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SENTENÇA

 

 

                        Vistos, etc...

 

            Trata-se de ação civil por improbidade administrativa ajuizada pelo órgão

do Ministério Público em exercício nesta unidade jurisdicional, em face de Larissa

Gomes Pessoa, devidamente qualificada nos autos e por meio de advogado

constituído.

 

            Narra, em síntese, a petição inicial que a parte ré, enquanto no exercício da

função de gestora do Fundo Municipal de Saúde de Novo Santo Antônio – PI,

promoveu, no ano de 2014, contratação de profissionais de saúde, sem a

necessária realização de concurso público, bem assim que a ré teria admitido a

prática do fato, justificando o aludido advento em dificuldades na inviabilidade da

realização de concurso público, por razões diversas.

 

            Tentada a notificação para apresentação de resposta preliminar, consta dos

autos certidão da lavra do oficial de justiça no sentido de que, conquanto tenha

mantido contato telefônico com a parte ré, tendo ela combinado local para receber

a notificação, no momento acordado, não se fez presente e, após contactada mais

uma vez, alegou estar em viagem a outra unidade federativa, motivo pelo qual não

teria sido notificada (ID.5817156).

 

            Após, espontaneamente a parte ré apresentou resposta escrita

(ID.8487919), acompanhada de documentos, inclusive instrumento de mandato

outorgando ao seu causídico poderes especiais para receber citação (ID.8487921),

na qual requereu a concessão de gratuidade da justiça, deduziu objeções

preliminares de inépcia da petição inicial e carência de interesse processual,

afirmou, no mérito, que as contratações dos profissionais de saúde se deram em

nome de excepcional interesse público, dada a situação de urgência que rege o
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direito à saúde e, ainda, alegou a inadequação da ação de improbidade, face à

ausência de atos de tal jaez, falta de individualização das condutas e ausência de

lesão ao erário.

 

            Recebida a ação de improbidade (ID.9007388), determinou-se a citação da

parte ré, o que ocorreu fictamente, por hora certa, na forma da certidão

ID.10953542, tendo a demandada deixado transcorrer o prazo de contestação sem

qualquer manifestação.

 

            Em razão de não ter a ré contestado, malgrado contasse com advogado

nos autos munido de poderes especiais para receber citação e, ainda, tendo sido

citada, se lhe foram aplicados os efeitos formais da revelia, consistentes na

desnecessidade de intimação para atos ulteriores do processo.

 

            Intimado o Ministério Público a especificar provas que desejasse produzir

ou ofertar as suas alegações finais, o aludido Órgão apresentou alegações finais,

postulando pela procedências dos pleitos deduzidos na exordial.

 

            Posteriormente, a ré peticionou, alterando a verdade dos fatos, e afirmando

que a citação por hora certa teria sido para a apresentação da manifestação

preliminar prevista no art.17, §7°, da LIA e não para a contestação propriamente

dita, como prevista no §9° do mesmo dispositivo legal, pelo que pugnou pela

declaração de nulidade da decisão que recebeu a ação e renovação do prazo para

apresentação de contestação.

 

            É o breve relatório. Decide-se.

 

            Da ciência inequívoca dos atos processuais pela parte ré.

            Diferentemente do que alega a parte ré, em sua manifestação

ID.12826760, não houve qualquer confusão entre as etapas procedimentais

previstas no art.17 e §§ da Lei n°8.429/92 – LIA.

 

            Como se pode detectar do despacho inicial, exarado no ID.5081501,

determinou-se a notificação da requerida para apresentar manifestação por

escrito, nos estritos termos previstos na norma do art.17, §7°, da Lei de

Improbidade Administrativa – LIA.

 

            Tentada a notificação, exsurge que a ré tentou esquivar-se da comunicação

processual, como bem descreve a certidão do meirinho, inserta no ID.5817156,

porém, espontaneamente, apresentou ela a sua resposta escrita (ID. 8487919),

nela acostando instrumento de mandato conferindo ao causídico poderes

especiais para receber citação (ID.8487921), de modo a bastar a publicação dos

atos processuais no diário da justiça, na forma do art.272 do CPC.
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            Perceba-se que o comparecimento espontâneo da demandada,

apresentando manifestação escrita, atrai a incidência da regra constante do §1° do

art.238 do CPC que, conquanto se refira à citação, aplica-se analogicamente, por

força da aplicação subsidiária da lei adjetiva civil, ao caso vertente.

