
           

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DA FAZENDA PÚBLI-

CA DA COMARCA DE BOA VISTA - RORAIMA.

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – Procuradoria Regional do Traba-

lho da 11ª Região, neste ato representado pelo Procurador do Trabalho ao final assinado, e o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, por intermédio do Promotor de Jus-

tiça ao final assinado, 3º titular da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público com funda-

mento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 1°, inciso II, art. 5°, caput,

da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência,

propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA,

em face das seguintes partes:

1- ESTADO DE RORAIMA, pessoa jurídica de direito público interno, situado no Palá-

cio Senador Hélio Campos, s/n, Centro, CEP 69301-970, CNPJ: 84.012.012/0001-26, o qual de-

verá ser citado na pessoa de seu Procurador-Geral, na sede da Procuradoria Geral do Estado,

localizada na Av. Ville Roy, 5281, Bairro São Pedro, CEP 69306-665, nesta capital;

2- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, pessoa jurídica de di-

reito público, CNPJ 34.808.220/0001-68, situada na Praça do Centro Cívico, 202, Centro. CEP:

69301-380, Boa Vista – Roraima; 

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:
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I – DOS FATOS ___________________________________________________________________

1.1. – Da manifesta e generalizada ilegalidade e inconstitucionalidade no provimento de

cargos comissionados no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

 A presente ação decorre das constatações verificadas no bojo de Procedimento

nº 000234.2018.11.001, instaurado com o objetivo de promover atuação conjunta entre os ra-

mos ministeriais subscritores, no sentido de coibir a nefasta prática de provimento irregular

de cargos comissionados e temporários na Administração Pública do Estado de Roraima.

 Em diversos procedimentos inquisitivos conduzidos pelo Ministério Público

do Trabalho e Ministério Público do Estado de Roraima, os órgãos oficiantes tiveram ciência

de recorrentes práticas administrativas que violavam escancaradamente a regra constitucio-

nal, prevista no art. 37, inciso V, segundo a qual os cargos em comissão destinam-se apenas às

atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 De modo transverso,  violou-se,  inquestionavelmente,  o  princípio  basilar  do

concurso público,  nos termos do art.  37,  inciso II,  da Constituição Federal,  especialmente

quando se observa, como se verá a seguir, que os aludidos cargos comissionados se destinam

à realização de tarefas corriqueiras do plexo de atribuições funcionais da Casa Legislativa. 

 Em outras situações ainda mais graves, constatou-se a presença de veementes

indícios que informam a existência dos então denominados "servidores fantasmas", que nada

retribuem à sociedade pelo recebimento dos seus correspondentes vencimentos.

 O provimento  irregular  de  cargos  comissionados  no  Estado  de  Roraima,

como se verá, é realidade que se faz presente tanto na administração pública estadual sub-

metida ao regime de direito público quanto na administração pública submetida ao regime

de direito privado. 

 Em razão da amplitude das inconstitucionalidades chanceladas pelo ente esta-

tal demandado, tornou-se necessária atuação conjunta de ambos os Parquets,  cujas ações es-

tão sendo promovidas, concomitantemente, no âmbito da Justiça do Trabalho e Justiça Es-

tadual.
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Especificamente em relação às irregularidades verificadas no âmbito do Poder

Executivo Estadual, tanto em relação à administração pública direta quanto indireta, ante à

injustificável resistência do ente estatal em promover o ajustamento de sua conduta aos parâ-

metros constitucionais, outra medida não restou aos órgãos ministeriais senão a propositura

de duas ações civis públicas, uma no âmbito da Justiça do Trabalho e outra na esfera da Justi-

ça Comum Estadual.

Na seara da Justiça Comum, a aludida ação foi distribuída sob a numeração

0825391-14.2019.8.23.0010, em trâmite na 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Boa Vis-

ta, ainda sem designação de audiência inaugural.

No âmbito da Justiça do Trabalho, o processo foi distribuído com o número

0001502-20.2019.5.11.0052, em tramitação na 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista.

Propostas as referidas ações judiciais para coibição das alegadas inconstitucio-

nalidades quanto ao provimento de cargos comissionados  no âmbito do Poder Executivo Es-

tadual, a atuação conjunta dos órgãos ministeriais avançou no sentido vergastar tais práticas

abusivas no âmbito do Poder Legislativo Estadual, sendo também manifestas as violações à

regra constitucional do concurso público e dos critérios para assunção de cargos comissiona-

dos na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

Em audiência administrativa realizada, em 05/06/2019, a pedido dos integran-

tes de comissão de aprovados em concurso para provimento de cargos efetivos no âmbito da

ALERR (Edital nº 01/2018 e 02/2018), deu-se ciência da manifesta desproporção existente en-

tre cargos comissionados e cargos efetivos no âmbito da Assembleia Legislativa estadual,

bem como a injustificada ausência de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número

de vagas ofertadas em edital.

Diante de tais alegações, deu-se início à coleta de informações que descortinas-

sem a veracidade das irregularidades então aventadas. Nesse sentido, empreendeu-se pesqui-

sa junto ao Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
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Inicialmente, verificou-se que o quadro de pessoal e correspondente plano de

cargos e salários dos servidores efetivos da casa legislativa encontra-se disciplinado no bojo

da Lei nº 1.160, de 29 de dezembro de 2016 (Doc. 01), alterada pela Lei nº 1.205, de 25 de ou-

tubro de 2017 (Doc. 02).

Nos termos dos aludidos diplomas legais,  constatou-se que se encontravam

providos nada mais do que 77 (setenta e sete) cargos efetivos, de um total de 107 (cento e

sete) cargos existentes, consoante anexo V da Lei nº 1.205/17:

NÍVEL VAGA PROVIDA VAGA DESPROVIDA TOTAL
SUPERIOR 38 20 58

MÉDIO 21 10 31
FUNDAMENTAL 18 00 18

TOTAL 77 30 107

Ao seu turno, os cargos comissionados da mesma casa legislativa encontram-

se disciplinados na  Resolução Legislativa nº 013/17 (Doc. 03), na  Resolução Legislativa nº

017/17 (Doc. 04) e na Resolução Legislativa nº 05/2019 (Doc. 05). Os aludidos cargos comissi-

onados encontram-se distribuídos conforme o seguinte quadro:

ÓRGÃO NÚMERO DE CARGOS 

COMISSIONADOS

MESA DIRETORA 271
CONTROLADORIA-GERAL 5
CORREGEDORIA-GERAL 13

ESCOLEGIS 06
PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER 07

SUPERINTENDÊNCIAS/PROGRAMAS/COMISSÕES 1.947
PROCON 65

PROCURADORIA 40
TOTAL 2.354

Observa-se, desde já, o quão manifesta é a desproporcionalidade entre os car-

gos efetivos e cargos comissionados, especialmente em uma casa legislativa que conta com

apenas 24 parlamentares.
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A fim de verificar a atualidade das irregularidades sob apuração, empreendeu-

se nova pesquisa no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Rorai-

ma, donde se extraiu o resumo da folha de pagamento de agosto de 2019 (Doc. 06), consta-

tando-se que na aludida folha mensal houvera o pagamento realizado a 2.529 servidores, dos

quais somente 72 eram servidores efetivos. Ou seja, consta na folha de pagamento do mês de

agosto/2019 nada menos do que 2.457 servidores comissionados.

A desproporção, nesta senda, é atual e manifesta e se reproduz no custo finan-

ceiro atinente ao gasto com pessoal. 

Enquanto que na rubrica proventos, os servidores efetivos responderam a um

gasto corrente na ordem de R$ 704.086,99 (setecentos e quatro mil, oitenta e seis reais e ses-

senta e noventa e nove centavos), o gasto com servidores comissionados representou um to-

tal de  R$ 9.061.320,63 (nove milhões, sessenta e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e

três centavos), isso sem levar em consideração outros gastos inerentes a tal forma de contrata-

ção, tais como contribuição patronal para o INSS, que no mesmo período representou um

custo de R$ 939.279,62 (novecentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e ses-

senta e dois centavos).

Para além da manifesta desproporção entre cargos efetivos e comissionados,

tornou-se evidenciada indiscutível afronta ao teor constitucional que reserva o exercício de

cargos comissionados àquelas atividades que demandem especial relação de confiança com a

autoridade nomeante, vedando-se o seu provimento para o exercício de atividades técnicas,

operacionais ou meramente burocráticas, cujas atribuições devem ser exercidas por servido-

res efetivos.

