sentença de resolução de mérito;

E) Cópia de ação civil por ato de improbidade administrativa c/c

obrigação de fazer e antecipação de tutela intentada pelo

Ministério Público Estad ual;

F) Cópia da Lei Municipal np t.682/2O15 e seus anexos.

ar\
1

Ruo Jurucê, 130] - Centro - 78820-000 - Jocioro-lVT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbÍ - www,comorojocioro.mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

aruÁusr runíorca

As matérias constantes neste Projeto de Lei tratam

exclusivamente de matéria afeta âo interesse público municipal. Neste sentido há

previsão na Lei Orgânica dos seguintes dispositivos:

Art,4'- No Exercício de sua autonomia o Município editará leis,

expedirá atos e adotará medidas pertinente aos seus interesses,

necessidade da administração e ao bem estar da população-

Art. 15" - Compete privativamente ao Município:

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual no que couber;

Art. 34 - Cabe a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor

sobre todas as matérias atribuídas, explicitas ou implicitamente para o

Município pelas constituições Federal e Estadual:

Xlll - criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos

fixação dos respectivos vencimentos;

Art. 52 Parágrafo Único - São de iniciativas privadas do Prefeito

Municipalas leis que disponham sobre:

l- criação de cargos, funções ou empregos no âmbito municipal,

regime jurídico dos servidores, aumento de sua remuneração,e

esta bilidade e a posentadoria;

ll- organização administrava do Poder Executivo e matéria tributárias,

orçamentárias e plano diretor.

Desta maneira, como dito na mensagem ao Projeto de Lei, o

lotacionograma do Executivo Municipal encontra-se irregular, e está necessitando

adequar 01 (um) cargo de advogado com o que foi decidido na sentença judicial dos

autos do Mandado de Segurança ne 1871-33.2015.811.0010, que determinou a

nomeação da impetrante da ação, Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues ao cargo de

Advogada do Município.

\4lr

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - JocioÍo-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comoÍojocioro.mt,govbr - wwwcomorojocioro,mt.govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Verifica-se ainda que não há nenhum óbice à criação de mais um

cargo de advogado, pois está seguindo a ordem de classificação do último concurso

público rea lizado pelo Município.

Deve ser ressaltado ainda que o conteúdo da Ação Civil Pública

ne 11650-12.2015.811.0010, também discorreu sobre a necessidade do

preenchimento de mais cargos de advogado junto a Executivo Municipal.

Ademais, a criação de cargos depende da demonstração do

impacto orçamentário financeiro, todavia, como a servidora Maria Aili Ferreira de

Melo Rodrigues, vem ocupando suas funções desde o termo de posse, que ocorreu em

L3/O417O76, acredita-se que tal impacto orçamentário foi previsto ou foram tomadas

as devidas providências decorrentes do mesmo.

Assim, recomenda-se a juntada de planilha de impacto

orçamentário, com as despesas decorrentes da criação de tal cargo

Noutra quadra, no que diz com a extinção de 02 (dois) cargos de

Assessor Jurídico, cumpre dizer que não há impacto orçamentário e os pressupostos

formais foram obedecidos.

Ressalta-se que Ação Civil Pública ns 11650-12.2015.811.0010

promovida pelo Ministério Público Estadual, pleiteia dentre vários pedidos, justamente

a obrigação de não fazer, consistente em não mais nomear servidor comissionado para

o desempenho de atividade de assessoramento jurídico.

Logo, nenhum óbice para a extinção do cargo comissionado de

Assessor J u rídico.

3/hí\

Ruo Jurucê, l30l - CenÍro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fonet (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorolocioro.mt,govbr - www.comoÍojocioro,mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Portanto, não há ilegalidades no presente Projeto de Lei.

cot'tct usÃo

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer tecnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...1 o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre a motério que lhe é submetido,

visto que coisos diversos são opinor e decrdr. (CARVALHO FILHO, 2OO7, p. Bal.

Jaciara/Mf ,14 de novembro de 2077 .

'fTüN,u\,{rqlô
MICHEL KAPPES

oA8/MT 14.18s

4

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorolocioro,mt.govbr

Em razão do quanto articulado o parecer é pela legalidade do

Projeto de Lei ns 38/2017.

É o pa recer.