 

            Mais ainda, ao apresentar manifestação escrita, subscrita por advogado

munido de poderes específicos para receber citação, a parte ré supriu eventual

ausência da notificação, precluindo eventual arguição de nulidade até aquela etapa

do procedimento, vez que consumou o exercício do seu direito de defesa.

 

            Assim, a marcha processual seguiu curso regular e a ação foi devidamente

recebida na decisão ID.9007388, que fez expressa e franca referência ao §9° do

art.17 da Lei n°8.429/92, para determinar a apresentação de “contestação”, da

forma como reza tal diploma legal, de sorte que a tentativa da parte ré de confundir

conceitos e institutos, para, arguindo nulidade inexistente, angariar dividendos

processuais é manifestação deliberada de má-fé.

 

            Assim, a citação por hora certa, plasmada na certidão ID.10953542,

ocorreu nos estritos termos disciplinados pelo art.252 e ss. do CPC, pois era o que

constava da decisão que recebeu a ação de improbidade.

 

            Esclareça-se que a determinação de citação pessoal – e ainda que tenha

se consumado por hora certa – se deu por absoluto excesso de zelo, uma vez que

o causídico constituído pela ré já encerrava poderes específicos para receber a

citação em instrumento de mandato, na forma do art.105 do CPC.

 

            Com efeito, a parte ré, antes de apresentar a contestação teria que

consultar os autos do processo, a fim de munir-se das informações necessárias à

confecção da sua defesa e, em tal consulta, perceberia, da leitura da decisão ID.

9007388, que a ação já havia sido recebida e que se tratava da ocasião para

apresentar a contestação, como previsto no art.17, §9°, da LIA, expressamente

indicado no decisum.

 

            Mais ainda, salta aos olhos a ausência de boa-fé da parte ré, quando se

constata que já havia ela apresentado a sua resposta inicial escrita, de modo que,

por consectário lógico, o único ato processual subsequente previsto no aludido

procedimento é a contestação.

 

            Por fim, sequer há que se falar em prejuízo, pois, citada em 24/07/2020

(ID.10953542), para praticar ato processual nos autos, somente veio a se

manifestar em 29/10/2020 (ID.12826760), a implicar em preclusão temporal para

arguição de nulidade, na forma do art.278, caput, do CPC.
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            Por fim, mais uma vez se ressalta que a citação da ré ocorreu na pessoa do

seu advogado, pois munido de poderes especiais para receber citação, tendo o

causídico tido acesso direto ao conteúdo da decisão que recebeu a ação de

improbidade e da qual consta o comando expresso para APRESENTAR

CONTESTAÇÃO, NA FORMA DO ART.17, §9°, DA LEI N°8.429/92. 

 

            Assim, ao tempo em que se rejeita a objeção preliminar deduzida,

esclarece-se que, na forma do art.5° do CPC, aquele que de qualquer forma

participa do processo é compelido a portar-se com estrita boa-fé, postura

diametralmente oposta àquela adotada pela ré, ao alterar a verdade processual,

razão pela qual, na forma do art.80, IV e VI, c/c 81, caput do CPC, condena-se a ré

no pagamento de multa no montante de 10% sobre o valor da causa.    

 

            Da gratuidade da justiça.

            A parte ré requereu a concessão dos benefícios decorrentes da gratuidade

da justiça, tendo sido determinada a apresentação de documentos tendentes a

comprovar a situação de hipossuficiência, a fim de fundamentar o pleito (decisão

ID.9007388), todavia a ré não se desincumbiu de tal ônus.

 

            Indefere-se, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

 

            Da ausência de inépcia da petição inicial.

            A parte ré alega a inépcia da petição inicial, com espeque no art.330, §1°,

III, do Código de Processo Civil, alegando que da narrativa fática não decorre

logicamente o pedido e, aproveita tal capítulo da sua petição para adentrar a

discussão do mérito da causa.

 

            Perfunctório vislumbre da petição inicial permite verificar que o Ministério

Público alega ato de improbidade administrativa decorrente da contratação de

pessoal sem o necessário concurso público, associando tal circunstância fática a

uma capitulação específica, qual seja, a norma do art.11, I, II e V, da LIA, sendo

que este último inciso prevê expressamente a frustração do concurso público como

conduta tendente a refletir improbidade.