No bojo da própria resolução legislativa que instituiu os cargos comissionados

torna-se nítida que, na maioria dos cargos comissionados, seu plexo de atribuições funcionais

encontra-se relacionado ao exercício das mais comezinhas e rotineiras atividades de uma casa

legislativa.
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Coloca-se em evidência alguns dessas hipóteses:

CARGO DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

CONSULTOR TÉCNICO

DA MESA DIRETORA

I - prestar assessoramento e consultoria técnica à Mesa Diretora, às

unidades de apoio da Assembleia Legislativa e aos Deputados, quan-

do solicitado;

II - redigir, digitar e revisar qualquer modalidade de ato ou manifesta-

ção administrativa, segundo as normas técnicas;

III - elaborar minutas de proposições legislativas, pronunciamentos e

análise de contratos administrativos, quando solicitado;

IV - elaborar estudos técnicos, emitir informações e instruções sobre

matérias de interesse da Mesa Diretora;

ASSESSOR 

DA MESA DIRETORA IV

I - prestar assessoramento à Mesa Diretora na realização de tarefas

próprias da atividade legislativa, que não exijam conhecimento pró-

prio específico, aí compreendidos os serviços de digitação de pro-

posições e de normas em geral;

II - proceder ao acompanhamento da lavratura das atas, dos deba-

tes, palestras, simpósios e conferências de interesse da Mesa Dire-

tora, bem como a organização dos anais;

ASSESSOR 

DA MESA DIRETORA V

I  - assessorar a Mesa Diretora na realização de tarefas próprias da

área legislativa, de natureza meramente burocrática e que não exi-

jam qualquer habilidade específica;

II - exercer outras atribuições que lhe forem atribuías pela Mesa Dire-

tora.

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

LEGISLATIVO IV

I - prestar assessoramento na realização de tarefas próprias da ativi-

dade legislativa, que não exijam conhecimento próprio específico,

compreendidos os serviços de digitação de proposições e de normas

em geral;

II  -  proceder ao  registro do pronunciamento dos parlamentares e

dos debates travados nas seções da Assembleia Legislativa e nas reu-

niões de sua Comissão;

III - proceder à lavratura das atas, ao acompanhamento dos debates,

palestras, simpósios e conferências de interesse das Comissões, bem

como a organização dos anais;

IV - exercer outras atividades compatíveis com o desempenho do car-

go.
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ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

LEGISLATIVO V

I - participar da realização de tarefas próprias da área legislativa,  de

natureza meramente burocrática;

II - exercer outras atividades compatíveis com o desempenho do car-

go.

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

ADMINISTRATIVO II

I - prestar assessoramento na realização de serviços administrativos

de menor complexidade que não exijam conhecimento técnico es-

pecífico,  compreendidos aqueles inerentes à rotina burocrática dos

serviços administrativos,  tais quais: recebimento, redação, digitação,

arquivamento de documentos, leitura, classificação e arquivamento de

diários oficiais;

II - exercer outras atividades compatíveis com o desempenho do car-

go.

ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

ADMINISTRATIVO III

I - assessorar na realização de tarefas próprias da área administrativa,

de natureza burocrática em geral;

II - exercer outras atividades compatíveis com o desempenho do car-

go.

ASSESSOR 

DO PROCON I

I - prestar assessoramento ao Presidente e demais unidades do PRO-

CON, na prática de atos de gestão e na execução das demais ati-

vidades de sua esfera de competência;

II – assessorar na elaboração de planos, programas e projetos objeti-

vando a educação proteção e defesa do consumidor;

III - desempenhar outras atribuições mediante expressa delegação do

Diretor;

IV - exercer outras atividades compatíveis com o desempenho do car-

go.

ASSESSOR I 

DA 

CORREGEDORIA-GERAL

I - redigir, de forma legal, os ofícios, mandados, cartas e outros do-

cumentos necessários;

II - chefiar as atividades do cartório da Corregedoria Geral;

III - executar as ordens do Corregedor Geral, atinentes às determina-

ções judiciais;

IV - ter, sob a guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo

que saiam de cartório, exceto quando tenham de subir à conclusão do

Corregedor Geral ou quando enviados à Comissão de Ética Parlamen-

tar;

V - acompanhar a tramitação dos processos da Corregedoria Geral

em todas as suas fases e órgãos desta Casa Legislativa;

VI  -  exarar,  mediante  requerimento  devidamente  despachado  pelo

Corregedor Geral, certidão de qualquer ato ou termo de processo;

VII - executar outras atribuições inerentes a o cargo determinadas por

seu chefe imediato.
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ASSISTENTE III 

DA CORREGEDORIA-

GERAL

I -  assessorar na emissão de pareceres,  ofícios, memorandos, re-

soluções, portarias, diligências e outros expedientes;

II - assessorar o chefe imediato em assuntos pertinentes à sua área de

atuação;

III - acompanhar o Assistente II durante a realização de diligências;

IV - promover a entrega de ofícios, memorandos, processos e de-

mais documentos em repartições públicas ou privadas;

V - exercer outras atividades correlatas determinadas pelo chefe ime-

diato.

Consoante se observa do quadro de atribuições dos cargos comissionados, em

sua  grande  maioria,  destinam-se  à  execução  de  atividades  meramente  burocráticas,  tais

como:  entrega de documentos,  elaboração de ofícios e memorandos;  guarda de documen-

tos;  digitação de documentos; em síntese, conforme expressamente consignado nas resolu-

ções examinadas, “serviços administrativos de menor complexidade que não exijam conhe-

cimento técnico específico”. 

Observe-se que estamos a falar de mais de dois mil cargos comissionados que

se destinam à mera execução de “tarefas da natureza burocrática em geral”.

As atribuições acima relacionadas, consoante o regime constitucional vigente,

deveriam  ser  exercidas  por  servidores  de  carreira.  Aliás,  cumpre  informar  que  no  dia

19/03/2018 foi publicado o Edital de Concurso Público n° 01/2018 (Doc. 07), destinado a sele-

cionar candidatos aos cargos de provimento efetivo, conforme o número de vagas previstos

na Lei Estadual n° 1.160/2016.

Após a realização do concorrido certame, o resultado do mesmo foi homologa-

do pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 27/12/2018, con-

forme a publicação no Diário Oficial do Estado (Doc. 08), resultando na aprovação de 39 can-

didatos dentro do número de vagas, além de formação de cadastro de reserva. Ocorre que,

passados mais de 10 meses desde o mencionado ato de homologação, nenhum único aprova-

do foi convocado para tomar posse no tão sonhado cargo público efetivo.  
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Por ouro lado, desde o início mês de janeiro do corrente ano, foram nomeados,

conforme já demonstrado, o expressivo número de 2.457 (dois mil e quatrocentos e cinquenta

e sete) servidores aos mais diversos cargos em comissão, com atribuições similares às do car-

go de provimento efetivo. A fim de demonstrar o quanto alegado, coloca-se em evidência as

atribuições de alguns desses cargos efetivos, atribuições estas relacionadas no próprio edital

do concurso em alusão:

CARGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Assessor Técnico

Legislativo

Elaborar proposição em geral, emendas, relatórios e pareceres legis-

lativos, estudos, textos e pesquisas; secretariar as Comissões Perma-

nentes, Especiais e Temporárias, assessorar os deputados, os gabi-

netes, as lideranças de partidos, blocos partidários e as

unidades da ALE/RR nos aspectos de mérito, técnica legislativa e ou-

tros pertinentes à sua área de atuação; executar  outras tarefas de

mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente or-

ganizacional.

Assistente 

Legislativo

Executar tarefas e atividades relativas a anotação, redação, digitação

e organização de documentos e  arquivos  diversos,  procedendo de

acordo com normas específicas para assegurar e facilitar o fluxo de

trabalhos da Superintendência Legislativa, das Comissões

Parlamentares, Especiais e Temporárias, lideranças de partidos, blo-

cos partidários, Mesa Diretora e demais unidades organizacionais da

ALE/RR ou do interesse desta; executar outras tarefas de mesma na-

tureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacio-

nal.

Não se pode deixar de constar, que os números das vagas ofertadas no edital

do aludido concurso público guardam semelhança aos números de vagas desprovidas con-

forme o previsto nos anexos I e II da Lei Estadual n° 1.160/2016, o que demonstra o interesse

da Administração pública dar provimento aos cargos vagos.

Examinando os documentos e informações acima colacionados, conclui-se, de

forma inequívoca, que a prática levada a efeito pela Casa de Leis do Estado de Roraima, no

âmago de sua estrutura administrativa, vai de encontro ao teor da tese firmada como Reper-

cussão Geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Tese nº 1010 (RE nº1.041.210/SP), se-

gundo a qual:
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a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício

de funções de direção, chefia e assessoramento,  não se prestando ao

desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a

autoridade nomeante e o servidor nomeado; 

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcio-

nalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de

servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;

e 

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de for-

ma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Tal prática consiste em violação direta aos princípios constitucionais que re-

gem a Administração Pública, bem como ao mandamento previsto no art. 37, inciso V, da

Constituição Federal, segundo o qual as funções de confiança, exercidas exclusivamente por

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por ser-

vidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Os fatos acima expostos revelam, ainda, cenário de Estado de Coisas Inconsti-

tucional, na feliz expressão cunhada no âmbito do STF (no julgamento da ADPF nº 347/DF),

para se referir a constatação de violações generalizadas, contínuas e sistemáticas de direitos

fundamentais, no caso em tela, o direito fundamental à boa Administração. 

O cenário então revelado reclama, portanto, a necessidade de atuação conjunta

dos mais diversos ramos do Ministério Público brasileiro, que possuem competência para coi-

bir a prática de desvios e improbidades na administração pública do Estado de Roraima. 
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Considerando o cenário de manifesta violação ao ordenamento jurídico brasi-

leiro e aos princípios que regem a contratação de servidores públicos, outra medida não res-

tou aos ramos peticionantes do Ministério Público brasileiro senão a propositura da presente

Ação Civil Pública.