 

            Ao final, a exordial invoca a incidência de pena prevista no art.12 da LIA, de

modo a ser, por força de expressa previsão legal a decorrência lógica da causa de

pedir descrita.

 

            Não há que se falar em inépcia da petição inicial, em especial porque foi

perfeitamente possível à ré apresentar a sua defesa de forma ampla e abrangente,

em extensa peça nos autos. Rejeita-se a objeção preliminar suscitada.
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            Do interesse processual.

            Confunde a parte ré condição da ação com mérito da lide, negligenciando a

Teoria da Asserção adotada pelo sistema jurídico processual brasileiro, ao alegar

falta de interesse processual no ajuizamento de ação de improbidade por pretensa

inexistência de ato de improbidade, em especial por ter tido as contas da sua

gestão aprovadas, com ressalvas, pelo órgão com atribuições para tanto.

 

            O interesse processual, seja em que modalidade for (utilidade ou

adequação da via eleita) é aferido in status assertionis, ou seja, com verificação

abstrata e formal sobre se a situação descrita na petição inicial autoriza, em tese, a

adoção das medidas contidas no pedido.

 

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as

condições da ação são aferidas conforme a teoria da asserção, ou seja, tão

somente a partir do que foi narrado na petição inicial, pertencendo ao mérito tudo

que exija cotejo probatório. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o

E. STJ que prevalece a teoria da asserção (RESP 1551968/SP, Rel. Ministro Paulo

DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe

06/09/2016).

 

Eventual alegação de que as contas teriam sido aprovadas pelo E. TCE-PI

sequer ostentam o condão de interferir no mérito da causa, pois a independência

entre as instâncias e a primazia do Poder Judiciário afastam qualquer ingerência

de decisões emanadas de órgãos estranhos à estrutura deste poder.

 

Rejeita-se, com efeito, a objeção preliminar suscitada.
 

Do mérito.

Da inexistência de situação que justifique a dispensa de

concurso público.

A conduta imputada à ré foi devidamente individualizada e capitulada,

tendo o Ministério Público descrito com minudência a imputação da prática de

contratação indiscriminada de servidores, pela ré, na condição de gestora do

Fundo Municipal de Saúde – FMS, bem como transcrito a adequação normativa de

tal comportamento no art.11, I, II e V, da Lei de Improbidade Administrativa – LIA.

 

Assim, descabida e protelatória a alegação da parte ré, no sentido de

que não teria havido individualização, altercação que perde ainda mais força

quando se verifica que apresentou defesa, buscando impugnar cada ponto da

imputação ministerial.

 

O cerne da situação vertente é a alegação de contratação precária de

servidores para ocupação de funções permanentes, próprias de cargos efetivos, à
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míngua de realização de concurso público ou processo seletivo simplificado e, de

fato, tal circunstância restou de sobejo evidenciada nos autos.

 

Num primeiro momento, extreme de discussões, o Ministério Público

alegou tal contratação precária e o réu confessou a contratação justificando na

urgência e necessidade da contratação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e

odontólogos.

 

Com efeito, por tais razões, tal fato já seria incontroverso nos autos,

ante a incidência da norma constante do art.374, II, do Código de Processo Civil.

 

Mas, não bastasse isso, os documentos acostados pelo Ministério

Público (ID.4300564 e 4300570), bem assim pela parte ré (ID.s 8487925 a

9487935), comprovam a contratação de servidores, de forma precária, havendo,

inclusive, nos autos, modelo de contrato entabulado pelo Município de Novo Santo

Antônio-PI e servidor contratado precariamente.

 
De efeito, inicialmente, impende destacar que, independente de haver ou não
autorização legislativa local expressa, toda e qualquer contratação precária para o
exercício de funções próprias de cargos efetivos, em caráter permanente e estável
é inconstitucional.

 

O art.37, II, da constituição Federal dispõe que 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 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.

 

Para além das exceções já expressamente previstas no corpo do

inciso II do art.37 da CR, o inciso IX, do mesmo dispositivo traz uma outra: a lei

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público.