II – DO LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA ____________________________

 A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), com as alterações promovidas pela

Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), prevê a possibilidade de litisconsórcio facul-

tativo entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, na defesa dos

interesses e direitos transindividuais (art. 5º, § 5º), direitos esses cujo resguardo é justamente

o objeto da tutela ministerial no caso em tela, vez que, ao adotar medidas judiciais no escopo

de garantir o cumprimento das disposições constitucionais relativas à admissão de pessoal na

administração pública, o Ministério Público busca beneficiar todos aqueles que pretendem

ocupar licitamente um cargo público, beneficiando uma coletividade indeterminada de indi-

víduos, sem falar no indubitável interesse de toda sociedade em um agir probo e ético da ad-

ministração.

Ademais, consoante acima mencionado, o estado generalizado de provimento

irregular de cargos comissionados no Estado de Roraima ocorre tanto do âmbito dos órgãos e

entidades da administração pública regida pelo direito público, bem como no âmbito das em-

presas estatais, regidas pelo direito privado, a impor atuação uniforme no âmbito da Justiça

Comum Estadual e Justiça Federal do Trabalho.

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ____________________________________________

3.1. Da disciplina constitucional referente à investidura em cargos e empregos públicos.

No que diz respeito à investidura em cargos e empregos públicos, dispõe o in-

ciso II do art. 37 da Constituição da República:
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II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natu-

reza do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomea-

ções para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exonera-

ção;

Cargo em comissão, ou de provimento em comissão, segundo a lição de Celso

Antônio Bandeira de Mello1, é aquele “a ser preenchido por um ocupante transitório, de confiança

da autoridade que o nomeou, e que nele permanecerá enquanto dela gozar. Por isso, diz-se que tais car -

gos são de livre provimento”.

O disciplinamento dos cargos em comissão, excetuando a regra geral da ad-

missão ao cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), ficou

assim definido no inciso V do mesmo dispositivo constitucional:

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocu-

pantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos

em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramen-

to;

Assim, conforme o dispositivo constitucional, os cargos em comissão apenas

podem ter atribuições de  DIREÇÃO, CHEFIA e ASSESSORAMENTO.  In casu, os cargos

mencionados como de provimento em comissão, não correspondem, em decorrência da natu-

reza de suas funções, ao permissivo constitucional da forma de provimento eleita, reservada,

exclusivamente, àqueles inerentes "a direção, comando ou chefia de certos órgãos, onde se necessita

de um agente que sobre ser de confiança da autoridade nomeante se disponha a seguir sua orientação,

ajudando-a a promover a direção superior da Administração”2.

A ressalva final do inciso II do art. 37 da Constituição Federal - "ressalvadas as

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração" - tem alcance li-

mitado a situações excepcionais, relativas a cargos cuja natureza especial justifique a dispensa

de concurso público.

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime dos Servidores da Administração Direta e Indireta. 3. ed. São Paulo: Malheiros,
1995, p. 29
2 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 208.
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 É inafastável concluir-se que o legislador constitucional estabeleceu como prin-

cípio geral e obrigatório a aprovação em concurso público de provas e títulos, como condição

para a investidura em cargo público. 

 A dispensa somente pode ocorrer diante de situação excepcional, visto que a

subtração de cargos ao regime de provimento por concurso há de ser ditada por questões de

ordem objetiva, inerentes à respectiva natureza dos cargos, não podendo ficar apenas subor-

dinada ao aspecto formal, de simples indicação em lei, posto que tal importaria em outorgar

ao legislador poder discricionário absoluto, capaz de afastar a exigência do concurso para to-

dos os cargos do serviço público, bastando, para tanto, declará-los "em comissão", "de livre no-

meação e exoneração".

 Restaria,  assim, neutralizada toda a eficácia do princípio constitucional que

impõe a aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego pú-

blico. Assim, a exceção a que se refere a segunda parte do inciso II do art. 37 da Constituição

Federal há de ter âmbito restrito, diante da preponderância e do alcance da regra contempla-

da na primeira parte.

 Cumpre lembrar, ademais, que as cláusulas de exceção a regras e princípios

gerais estabelecidos na Constituição merecem interpretação estrita.

Pondere-se, outrossim, que o princípio da acessibilidade dos cidadãos ao ser-

viço público, sob condições iguais – corolário do princípio da igualdade de todos perante a

lei –, não pode ser tido como uma simples regra de organização da atividade pública, mas

deve ser devidamente compreendido como um dos princípios estruturantes de uma ordem

democrática, ao mesmo nível dos direitos e garantias individuais consagrados na Lei Funda-

mental.

A esse respeito, enfatiza  José Afonso da Silva3, ao dispor que o princípio da

acessibilidade aos cargos e empregos públicos visa essencialmente realizar o princípio do

mérito que se apura mediante investidura por concurso de provas e títulos (art. 37, II).

3 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 570.
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Analisando o inciso V do artigo 37 da Carta Magna anota ainda Hely Lopes

Meirelles4 que os cargos declarados em lei de provimento "em comissão" tem como principal

característica:

A confiabilidade que devem merecer seus ocupantes, por isso mesmo nomeá-

veis e exoneráveis livremente", alertando sobre pronunciamento do Pretório

Excelso no sentido de que "a criação de cargo em comissão, em moldes artifi -

ciais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e admi-

nistrativo, só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência

constitucional de concurso.

Não é qualquer cargo ou emprego, pois, que pode ser considerado de provi-

mento em comissão. O que caracteriza esse tipo de ocupação são as funções de decisão po-

lítica, de influência a decisões políticas ou funções de chefia e direção de determinados ór-

gãos e entidades, que exigem um plano de ação. Esses cargos devem ser de livre nomeação,

para serem preenchidos por pessoas que tenham a missão de executar e tomar decisões sobre

um determinado programa político-ideológico de ação, ou dirigir a planificação de um deter-

minado órgão. A propósito, ressalta Adilson de Abreu Dallari5, de modo incisivo:

Se a administração puder criar todos os cargos com provento em comissão,

estará aniquilada a regra de concurso público. Da mesma forma, a simples

criação de um único cargo em comissão, sem que isso se justifique, significa

uma burla à regra do concurso público", concluindo que "é inconstitucional a

lei que criar cargo em comissão para o exercício de funções técnicas, buro-

cráticas ou operacionais, de natureza puramente profissional, fora dos níveis

de direção, chefia e assessoramento superior.

Nessa mesma esteira de raciocínio e entendimento jurídico, Márcio Cammaro-

sano6 leciona o seguinte:

Não é qualquer plexo unitário de competência que reclama seja confiado o

seu exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora da ab-

soluta confiança da autoridade superior, mas apenas aqueles que, dada a na-

tureza das atribuições a serem exercidas pelos seus titulares, justificam exigir-

se deles não apenas o dever elementar de lealdade às instituições constituci-

onais e administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, mas

também um comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes estabele-

cidas pelos agentes políticos, uma lealdade pessoal à autoridade superior.

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 378.
5 DALLARI, Adilson de Abreu. Regime Constitucional dos Servidores Públicos. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.
6CAMMAROSANO, Márcio. Provimento de Cargos Públicos no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 95.
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Sobre o tema já ensinava Lúcia Valle Figueiredo:

É necessário enfatizar, todavia, que não é possível à lei erigir cargos em co-

missão que não tenham compatibilidade com a função desempenhada. É di-

zer: o texto constitucional ao falar em cargo em comissão ‘declarado em lei de

livre provimento e livre exoneração’ está a pressupor a existência da necessi-

dade administrativa de tal cargo... Se, ao contrário, tivermos profusão de car-

gos em comissão que sejam ocupados não pelos méritos daqueles que vão

exercê-los, mas, sim, pelas ligações que possam ter os detentores do poder

(em  qualquer  Administração,  seja  no  Executivo,  Legislativo  ou  Judiciário),

será lastimável. Aliás, existirá o que normalmente vem sendo visto. É preciso

cuidado muito grande para saber-se o real limite da possibilidade constitucio-

nal de criar cargos em comissão.

Consoante já enunciado, dentre as atribuições exercidas pelos cargos comissio-

nados no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, se encontram os seguintes:

entrega de documentos, elaboração de ofícios e memorandos; guarda de documentos; digi-

tação de documentos; entre outras ações que se prestam, exclusivamente, ao desempenho de

atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, não pressupondo a necessária relação de

confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

É evidente que nenhum dessas atividades inserem-se nas atribuições de DIRE-

ÇÃO, CHEFIA ou ASSESSORAMENTO previstas no artigo 37, inciso V, da Constituição Fe-

deral. São atribuições meramente executivas ou técnicas, de subordinação máxima, que deve-

riam ser realizadas pelo provimento de cargos de natureza efetiva, providos mediante con-

curso público.

Sobre o tema, providencial a orientação do pleno do Supremo Tribunal Fede-

ral, em tese firmada como Repercussão Geral Federal, Tese nº 1010 (RE nº1.041.210/SP), se-

gundo a qual:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício

de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao de-

sempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a

autoridade nomeante e o servidor nomeado; 
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É incontestável, nesse passo, que a Casa Legislativa do Estado de Roraima faz

tábula rasa as relevantes disposições constitucionais que se orientam à vinculação da Admi-

nistração Pública brasileira aos princípios basilares da legalidade, impessoalidade, publicida-

de, moralidade e eficiência, reclamando, dessa maneira, intervenção do Poder Judiciário no

sentido de resguardar o direito fundamental à boa Administração Pública.

3.2. Da violação dos princípios da proporcionalidade, da eficiência, impessoalidade e da

moralidade.

Demonstrou-se que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, mantêm

em sua estrutura administrativa excesso de cargos em comissão em relação a quantidade de

cargos de provimento efetivo.

Consoante informações extraídas do Portal da Transparência da ALERR, en-

contram-se providos 72 cargos efetivos e 2.457 cargos comissionados. Ou seja, para cada car-

go efetivo provido, existem outros 34 cargos comissionados sendo ocupados por pessoas

que não se submeteram à regra do concurso público, exercendo as mais comezinhas ativida-

des administrativas. Ressalte-se que tal quantitativo foi extraído da folha de pagamento de

agosto de 2019. 

A Constituição da República, ao fixar normas relativas à Administração Públi-

ca (Título III, Capítulo VII), estabelece, quanto ao acesso aos cargos ou empregos públicos, em

seu art. 37, incisos I a IX, que:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estran-

geiros, na forma da lei;

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natu-

reza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, res-

salvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre

nomeação e exoneração.
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III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogá-

vel uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele

aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convo-

cado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou em-

prego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocu-

pantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos

em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessora-

mento;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pes-

soas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para

atender a necessidade temporária de excepcional  interesse público;(grifa-

mos).

A regra constitucional impõe o concurso público como forma de acesso aos

cargos da Administração direta e indireta, admitindo a contratação temporária e a nomeação

de comissionados como EXCEÇÕES. 

Assim, mostra-se ilógico e contrário ao Direito toda situação excepcional que

venha a superar a regra, invertendo o expresso mandamento constitucional. Prevê, portanto,

nossa Lei Maior, que o acesso ao serviço público, como regra, ocorre mediante aprovação em

concurso de provas ou de provas e títulos, ainda que ressalvada a possibilidade de nomeação

sem concurso para cargos em comissão.

Fixa-se,  assim,  no plano constitucional,  os  preceitos  básicos reguladores do

acesso aos cargos e empregos públicos, disponibilizando-os, em igualdade de condições, a to-

dos os que, por seus méritos, mostrem-se habilitados a tanto, prestigiando-se, por conseguin-

te, diretamente, os princípios regentes da atividade estatal previstos na Constituição, quais

sejam: os princípios da impessoalidade, da eficiência, da moralidade e da proporcionalidade,

além de outros.
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Aliás, tal é a preocupação hoje existente no que concerne à democratização do

acesso aos cargos e empregos públicos que, mesmo em relação aos cargos em comissão, tem-

se procurado restringir as nomeações fundadas em critérios conflitantes com os princípios da

impessoalidade, da proporcionalidade e da moralidade, o que se reflete, p.ex., nas medidas

que visam a vedar a prática do nepotismo e do excesso de cargo em comissão em relação aos

cargos de carreira. 

Neste sentido, elucidativa é a lição do Professor Marçal Justen Filho7, verbis:

A restrição à autonomia para provimento e exoneração reflete a evolução

que impregna o próprio  conceito jurídico de discricionariedade. Cada vez

mais se rejeita a concepção de que a discricionariedade retrata uma opção a

ser exercida sem observância de parâmetros determinados, fundada exclusi-

vamente em critérios subjetivos da autoridade estatal.” 

A aplicação das teses mais recentes acerca da discricionariedade conduz à

reprovação de atos de investidura em cargos em comissão fundados na pura

e simples preferência  subjetiva do governante.  Seria  possível  reconhecer

como válida a decisão de nomear um sujeito simplesmente por compartilhar

o mesmo partido político? Pode-se reputar como compatível com o sistema

constitucional vigente a concepção de que um cargo em confiança possa a

ser  ocupado por  um sujeito destituído de qualquer predicado objetivo? É

possível  nomear para cargo em comissão u m parente,  se destituído de

qualquer habilitação, capacitação ou virtude necessárias ao desempenho de

função pública? A resposta deve ser negativa.

Os parâmetros normativos reguladores da matéria, portanto, são claros: para

exercer cargo ou emprego público, é necessária, regra geral, aprovação em concurso público,

ressalvada a possibilidade de nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre no-

meação e exoneração, bem como a contratação para atendimento, por tempo determinado, de

necessidade de excepcional interesse público, com o que o legislador constituinte de 1988 dei-

xou evidente sua intenção de prestigiar, também no que se refere às formas de acesso às car-

reiras públicas, os princípios regentes da atividade estatal fixados.

7  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 6ª edição, Editora Fórum, Belo Horizonte, 2010, p.
874/875
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Tanto as funções de confiança como os cargos em comissão “destinam-se ape-

nas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O vocábulo “apenas” (advérbio ou

“palavra denotativa de exclusão” como preferem os gramáticos mais modernos) demonstra

facilmente a intenção do legislador constitucional de não admitir a criação de cargo comissio-

nado com nenhuma outra atribuição que não possua característica de direção, chefia ou as-

sessoramento. 

É novamente a lição de Marçal Justen Filho8, verbis:

Em primeiro lugar, a Constituição não atribui à lei infraconstitucional autono-

mia para instituir cargos em comissão quando bem o entender. Como regra,

os cargos em comissão são destinados ‘apenas às atribuições de direção,

chefia e assessoramento. Logo, é inconstitucional criar cargo em comissão

para outro tipo de competência que não essas acima referidas, tal como in-

fringe à Constituição dar ao ocupante do cargo em comissão atribuições di-

versas.

Trata-se de norma de vinculação que afasta a discricionariedade e mais ainda a

arbitrariedade. A discricionariedade do cargo comissionado se limita à escolha do agente que

irá exercê-lo e, mesmo assim, vários são os dispositivos legais que restringem esta escolha a

uma determinada classe de pessoas, além de limitações concernentes à idade, formação e ou-

tros.

Afora as limitações referentes às atribuições do cargo, exigiu, ainda, a CRFB a

edição lei que determinasse o percentual de ocupação dos cargos em comissão por servido-

res de carreira, o que até hoje não foi efetuado pelo Legislador infraconstitucional, razão pela

qual a jurisprudência começou a dizer tais limites, por força da ordem jurídica e do princípio

da juridicidade.

Com efeito, emanam dos dispositivos constitucionais os requisitos para a in-

vestidura em cargo em comissão: fidúcia, precariedade, vedação de nepotismo e proporcio-

nalidade na criação e investidura, diante do quadro existente no órgão. E mesmo que o car-

go em comissão obedeça às hipóteses constitucionais, há de ser obedecida a proporcionali-

dade no quantitativo de cargo de carreira ou de servidores efetivos.

8 Op. Cit. Pg. 873.
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O conceito de proporcionalidade está relacionado à ideia de justa medida, jus-

tiça e equilíbrio, fato este que nos convence de que todos os atos públicos sejam eles do Poder

Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, devem necessariamente ser pautados nessa noção

essencial do instituto, que se encontra imiscuído no ordenamento jurídico como um princípio

constitucional  de fundamental  importância para garantir  o Estado de Direito,  vez que tal

princípio tem por escopo conter o arbítrio e impor a moderação do exercício do poder em

prol da proteção dos direitos conferidos aos cidadãos.

Destaca-se ainda, que o princípio da proporcionalidade possui grande relevân-

cia no controle do arbítrio dos atos públicos, principalmente no que concerne aos atos do Po-

der Administrativo, por impor a este, moderação e conformidade com os preceitos constituci-

onais, vez que a atividade administrativa prima pela implementação do interesse público de

satisfação dos fins legais e constitucionais. Assim, a Administração deve pautar sua atuação

na medida necessária e proporcional diante do caso concreto.

Deve-se registrar, por oportuno, que o princípio da proporcionalidade vincula

o legislador, a administração e o judiciário, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal9,

de tal sorte que pode ser usado: 1) na definição, formulação, elaboração e execução de políti-

cas públicas do Poder Executivo; 2) na discussão e aprovação pelo Poder Legislativo; 3) no

controle parlamentar exercido diretamente pelo Legislativo ou pelo Tribunal de Contas, bem

como no controle jurisdicional de constitucionalidade que se defende seja adotado.

Por conseguinte, pode-se afirmar que na atividade administrativa, estando

pautada obrigatoriamente no princípio da proporcionalidade, deve estar presente os moti-

vos, os fins e os meios.