 

A possibilidade de contratação temporária por excepcional interesse

público foi regulamentada, na esfera federal pela Lei n°8.745/93 que disciplina um

prazo máximo de duração de 4 (quatro) anos e, ainda assim, para situações

excepcionalíssimas e absolutamente distintas das exercidas pelos profissionais de

saúde, cujo ato de admissão é objeto desta demanda.

 

No âmbito do Estado o Piauí, a contratação temporária por

excepcional interesse público foi regulamentada pela Lei n°5.309/2003, que prevê

um prazo máximo, também para as situações mais excepcionais, de 5 (cinco)

anos, já contabilizadas as prorrogações possíveis.
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Na espécie, sequer há lei local regulamentando a previsão do art.37,

IX, da Constituição Federal, sendo impossível a incidência direta, no âmbito da

Administração Municipal, de diplomas legislativos concebidos para regulamentar

outras esferas de governo. Assim, a invocação à normatividade erigida pela Lei

n°8.745/93 não aproveita a parte ré.

 

De todo modo, todo e qualquer instrumento legislativo tendente a

legitimar contratações temporárias por excepcional interesse coletivo deve estar

pautado nos critérios erigidos pela Carta Maior, sob pena de incorrer em

inarredável inconstitucionalidade.

 

Em homenagem ao princípio geral da isonomia constitucional e, no

âmbito da seara da Administração Pública (art.37, caput, da CF), ao princípio da

impessoalidade, é que a regra do acesso aos cargos e funções públicas é a

submissão ao concurso público de provas ou de provas e títulos.

 

Justamente por isso, somente em situações peculiares e

naturalmente transitórias é que se admite por razoável a contratação temporária e,

ainda assim, desde que sob a perspectiva temporal concreta de ocaso, sob pena

de tornar a exceção regra e caracterizar burla ao concurso público.

 

A própria parte ré, em sua manifestação preliminar (ID. 8487919)

trouxe à colação dos autos relação de servidores do Município de Novo Santo

Antônio - Piauí que, à época, desempenhavam as funções de médicos,

odontólogo, enfermeira, auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem,

fisioterapeuta e agente de saúde, cujas atribuições não se adequam ao permissivo

da contratação temporária por excepcional interesse coletivo ou a funções de

direção, chefia ou assessoramento, naturais aos cargos de provimento em

comissão.

 

Com a petição inicial, ainda, veio documentação comprobatória da

inserção de tais servidores em folha de pagamento, constando, inclusive, dos

contratos precários juntados pela parte ré, a dotação orçamentária específica da

qual extraídos os valores para adimplemento das remunerações.

 

A situação das contratações precárias, à míngua de realização de

concurso público, foi devidamente reconhecida pela ré em sua defesa preliminar.

 

Nesse diapasão é que se verifica que as funções exercidas pelos

médicos, odontólogo, enfermeira, auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem,

fisioterapeuta e agente de saúde, admitidos sob tal compleição jurídica, desborda o

regramento legal e constitucional.
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A disciplina constitucional sobre o tema é rigorosa e deve ser

obedecida, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já f irmado

posicionamento.

 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº

658026/MG, no Tribunal Pleno de 09.04.2014, sob a relatoria do Ministro Dias

Toffoli, com reconhecimento de repercussão geral (Tema 612), firmou Tese

instituidora dos requisitos que devem ser observados para que a contratação

temporária possa ser reputada como válida, sendo eles in verbis: a) os casos

excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja

predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja

excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os

serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das

contingências normais da Administração.

 

Após, o julgamento do RE 658.026 gerou o tema 612 de Repercussão

Geral, sendo vinculante a todos os órgãos do Poder Público, no qual o STF

estabeleceu os pressupostos indispensáveis para a validade da contratação

temporária, fixando a seguinte tese: "nos termos do art. 37, IX, da Constituição

Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores

públicos, é preciso que: A) os casos excepcionais estejam previstos em Lei; b) o

prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o

interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo

vedada para os serviços ordinários permanentes do estado que estejam sob o

espectro das contingências normais da administração. "

 

Extrai-se, por evidente, que não basta a necessidade temporária da

contratação, uma vez que deve estar presente interesse excepcional para que

ocorra o desempenho da função naquela especial condição, sendo impossível para

cargos ordinários e permanentes, como os de médicos, odontólogo, enfermeira,

auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, fisioterapeuta e agente de saúde.