Tem-se, portanto, que o caso concreto não atende a qualquer dos elementos do

princípio da proporcionalidade. E, mesmo que atendesse a algum deles, tem-se como insufici-

ente o ato que apesar de adequado e necessário, isto é, apesar de transparecer idoneidade en-

tre a medida imposta e a finalidade perseguida e demonstrar ser o menos lesivo aos direitos

dos cidadãos, afete direito fundamental de forma tão intensa que sua manutenção se torne in-

justificável diante dos interesses gerais a serem protegidos com a medida, já que causa benefí-

cios infinitamente inferiores às desvantagens que proporciona.
9 CANOTILHO, 1998 apud Gilmar Ferreira Mendes, voto vencedor proferido na IF 2915/SP, 03/02/2003. DJ 28/11/2003, p.
00011. EMENT. v. 02134-01, p. 00152. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. MARCO Aurélio. Relator(a) do acórdão:
Min. Gilmar Mendes, p. 3
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Sublinhe-se, consoante abordado no tópico anterior, que os cargos comissiona-

dos se referem apenas às atividades de direção, chefia e assessoramento, e não a atividades

técnicas, ou seja, os cargos técnicos não se enquadram no conceito legal de "cargo em comis-

são" a que faz alusão o artigo 37, II c/c V da CRFB/88.

Por outro lado, a aplicabilidade do princípio em comento também se refere

ao quantitativo de cargo em comissão, visto que a Administração Direta não pode criar cargo

em comissão alheio às funções de chefia, direção e assessoramento e em quantitativos despro-

porcionais na estrutura de cargos do órgão, por representar burla a regra do concurso públi-

co.

Assim, no que concerne ao quantitativo dos cargos/empregos em comissão,

vale ressaltar o entendimento do STF, que ao fazer um cotejo entre o art. 37, V, da CRFB/88 e

o princípio da proporcionalidade, explicitou o seguinte:

Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de

administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à fina-

lidade que os ensejam.  Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser

guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão,

de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo lo-

cal. (RE 365.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em

22-5-07, DJ de 29-6-07) (grifos postos).

O Supremo Tribunal Federal em outro julgado se posiciona no mesmo sentido

das vedações às condutas abusivas em matéria de cargos em comissão. Merecem destaques as

manifestações exaradas pelo STF na análise do RE 365.368, de relatoria do Min. Carlos Vello-

so, datado de 29/11/2005. Referido acórdão abordava o pedido de inconstitucionalidade da lei

criadora de cargos em comissão da Câmara de Vereadores de Blumenau,  sob alegação de

afronta ao princípio da proporcionalidade, traduzido na discrepância entre o número de

cargos efetivos e em comissão.
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A questão fundamental centrou-se na existência de um total de 67 servidores

na Câmara, sendo destes, 42 comissionados e 25 efetivos. Baseado nesses números, o relator,

acolhendo o parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República, admitiu a existência de

ofensa aos princípios da moralidade e às normas que regulam o preenchimento de cargos pú-

blicos, conforme se depreende dos seguintes trechos:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a exigência do

concurso público para a investidura em cargo público deve ser interpretada

com o máximo rigor. Nesse contexto, a criação de cargo em comissão, em

que não se verifica o vínculo de confiança necessário e exigido a permitir a

livre nomeação e exoneração, de modo a burlar, portanto, o requisito de con-

curso público, previsto no art. 37, inciso II, do Texto Maior, não merece per-

sistir. 

Ademais, forçoso, ainda, reconhecer a ofensa ao princípio da moralidade,

eis que, dos 67 funcionários da Câmara de Vereadores de Blumenau, 42 são

de livre nomeação, e apenas 25 são cargos de provimento efetivo. A profes-

sora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO ao discorrer sobre o princípio da

moralidade do ato administrativo afirma que é necessário exigir 'a proporcio-

nalidade entre os meios e os fins a atingir, entre os sacrifícios impostos à co-

letividade e os benefícios por ela auferidos’.

Correto o parecer, que adoto, mesmo porque ajustado à jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, que é no sentido de interpretar com o maior rigor

a disposição constitucional que exige concurso público para ingresso no ser-

viço público, certo que cargos em comissão, para cujo ingresso não se exige

concurso público, devem constituir exceção. No caso, dos 67 funcionários da

Câmara de Vereadores de Blumenau, 42 (quarenta e dois) são de livre no-

meação e apenas 25 (vinte e cinco) de provimento efetivo. Do exposto, nego

seguimento ao recurso.

No julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão denegatória do

recurso extraordinário (RE-AgR 365368), o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, acrescen-

tou argumentos à inconstitucionalidade do ato administrativo, verbis:

Analisando-se os argumentos supracitados,  mister  anotar a  disparidade

entre a quantidade de atribuições a cargo dos servidores efetivos da

Câmara Municipal e as atividades típica de assessoramento parlamen-
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tar dos 42 cargos criados, evidenciando-se a violação do princípio da

proporcionalidade [...]. Há inúmeros precedentes desta Corte que iden-

tificam a proporcionalidade e a razoabilidade como critérios que neces-

sariamente devem ser observados pela Administração Pública no exer-

cício de suas funções típicas. Cito, a respeito, a ADI 2.551- MC-QO/MG,

rel. Min. Celso de Mello, da qual extraio o seguinte trecho: ‘O princípio da

proporcionalidade (...) acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos

do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâ-

metro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais’.

(grifos nossos)

Com efeito, vê-se que o STF entendeu por desproporcional a existência de 42

comissionados dentre o total de 67 servidores na Câmara Municipal. À parte da análise nu-

mérica, o que se depreende do acórdão é o foco dado pelo Supremo à aplicação do princípio

da razoabilidade ou proporcionalidade como critério orientador do comportamento da Ad-

ministração Pública. No caso em exame, houve flagrante ofensa à razoabilidade e, por conse-

quência, à proporcionalidade, ao se desvirtuar a investidura em cargos públicos que deveri-

am ser de provimento efetivo, por meio das vias tortas de cargos em comissão.

O que diria o preclaro Tribunal Constitucional em relação às resoluções da

Assembleia Legislativa ora acionada, que ao lado de 72 (setenta e dois) cargos efetivos, dis-

punham sobre o provimento de 2.457 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete) comissio-

nadas?

Arrematando quaisquer dúvidas acerca da extensão e profundidade do enten-

dimento do Interprete Maior da Constituição Federal acerca do objeto de discussão no pre-

sente processo coletivo, cumpre fazer menção à ao teor de tese firmada como Repercussão

Geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal,  Tese nº 1010 (RE nº1.041.210/SP), segundo a

qual “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a

necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efeti-

vos no ente federativo que os criar”.
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Por todo o exposto, evidencia-se que a criação dos cargos em comissão deve

obedecer ao princípio da proporcionalidade, ou seja, deve ter por termo inicial a verificação

dos motivos, e se há pressupostos fáticos que possibilitem a gênese dos cargos em comissão.

Por conseguinte, deve-se perquirir se os meios e os fins colimados estão sendo respeitados, ou

seja, se o interesse social está sendo assegurado.

Portanto,  ressalta-se  que a  criação indiscriminada  de  cargos  comissionados

dentro de uma mesma entidade ou órgão estatal, acaba por transpor as barreiras do aceitável,

sendo inconcebível que a quantidade de cargo em comissão supere os efetivos, vez que o

concurso público, neste caso, deixa de ser a regra, e passa a representar a exceção , motivo

este que afronta de forma direta os postulados constitucionais.

3.3. Da violação à tese firmada em regime de Repercussão Geral pelo STF.

Examinado os documentos e informações acima mencionados, conclui-se, de

forma inequívoca, que a reiterada prática levada a efeito na Assembleia Legislativa do Estado

de Roraima contraria frontalmente o teor da tese firmada como Repercussão Geral no âmbito

do Supremo Tribunal Federal, Tese nº 1010 (RE nº1.041.210/SP), segundo a qual:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício

de funções de direção, chefia e assessoramento,  não se prestando ao

desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a

autoridade nomeante e o servidor nomeado; 

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcio-

nalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de

servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de for-

ma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Consoante  restou demonstrado,  a  violação aos  ditames  constitucionais  que

disciplinam o regime jurídico de cargos públicos é tão ampla e escancarada, de modo que

praticamente todas as alíneas que consolidam o entendimento da Suprema Corte encontram-

se absolutamente desrespeitadas, senão vejamos:
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As alíneas “a” e “b” estão por exigir que o provimento dos cargos comissiona-

dos se restrinja àquelas atividades relacionadas ao comando superior dos órgãos e entidades,

por isso mesmo, estão por demandar uma relação de especial confiança entre a autoridade

nomeante e o agente nomeado, somente se justificando para o exercício de funções de dire-

ção, chefia e assessoramento, não se prestando, dessa maneira, ao desempenho de atividades

burocráticas, técnicas ou operacionais.  O que dizer então em relação às seguintes atribui-

ções afetadas aos cargos comissionados existentes na ALERR, tais como entrega de docu-

mentos, elaboração de ofícios e memorandos; guarda de documentos; digitação de docu-

mentos; em síntese, conforme expressamente consignado nas resoluções examinadas, “ser-

viços administrativos de menor complexidade que não exijam conhecimento técnico espe-

cífico”.

A alínea “c” disciplina a necessária proporcionalidade que deve existir entre

cargos comissionados e efetivos, de modo que a exceção não subverta os parâmetros da regra

geral constitucionalmente estabelecida de que o acesso aos cargos públicos ocorra através da

aprovação em concurso público. Conforme cabalmente comprovado encontram-se providos

72 cargos efetivos e 2.457 cargos comissionados.

Quando o STF realiza a decisão do recurso extraordinário de matéria com re-

percussão geral reconhecida, o entendimento jurídico firmado tem de ser observado pelos ju-

risdicionados, especialmente pela Administração Pública, de quem se exige o rigor no cum-

primento dos provimentos judiciais.

 Muito embora o art. 927 do CPC não qualifique expressamente a tese firmada

em repercussão geral como uma das espécies de precedente obrigatório, a interpretação siste-

mática da lei processual conduz ao entendimento de seu efeito vinculativo. 

 Utiliza-se,  primeiramente,  o quanto previsto no  art.  1.030 ,  inc.  I,  do CPC,

quando dispõe que o presidente do tribunal poderá “negar seguimento: a) […] a recurso ex-

traordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Su-

premo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”. 
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Outro ponto pertinente sobre vinculação que se retira do art. 1.030 está no inci-

so II, quando dispõe que o presidente ou vice-presidente, ao analisar o recurso extraordiná-

rio, deve “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se

o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior

Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral”.

De efeito, outro ponto que permite a construção de uma vinculação do prece-

dente criado em regime de repercussão geral está no art. 1.042 do CPC, quando dispõe que a

decisão do presidente ou vice-presidente proferida em juízo prévio de admissibilidade, pela

negativa de recurso extraordinário, baseando-se que o acórdão recorrido fundou-se na aplica-

ção correta do entendimento firmado em regime de repercussão geral,  não caberá agravo

para levar esse recurso excepcional ao STF.

O art. 1.042, nesta leitura, concede ao precedente firmado em regime de reper-

cussão geral uma autoridade imensa, com a impossibilidade de recurso extraordinário de-

monstrar mero inconformismo com a decisão do tribunal recorrido, necessitando, quando

confrontar precedente de autoridade em repercussão geral, que o distinga ou supere, o que,

sem fazê-lo, nem poderá interpor agravo para destrancar o recurso.

Assim, conclui-se que a postura reiteradamente adotada pelas partes deman-

dadas contraria o entendimento firmado de maneira inequívoca pelo Tribunal a quem com-

pete dizer a última palavra a respeito da aplicação e interpretação das normas constitucio-

nais, não cabendo ao Estado de Roraima outra atitude, que não, a de se curvar à tese firmada

como  Repercussão  Geral  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal,  Tese  nº  1010  (RE

nº1.041.210/SP).

IV – DA TUTELA INIBITÓRIA _____________________________________________________

Ao postular que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima passe a cum-

prir normas cogentes e, então, cesse a afronta ao disposto na Constituição da República, os

Ministérios Públicos ora em litisconsórcio pretendem impedir que se repita a infração à or-

dem jurídica, aos objetivos fundamentais do Estado, e à sociedade roraimense, o que se pode
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conseguir pela imposição de multa suficiente para coibir a prática irregular. Multa que, evi-

dentemente, só incidirá e será cobrada pelo Ministério Público, se o demandado mantiver o

descumprimento ou voltar a descumprir a obrigação que lhe for imposta pelo Poder Judiciá-

rio. 

Para tanto, é necessário impor aos entes demandados a obrigação constante

nos pedidos que se formularão adiante.

 Uma vez demonstrada a ilicitude das condutas dos demandados, por contrari-

edade à ordem jurídica, aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública

e aos direitos transindividuais e indisponíveis, a conduta dos réus deve ser adequada, a fim

de evitar que o ilícito constitucional se perpetue e se repita, com indiscutíveis prejuízos à co-

letividade, motivo pelo qual  a presente ação objetiva um provimento jurisdicional que se

projeta para o futuro, de caráter inibitório e de tutela preventiva (artigos 497 do CPC, 84 do

CDC e 11 da Lei n. 7.347/85).

Esclarece-se que a tutela inibitória foi criada justamente para evitar que ilícitos

trabalhistas se perpetuem ou se repitam (artigos 497 do CPC, 84 do CDC e 11 da Lei nº.

7.347/85). 

Desse modo, independente de eventual ajuste ou não da conduta das empre-

sas infratoras após a constatação da ilicitude, busca-se através da ação civil pública obter a fi-

xação, no título executivo judicial, condenação não só à cessação da conduta, mas também a

não repetição da mesma. 

Portanto, busca-se a tutela inibitória, que se volta para o futuro. Do contrário, a

cada repetição das mesmas condutas ilícitas ter-se-ia que ajuizar nova ação civil pública.

Diferentemente da tutela puramente reparatória,  que visa à indenização de

dano já ocorrido (muito comum nos dissídios individuais), a tutela inibitória – insista-se –

tem como objetivo impedir a consumação do ilícito ou a perpetuação de sua prática. Inclusi-

ve, o artigo 497, parágrafo único do CPC estabelece que, para a concessão da tutela específica

destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é

irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.
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Sobre o assunto, são precisas as lições de LUIZ GUILHERME MARINONI10:

A tutela inibitória, configurando-se como tutela preventiva, visa a prevenir o

ilícito, culminando por apresentar-se, assim, como uma tutela anterior à sua

prática, e não como uma tutela voltada para o passado, como a tradicional tu-

tela ressarcitória. 

Quando se pensa em tutela inibitória, imagina-se uma tutela que tem por fim

impedir a prática, a continuação ou a repetição do ilícito, e não uma tutela diri -

gida à reparação do dano. Portanto, o problema da tutela inibitória é a preven-

ção da prática, da continuação ou da repetição do ilícito, enquanto o da tutela

ressarcitória é saber quem deve suportar o custo do dano, independentemen-

te do fato de o dano ressarcível ter sido produzido ou não com culpa.

A tutela inibitória é caracterizada por ser voltada para o futuro, independente-

mente de estar sendo dirigida a impedir a prática, a continuação ou a repeti -

ção do ilícito. Note-se, com efeito, que a inibitória, ainda que empenhada ape-

nas em fazer cessar ou ilícito ou impedir a sua repetição, não perde a sua na-

tureza preventiva, pois não tem por fim reintegrar ou reparar o direito violado.

A inibitória funciona, basicamente, através de uma decisão ou sentença que

impõe um não fazer ou um fazer, conforme a conduta ilícita temida seja de na-

tureza comissiva ou omissiva. Este fazer ou não fazer deve ser imposto sob

pena de multa, o que permite identificar o fundamento normativo-processual

desta tutela nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC.

Já o fundamento maior da inibitória, ou seja, a base de uma tutela preventiva

geral,  encontra-se –  como será  melhor  explicado mais tarde  –  na própria

Constituição da República,  precisamente no art.  5º,  XXXV, que estabelece

que “a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a

direito”. “[...] a tutela inibitória não deve ser compreendida como uma tutela

contra a probabilidade do dano, mas sim como uma tutela contra o perigo da

prática,  da continuação ou da repetição do ilícito,  compreendido como ato

contrário ao direito que prescinde da configuração do dano.

10 MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela Inibitória, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998, pág. 37
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 Nesse sentido, ainda que o demandado regularize momentaneamente sua con-

duta, frise-se por força do processo judicial, tal comportamento não tem o condão de afastar a

tutela inibitória, haja vista que tal instituto jurídico está desvinculado de eventual regulariza-

ção posterior da prática ilegal. 

É que diante do caráter continuativo da tutela inibitória, caracterizada por pro-

jetar os efeitos da condenação para o futuro, evitando que o ilícito volte a ocorrer, basta à

comprovação da lesão à ordem jurídica. Outro não é o entendimento consolidado no âmbito

da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo de precedente proferido pelo Superior

Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.

POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA.

PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. 1. Ação

ajuizada em 11/02/2014. Recurso especial interposto em 29/01/2016 e atribuí-

do a este Gabinete em 17/05/2017. 2. O propósito recursal consiste em deter-

minar a possibilidade de se utilizar a tutela inibitória, com condenação de mul-

ta cominatória, para evitar a utilização de dados indevidamente obtidos pelo

recorrido. 3. A ação inibitória pode ser definida como aquela que tem por

objetivo alcançar provimento judicial apto a impedir a prática futura de

um ato antijurídico, sua continuação ou repetição.  4.  Há interesse de

agir, em ação que pleiteia tutela inibitória, quando houver a demonstra-

ção de que há um risco concreto e real de que o direito tutelado esteja

em uma situação de vulnerabilidade.  5. As condições da ação devem ser

aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações dedu-

zidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Prece-

dentes. 6. É fato inconteste no ordenamento jurídico pátrio que as esferas cí-

vel e criminal são independentes, com as formas de interferência entre elas

previstas expressamente em lei. Precedentes do STJ. 7. Não se trata, na hi-

pótese dos autos, apenas de evitar a prática de crime de estelionato, mas de

resguardar a base de dados da recorrente, evitando consultas e alterações

por terceiro não autorizado. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ –

3ª  Turma,  REsp  1.731.125-SP,  Min.  Rel.  Nancy  Andrighi,  julgado  em

27/11/2018)
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Por esses motivos, a presente ação deve ser julgada procedente para que seja

deferida a tutela inibitória, a qual objetiva a integridade do ordenamento jurídico constitucio-

nal, especialmente os princípios que regam a Administração Pública e a regra constitucional

de acesso aos cargos públicos, independentemente da ocorrência do dano presente ou futuro.