 

A situação ora sob apreciação não se adequa a nenhuma das

condições fixadas pelo Excelso Pretório, pois o exercício das funções de

“enfermeiro”, “agente de saúde” e “auxiliar de enfermagem”, v.g., à míngua de

situação específica fortuita ou de força maior, não se enquadra em nenhuma das

hipóteses descritas nas legislações federal e estadual mencionadas e que regem a

contratação temporária nas searas correlatas.

 

Por certo que não se olvida do entendimento jurisprudencial

segundo o qual é possível a contratação temporária para o exercício de funções

relacionadas a cargos de natureza permanente e atividades corriqueiras do
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Estado, todavia, desde que configurada e comprovada situação emergencial e

transitória, de forma cumulativa (Recurso em Mandado de Segurança nº

55.533/RN (2017/0263118-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques.

DJe 27.11.2017).

.

Denota, ainda, má-fé a alegação de inviabilidade de realização de

concurso público, sem que se quer tenha deflagrado tal procedimento, para que, a

partir daí, se pudesse aferir eventual frustração.

 

A má-fé, ainda, resta evidenciada quando se constata que, conquanto

tenha a ré invocado por inúmeras oportunidades o art.37, IX da Constituição

Federal e a Lei n°8.745/93, demonstrando, com isso, estar ciente da imperiosa

necessidade de realização de procedimento simplificado de seleção, cingiu-se a

contratar diretamente, sem qualquer critério e com mera subscrição de ajuste

contratual escrito. A vulneração aos princípios da legalidade e impessoalidade

exsurgem manifestas.

 

Aliás, tal comportamento traduz nítida situação de quem tira proveito

da própria torpeza, pois implica, em tese, em permitir que a manutenção da

perspectiva de contratação de pessoas, sem concurso público, para o exercício de

funções naturalmente permanentes e corriqueiras de Estado possibilite admitir no

serviço público as pessoas mais simpáticas a determinado gestor ou corrente

política, vulnerando não apenas preceitos constitucionais, mas, também, referentes

à legislação infraconstitucional.

 

O funesto panorama constatado na situação sub examine permite a

institucionalização de captação de sufrágio por meio da coisa pública, afrontando

tanto o princípio constitucional da legalidade quanto e principalmente os da

moralidade e impessoalidade.

 

Por óbvio que a realização de concurso público demanda

organização, planejamento e dispêndio de recursos, mas é uma necessidade, e

quem se propõe a ocupar cargo público de tamanho relevo - como é o Gestora do

Fundo Municipal de Saúde – FMS - deve estar apta a cumprir as obrigações

decorrentes do indigitado munus.

 

A ausência de convocação de aprovados em concurso público para a

admissão de médicos, odontólogos e tantos outros cargos no quadro de pessoal

da Pasta da Saúde, à época capitaneada pela ré, é fato incontroverso, conforme se

extrai das manifestações processuais desta última.

 

O panorama descrito e comprovado denota subsunção à regra inserta

no art.11, caput, I e V, da LIA, uma vez que a contratação maciça de pessoas, sem
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a cogente submissão a concurso público de provas ou de provas e títulos, implica

na prática de ato, em afronta à norma do art.37, caput e inciso II, da constituição

Federal, desbordando os princípios da legalidade,  impessoalidade e do concurso

público, visando fim proscrito em lei.

 

DO DOLO

A ré, no exercício da função de Secretária Municipal de Saúde de

Novo Santo Antônio – PI assumiu, também, a gestão do Fundo Municipal de

Saúde.

 

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a

improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da

conduta do agente.

 

Justamente, por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera

indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente

seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei

8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA

30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de

28/09/2011). Nesse sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014; REsp 1.237.583/SP, Rel.

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014.

 

 Ainda na forma da jurisprudência do STJ, "os atos de improbidade

administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92 dependem da presença do

dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a

Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente" (STJ, AgRg no REsp

1.355.136/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,

DJe de 23/04/2015). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.438.048/GO, Rel.

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2020.

 

A análise do documento ID.4300564, infere-se que a ré, desde que

constatada a irregularidade pelo E.TCE-PI, buscou escudar sua conduta invocando

o art.37, IX da Constituição Federal, tendo, ainda, suscitado também a incidência

da normas da Lei n°8.745/93 que, por sua vez, é expressa ao prever em seu art.3°

que “O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será

feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação,

inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso

público”. 