V – DO DANO MORAL COLETIVO ________________________________________________

A atitude da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, consistente em

manter excesso de cargos em comissão em seu quadro de pessoal causa dano moral coletivo,

porque lesa não somente o direito de concursados e servidores efetivos, mas causa prejuízos

que se irradiam socialmente, atingindo as mais variadas esferas da comunidade, afrontando

acintosamente a ordem jurídica e causando mal-estar geral e descrédito da Administração Pú-

blica. 

 A respeito da reparabilidade dos danos de natureza extrapatrimonial,  Xisto

Tiago de Medeiros Neto11 pontua:

O alargamento da proteção jurídica aos interesses de essência moral (extra-

patrimonial) e aos direitos coletivos (latu sensu) veio a significar destacado

passo  no  processo  de  valorização  plena  dos  direitos  da  pessoa  humana,

apresentando-se como resposta às atuais e imperativas demandas da cidada-

nia e a efervescência de novos interesses de relevância jurídica e a correlata

visualização de inéditos e graves conflitos sociais (pela proporção e efeitos)

tudo isso, inequivocamente, fez nascer novas configurações de danos injus-

tos, cuja proteção aos lesados (pessoas ou coletividades), objetivando a sua

reparação, é garantia por força da vocação expansiva da teoria da responsa-

bilidade civil.

Consiste o dano moral coletivo na injusta lesão da esfera moral de uma dada

comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.

11 Dano Moral Coletivo LTR 2004 1a. edição, Pg. 14.
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Ademais, quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao

fato de que o patrimônio valorativo de certa comunidade (maior ou menor), idealmente con-

siderado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Tal

como se dá na seara do dano individual, aqui também não há que se cogitar de prova da cul-

pa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa).

Raimundo Simão de Melo12 obtempera que  “o dano extrapatrimonial coletivo,

considerado latu sensu, atinge o direito de personalidade de caráter difuso que tem como marcante a

união de determinadas pessoas, a comunhão de interesses difusos e a indivisibilidade dos direitos e inte-

resses violados, pois quando ocorre um dano dessa natureza, atinge-se toda a coletividade de forma in-

discriminada”.

Esses valores, de natureza extrapatrimonial, representam a síntese de interes-

ses comuns das pessoas, os quais, assim amalgamados, adquirem expressão e dimensão pró-

prias, tornando-se indivisíveis e traduzindo caráter coletivo ou metaindividual.

A CF/88 recepcionou a Lei n.º 7.347, de 1985, que regula a ação civil pública,

prevendo expressamente a possibilidade do reconhecimento de dano moral coletivo, ao in-

cluir no art. 1.º, inc. IV, a referência a responsabilidade por danos morais e coletivos causados

“a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”.

Com efeito, diante da inexistência de um Código de Processo Coletivo, que sis-

tematize as demandas pluri e metaindividuais, a jurisprudência passou a entender aplicável

um microssistema legal para regular a situação constituída principalmente do Código de De-

fesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, a qual, nos seus arts. 1.º, 3.º e 13, dá su-

porte legal à condenação em dano moral coletivo. Nesse sentido, o Tribunal Superior do Tra-

balho é incisivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. Diante da inexistência de um códi-

go de processo coletivo, que sistematize as demandas pluri e metaindi-

viduais, a jurisprudência passou a entender aplicável um microssistema

legal para regular a situação constituída principalmente do Código de

Defesa do Consumidor e da Lei de Ação Civil Pública, a qual, nos seus

12 Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador - LTR – 1a edição 2004 pg. 220
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arts. 1º, 3º e 13, dá suporte legal à condenação do dano moral coletivo. In

casu, consoante registrou o Tribunal ‘a quo’, ficou comprovado nos presentes

autos que a ora recorrente incorreu em conduta extremamente prejudicial aos

seus empregados, ao atrasar por vários meses o pagamento de salários, fé-

rias, 13 os salários e o recolhimento do FGTS nas contas vinculadas, além de

realizar as rescisões contratuais contra os preceitos consolidados, resultando

no ajuizamento de diversas reclamações trabalhistas individuais. Ora, aquele

que por ato ilícito causar dano, ainda que exclusivamente moral,  fica

obrigado a repará-lo, de modo que ficando mais do que caracterizado

que a recorrente cometeu um ato ilícito, causando prejuízos a um certo

grupo de trabalhadores e à própria ordem jurídica, tem-se um típico caso

de dano moral coletivo. Por conseguinte, diante da não quitação das verbas

trabalhistas na forma e no tempo previstos no ordenamento jurídico, não me-

rece reparos a decisão proferida pela instância ordinária que condenou a re-

corrente a indenizar os danos morais coletivos, apesar de não ter condenado

a ora agravante na obrigação de fazer alusiva ao pagamento das parcelas

vencidas, porque quitados à época da propositura da ação, o que é objeto do

recurso interposto pelo ‘parquet’ conforme se verifica no processo que corre

junto ao presente (proc. nº TST-AIRR - 21440-48.2006.5.01.0015). Agravo de

instrumento  conhecido  e  não  provido.  (214413320065010015  21441-

33.2006.5.01.0015,  Relator:  Dora  Maria  da  Costa,  Data  de  Julgamento:

09/11/2011, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/11/2011). [Destacou-se]

A pretensão de indenização por dano moral coletivo é punitiva e pedagógica:

funciona como forma de desestímulo à reiteração do ilícito, servindo como uma mensagem

aos demais integrantes do tecido social para que não imitem a conduta do demandado, sob

pena de igualmente serem reprimidas pelos órgãos públicos de combate e prevenção ao des-

respeito das normas de caráter público e irrenunciáveis, insculpidas no ordenamento jurídico,

notadamente, na Carta Magna.

A obrigação de reparar por dano moral é, ainda, imprescindível para a forma-

ção de uma mentalidade ética de cumprimento das normas constitucionais, especialmente

quando o infrator deveria dar o primeiro exemplo de compromisso com o ordenamento ju-

rídico brasileiro. Não basta, pois, a determinação judicial para que o mesmo cumpra a lei; é

preciso punir, pecuniariamente, o infrator, para que não haja reincidência.
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Diante dessa situação, a reparação do dano moral coletivo constitui um meio

de resposta do sistema de Justiça ao infrator, a fim de que não prevaleça na sociedade a ideia

ou o sentimento de desmoralização do ordenamento jurídico e dos princípios basilares que

lhe dão fundamento, especialmente aqueles que dispõe sobre os vetores da Administração

Pública.

A fixação do  quantum satis para compor a reparação do dano moral coletivo

deve observar os critérios da gravidade da lesão, da reincidência da mesma, da capacidade

econômica do ofensor, em valor que caracterize sanção pedagógica, desestimulando os agen-

tes a procederem da mesma maneira no futuro, e que caracterize um lenitivo, uma pequena

resposta à coletividade lesada, de vez que o dano moral jamais pode ser reparado, sendo a in-

denização apenas uma tutela jurisdicional substitutiva.

Considerando-se a gravidade e a  continuidade das  lesões perpetradas pela

Casa Legislativa estadual,  postula os autores a fixação da indenização no importe mínimo

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com destinação a ser definida oportunamente

pelo MM. Juízo, valor que certamente é inferior a todos os prejuízos já causados aos cofres

públicos e à moral administrativa, decorrentes da manutenção de servidores na Administra-

ção Pública em ofensa a ordem constitucional.

 Consoante já mencionado, nos termos da folha de pagamento de pessoal de

agosto de 2019, em um único mês, o gasto com servidores comissionados representou um to-

tal de  R$ 9.061.320,63 (nove milhões, sessenta e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e

três centavos), isso sem levar em consideração outros gastos inerentes a tal forma de contrata-

ção, tais como contribuição patronal para o INSS, que no mesmo período representou um

custo de R$ 939.279,62 (novecentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e ses-

senta e dois centavos).

VI – DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA ____________________________________

Segundo o preconizado pelo art. 294 do Novo CPC, a tutela provisória pode

fundamentar-se em urgência e, conforme o caso concreto, evidência, a qual pressupõe a de-

monstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito, como a

própria nomenclatura indica, evidente.
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Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo  único.  A tutela  provisória  de  urgência,  cautelar  ou  antecipada,

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

 Nota-se que o artigo 311, IV, do CPC, destaca a prescindibilidade da demons-

tração do perigo da demora para concessão da tutela provisória de evidência, senão vejamos:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da de-

monstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do proces-

so, quando:

(...)

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova

capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir limi -

narmente.

 Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira e Pau-

la Sarno Braga13 que, in verbis:

A aplicação da hipótese de tutela provisória de evidência exige o preenchi-

mento de três pressupostos.

O primeiro deles é que a evidência seja demonstrada pelo autor e não seja

abalada pelo réu mediante prova exclusivamente documental.

Deve tratar-se de causa cuja prova seja basicamente documental. Uma in-

terpretação extensiva permite que se considere aí abrangida a prova docu-

mentada (como a prova emprestada ou produzida antecipadamente), bem

como a evidência de fatos que independem de prova ou mais provas (como

o notório, o incontroverso e o confessado).

O segundo é que o autor traga prova documental (ou documentada) sufici-

ente dos fatos constitutivos do seu direito que, por isso, já é evidente.

13 Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e
Tutela Provisória – 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 629
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E o terceiro é a ausência de contraprova documental suficiente do réu, que

seja apta a gerar “dúvida razoável” em torno: (a do fato constitutivo do autor;

ou b) do próprio direito do autor – quando adequadamente demonstrado fato

que o extingua, impeça ou modifique. (grifos nossos)

É de clareza solar que a presente ação está instruída com prova documental

suficiente para demonstrar a manifesta afronta à regra constitucional insculpida no art. 37, in-

cisos I a V, da Constituição Federal, que disciplina o provimento de cargos comissionados no

âmbito da Administração Pública Brasileira. Conforme salientado os fatos acimas versados

encontram-se amplamente demonstrados nos seguintes elementos probatórios, todos pú-

blicos e extraídos do próprio site da ALERR:

1) Lei nº 1.160, de 29 de dezembro de 2016 (Doc.01);

2) Lei nº 1.205, de 25 de outubro de 2017 (Doc.02);

3) Resolução Legislativa nº 013/17 (Doc. 03);

4) Resolução Legislativa nº 017/17 (Doc. 04);
5) Resolução Legislativa nº 05/19 (Doc. 05);

6) Resumo da folha de pagamento de pessoal referente a agosto de 2019
(Doc. 06);

7) Edital de Concurso Público nº 01/2018 (Doc.07);

8) Homologação Final do Edital nº 01/2018 (Doc. 08).

 Diante da situação fática apontada, requer o Ministério Público do Trabalho

e o Ministério Público do Estado de Roraima, em atenção ao princípio da indisponibilida-

de do interesse público que seja concedida tutela provisória de evidência , para que os réus

sejam compelidos por este douto Juízo ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Abstenham-se de admitir/contratar servidores públicos em seu

quadro  de  pessoal  em  desacordo  com  a  regra  do  prévio  concurso

público, prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,  sob

pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;
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b) Observem  integralmente  o  disposto  no  art.  37,  inciso  V  da

Constituição Federal/88, quanto às funções de confiança e cargos em

comissão,  de  modo  que  as  funções  de  confiança  e  os  cargos  em

comissão destinem-se, exclusivamente, às funções de direção, chefia e

assessoramento, abstendo-se de nomear pessoas para o desempenho

de  atividades  meramente  burocráticas,  técnicas  ou  operacionais,

devendo observar, nas referidas nomeações,  a necessária relação de

confiança entre  a  autoridade nomeante  e  o  servidor  nomeado,  sob

pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

c) Passem a  cumprir  a  necessária  relação  de  proporcionalidade

entre o número de cargos comissionados e o número de servidores

ocupantes  de  cargos  efetivos,  devendo  ser  observado,  até

promulgação de resolução  específica que discipline o provimento de

cargos  comissionados  na  Assembleia  Legislativa   do  Estado  de

Roraima, o percentual de até 10% (dez por cento) do quantitativo dos

cargos efetivos, dos quais no mínimo 50% (cinquenta por cento) serão

exercidos por servidores de carreira, sob pena de imposição de multa

cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não

atendimento da ordem judicial;

d) Promovam a exoneração, no prazo de até 60 (sessenta dias) de

todos as pessoas nomeadas para o exercício de cargos comissionados,

cuja nomeação ocorreu em violação ao disposto no art, 37, incisos II e

V,  da  Constituição  Federal,  especialmente  aqueles  cargos  que  se

destinam  ao  desempenho  de  atividades  meramente  burocráticas,

técnicas  ou operacionais  ou em manifesta  desproporcionalidade ao

quantitativo  de  cargos  efetivos,  sob  pena  de  imposição  de  multa

cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não

atendimento da ordem judicial;
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e) Promovam a nomeação, no prazo de até 30 dias, de todos os

candidatos aprovados dentro do número de vagas,  nos termos das

vagas  ofertadas  no  Edital  de  Concurso  Público  n°  01/2018,  cuja

homologação final ocorreu em 27/12/2018, sob pena de imposição de

multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia

de não atendimento da ordem judicial;

 
Por fim, visando repelir qualquer entendimento diverso, insta registrar que o

Título III, Livro V, do Novo Código de Processo Civil, que trata da Tutela de Evidência, não

menciona como pressuposto para sua concessão a reversibilidade da medida.

VII - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS __________________________________

Ante todo o exposto, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Públi-

co do Estado de Roraima estão por requerer o seguinte:

1. Seja designada audiência de conciliação, nos termos do art.334 e seguintes do CPC;

2. Inexistindo composição amigável, seja concedida a tutela de evidência nos termos dos

pedidos formulados acima, tornando-os definitivos, após o trânsito em julgado.

3. A procedência integral da presente Ação Civil Pública, condenando-se os réus nas se-

guintes obrigações:

3.1. Abstenham-se de admitir/contratar servidores públicos em seu quadro

de pessoal em desacordo com a regra do prévio concurso público, prevista no ar-

tigo 37, inciso II, da Constituição Federal, sob pena de imposição de multa comi-

natória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da

ordem judicial;
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3.2. Observem integralmente o disposto no art. 37, V da Constituição Fede-

ral/88, quanto às funções de confiança e cargos em comissão, de modo que as fun-

ções de confiança e os cargos em comissão destinem-se, exclusivamente, às fun-

ções de direção, chefia e assessoramento, abstendo-se de nomear pessoas para o

desempenho de atividades meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, de-

vendo observar, nas referidas nomeações, a necessária relação de confiança entre

a autoridade nomeante e o servidor nomeado, sob pena de imposição de multa

cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento

da ordem judicial;

3.3. Passem a cumprir a necessária relação de proporcionalidade entre o

número de cargos comissionados e o número de empregados ocupantes de cargos

efetivos,  devendo ser observado, até promulgação de resolução  específica que

discipline o provimento de cargos comissionados na Assembleia Legislativa  do

Estado de Roraima, o percentual de até 10% (dez por cento) do quantitativo dos

cargos efetivos, dos quais no mínimo 50% (cinquenta por cento) serão exercidos

por servidores de carreira, sob pena de imposição de multa cominatória no valor

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

3.4. Promovam a exoneração, no prazo de até 60 (sessenta dias) de todos os

servidores nomeados para o exercício de cargos comissionados, cuja nomeação

ocorreu em violação ao disposto no art, 37, incisos II e V, da Constituição Federal,

especialmente aqueles cargos que se destinam ao desempenho de atividades me-

ramente burocráticas, técnicas ou operacionais ou em manifesta desproporcionali-

dade ao quantitativo de cargos efetivos, sob pena de imposição de multa comi-

natória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de não atendimento da

ordem judicial; 

3.5. Promovam a nomeação, no prazo de até 30 dias, de todos os candidatos

aprovados dentro do número de vagas, nos termos das vagas ofertadas no Edital

de Concurso Público n° 01/2018, cuja homologação final ocorreu em 27/12/2018,

sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;
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3.6. A imposição aos réus de  obrigação de fazer, consistente em publicar

em site institucional, com fácil acesso ao público, a relação atualizada de todos os

nomeados em funções de confiança, cargos e/ou empregos em comissão e tempo-

rários, com os nomes das pessoas, o nome dos cargos, o número do ato e data da

nomeação, a informação sobre a secretaria e lotação, valor mensal dos gastos para

o pagamento de todas as funções de confiança e cargos em comissão ocupados e

definidos em lei, independente do cumprimento da Lei de Acesso à Informação,

sob pena de imposição de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), por dia de não atendimento da ordem judicial;

3.7. A imposição aos réus de obrigação de     pagamento de indenização pelo

dano moral coletivo no importe mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de re-

ais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da data do trânsito

em julgado, a ser destinada à instituição pública ou com finalidade pública e/ou

social, indicadas pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Es-

tado de Roraima.

4. O processamento da presente Ação Civil Pública, determinando-se a  CITAÇÃO dos

réus, na pessoa de seus respectivos representantes legais, para, querendo, apresentar resposta

à presente demanda, sob pena de revelia e confissão;

5. seja emprestada e reconhecida  PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO à presente  Ação

Civil Pública, tendo em vista que a presente demanda tutela interesse coletivo que busca as-

segurar direito fundamental ao acesso isonômico a cargos públicos e observância dos princí-

pios constitucionais da Administração Pública, medida imprescindível para a efetividade do

acesso à Justiça, pugnado, assim, que esse r. Juízo determine à Secretaria desta r. Vara da Fa-

zenda Pública que promova a anotação de tal privilégio no PROJUDI, até mesmo em respeito

à previsão legal do art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, garantia de primazia e celerida-

de na tutela dos direitos fundamentais. 
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6. Requer provar o alegado por todos os meios de prova permitidos em direito, especial-

mente o depoimento pessoal dos representantes do Estado, se necessário for, prova documen-

tal, testemunhal e pericial, se o caso.

Dá-se à causa, ainda que impossível quantificar a defesa de toda a coletivida-

de, para fins do art. 291, do CPC, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Nestes termos, pede-se o deferimento.

Boa Vista-RR, 19 de setembro de 2019.

MÁRCIO DE AGUIAR RIBEIRO

Procurador do Trabalho

HEVANDRO CERUTTI

Promotor de Justiça
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