 

Ou seja, ainda que o indigitado diploma legal tivesse incidência direta

na seara da Administração Pública Municipal, o que não sói ocorrer, o processo

seletivo simplificado é procedimento vinculado e obrigatório, tendo a ré pleno
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conhecimento de tal circunstância, pois a todo tempo invocou o diploma normativo

que impõe tal obrigação e, ainda assim, escolheu não cumpri-la.

 

Aliás, relevante enfatizar, mais uma vez, que as disposições da Lei

n°8.745/93 não aproveitam a administração pública municipal, somente incidindo

no âmbito da União, por expressa disposição contida em seu art.1° mas, ainda que

assim não fosse, a contratação temporária de servidores de saúde é ainda mais

restrita, pois, em que pese dispensar, na esfera federal, o processo seletivo,

somente pode ocorrer em situação de calamidade pública, emergência ambiental

ou emergência de saúde (art.3°, §1°. A contratação para atender às necessidades

decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências

em saúde pública prescindirá de processo seletivo). 

 

Ou seja, a ré não só sabia não serem cabíveis as contratações

temporárias naquelas circunstâncias como, também, tinha plena ciência de que

não havia regulamentação normativa que amparasse o seu comportamento.

 

Cada esfera federativa deve erigir o regulamento para promover as

contratações temporárias no âmbito da circunscrição do seu território, respeitando

as peculiaridades locais, não bastando o texto da Constituição Federal, no art.37,

IX, para permitir tais contratações de forma disseminada pelo País, pois se trata de

norma constitucional de eficácia limitada.

 

Justamente por isso, a União editou a Lei n°8.745/93 e o Estado do

Piauí a Lei n°5.309/2003, ambas discriminando, de forma minudente, as situações

e circunstâncias, inclusive de duração no tempo, aptas a justificar a contratação

temporária de servidores, frise-se, apenas e tão somente para funções não

ordinária e permanentes da administração.

 

Sobre o tema, a jurisprudência copiosa:

 
“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPREGADOS

SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DESEMPENHO DE

ATIVIDADE-FIM. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA

CARTA MAGNA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA

IMPESSOALIDADE,  LEGALIDADE E MORALIDADE.  DOLO

CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12,

INCISO I I I ,  DA L IA.  PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 37, inciso II, da

Constituição Federal dispõe que, a Administração Pública somente

está autorizada a contratar servidores por meio de concurso público,

excetuada a nomeação em cargo em comissão e a contratação por
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prazo fixo para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público. 2. Não demonstrada a necessidade temporária de

excepcional interesse público a afastar a exigência constitucional do

concurso público, com nítida ofensa aos princípios da legalidade,

moralidade e impessoalidade. 3. Presença do elemento subjetivo que

permite enquadrar a conduta do réu em improbidade administrativa,

tipificado no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92. 4. É indispensável

observância da proporcionalidade entre a pena aplicada ao agente e o

ato de improbidade praticado, de modo a evitar a cominação de

sanções destituídas de razoabilidade em relação ao ilícito, sem que

isto signifique, por outro lado, conferir beneplácito à conduta do

agente. 5. Restando demonstrado que as penalidades constantes no

art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa foram aplicadas

suficientemente, sua manutenção deve ser mantida. 6. Precedentes

jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício. 7.

Recurso Apelatório conhecido e improvido. (TJCE; APL 0000004-

39.2010.8.06.0165; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des.

Francisco Gladyson Pontes; Julg. 21/08/2019; DJCE 28/08/2019; Pág.

40)”.

 

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS ACIMA

DAS VAGAS EXISTENTES. DOLO GENÉRICO. MULTA CIVIL.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A contratação de servidores

públicos para cargos efetivos ou comissionados pressupõe, por óbvio,

a existência de vaga disponível. E, como cediço, a irregularidade na

referida contratação pode caracterizar ato de improbidade

administrativa, desde que demonstrada a má-fé do agente público,

apta a configurar o dolo, ao menos genérico. 2. O recorrente, antes do

primeiro mandato como Prefeito, foi servidor público ocupante do

cargo de engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagens do

Estado do Espírito Santo por 38 (trinta e oito) anos, bem como

Vereador do Município de Iúna por 3 (três) mandatos, restando

evidenciada a extensa carreira no serviço público, não sendo crível

que o mesmo não saiba diferenciar a nomeação em cargo efetivo de

uma contratação temporária. 3. Restou evidenciada ainda, de acordo

com o depoimento pessoal do recorrente e do testemunho de duas

assessoras atuantes durante a sua gestão como Prefeito de Iúna, que

o próprio demandado detinha o pleno controle sobre quem era ou

deixava de ser nomeado. 4. Assim, a vontade deliberada do recorrente

encontra-se comprovada, sobretudo quanto à falta de controle na

atuação como gestor, mesmo após ser provocado por órgãos de

controle do serviço público (MPT e MPE), na medida em que,

posteriormente, outras nomeações para cargos efetivos foram

realizadas acima das vagas existentes. 5. A multa civil é tida como a

sanção mais suave na escala de gradação das penalidades previstas

na LIA. Trata-se de pena acessória e complementar, cuja finalidade é a

de coibir a reiteração da conduta, estabelecendo-se efeito

desestimulador no agente ímprobo e na sociedade. Portanto, a multa

civil não se presta ao ressarcimento de qualquer prejuízo causado ao

erário, como quer fazer crer o recorrente. 6. Recurso conhecido e
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desprovido. (TJES; AC 0001471-85.2011.8.08.0028; Quarta Câmara

Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 16/12/2019;

DJES 09/03/2020)”.

 

Assim, agiu a ré com a consciência e vontade de afrontar a regra do

art.37, II, da constituição da República, visando manter na administração pessoas

da sua livre escolha, sem a realização de concurso público, para o exercício de

funções típicas de cargos de provimento efetivo, incorrendo, assim, em ato de

improbidade previsto no art.11, caput, I e V, da Lei n°8.429/92.

 

Do dispositivo.

Por todo o exposto, julgam-se procedentes os pedidos formulados na

petição inicial para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do

art.487, I, do CPC e para condenar Larissa Gomes Pessoa no pagamento de

multa civil no valor de dez vezes a remuneração na época por ela percebida

na qualidade de Secretária de Saúde do Município de Novo Santo Antônio,

Piauí, valor este devidamente corrigido conforme índices oficiais de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da lei

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), além da proibição de

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritária, pelo prazo de três anos. Decreto em

desfavor da Ré, ainda com suporte na legislação supra mencionada, a

suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos.

 

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais, as quais

deverão ser tempestiva e devidamente calculadas pela Secretaria deste juízo.

 

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a)

insira-se o nome do réu no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de

Improbidade Administrativa; b) Oficie-se à Justiça Eleitoral para que se cumpra a

condenação referente à suspensão dos direitos políticos da parte Ré; c)

requisitem-se à Câmara Municipal de Novo Santo Antônio/PI informações sobre o

valor do subsídio recebido pela ré durante sua última gestão, bem como cópia do

ato normativo que estabeleceu o referido valor, para cumprimento em dez dias; d)

Oficie-se ao MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO, PIAUÍ, na pessoa da

Exmo. Prefeito, ao ESTADO DO PIAUÍ, na pessoa do Exmo. Governador do

Estado e à UNIÃO FEDERAL, na pessoa do Exmo. Presidente da República, para

tomarem conhecimento que, a partir do trânsito em julgado da presente, a Ré está

proibida de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos, devendo cada

Chefe do Executivo comunicar aos entes de administração direta e indireta sobre a
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presente condenação; e) No tocante à condenação ao pagamento de quantia, em

não havendo manifestação da parte vencedora no prazo de sessenta dias,

arquivem-se os autos provisoriamente em cartório pelo prazo de seis meses, vindo-

me conclusos após o término do referido lapso temporal.

 

Condena-se a parte ré, na forma dos arts.5° c/c 80, IV e VI, c/c 81,

caput, todos do CPC, no pagamento de multa no montante de 10% sobre o valor

da causa, por ter incorrido em situação de litigância de má-fé. 

 

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

 

Após o trânsito em julgado e cumprimento das providências

determinadas, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.

ALTOS-PI, 16 de fevereiro de 2021.

 

Ulysses Gonçalves da Silva Neto
Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Altos  
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