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Nº do Processo: 0800602-37.2022.8.15.0181
Classe Processual: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assuntos: [Exoneração]

IMPETRANTE: WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: MARCUS DIÔGO DE LIMA

SENTENÇA

Tratam os presentes autos de um Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wellington Antônio Rodrigues de
Oliveira, em face do Prefeito Municipal de Guarabira/PB, Marcus Diôgo de Lima.

 

 

 

O impetrante, na qualidade de vice-prefeito, aduz ter sido surpreendido com a exoneração de todos os servidores de seu Gabinete,
sem prévia consulta ou consentimento, pelo impetrado, na data de 31 de dezembro de 2021, através dos seguintes atos
administrativos: PORTARIA GAPRE Nº 625/2021, PORTARIA GAPRE Nº 626/2021, PORTARIA GAPRE Nº 627/2021.

 

 

 

Ato contínuo, enviou à autoridade coatora, já no corrente ano, o OFÍCIO GAVICPRE Nº 01/2022, requerendo o restabelecimento
do quadro de servidores comissionados que compunham seu gabinete, bem como, a disponibilização de espaço físico, mobília e
materiais de expediente necessários à instalação e funcionamento do Órgão. Diz que a autoridade coatora tem permanecido inerte
quanto aos seus pleitos.
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Defende, em suma, que houve ingerência indevida do Prefeito para o esvaziamento de suas funções constitucionais; que a
indicação para cargos comissionados têm natureza pessoal e baseia-se na confiança do titular do Órgão para com os subordinados,
e não caberia ao impetrado se imiscuir nesta seara; denuncia estar sem espaço físico para exercer seu munus público. Ventila a
possibilidade de abuso de poder, na modalidade desvio, por supostas divergências administrativas.

 

 

 

Enfim, requer, liminarmente: a suspensão das já mencionadas portarias, pronta reintegração dos servidores exonerados, instalação
do Gabinete de Vice-Prefeito com todas as utilidades que devem guarnecê-lo e que a autoridade coatora seja coibida de praticar
qualquer ato administrativo que importe em intromissão nos aspectos internos do Órgão do qual é titular. Ao final, clama pela
anulação dos atos mais a confirmação da segurança.

 

 

 

Com a inicial, vieram a procuração e documentos.

 

 

 

Pedido de informações ao Impetrado no ID n. 54160204.

 

 

 

A autoridade coatora prestou as informações no ID n. 55011303.

 

 

 

Suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita.

 

 

 

No primeiro caso, defende, em epítome, que o direito à reclamação pertence aos servidores exonerados, visto que impactam, tão
somente, as relações jurídicas estabelecidas com aqueles, não cabendo ao impetrante pleitear direito alheio em nome próprio. Já no
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segundo, advoga que o caso não possui prova pré-constituída e necessita de dilação probatória para que se constate o vício de
legalidade arguido em audiência de instrução, pois a matéria requer análise aprofundada dos aspectos subjetivos do ato
administrativo discricionário.

 

Adentrando à defesa propriamente dita, alega o impetrado que não há direito que ampare a pretensão cognitiva aqui pleiteada. Por
conseguinte, não há que se falar em direito líquido e certo a ser protegido.

 

 

 

Informa que os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal,
sendo ato privativo seu, de acordo com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Guarabira.

 

 

 

Sustenta que as exonerações se deram com o objetivo de “enxugar a máquina pública municipal” e que ocorreram não só na Vice
Prefeitura, mas também em seu próprio Gabinete e algumas Secretarias totalizando 51 (cinquenta e um) atos, a fim de atender à
Lei de Responsabilidade Fiscal e aos preceitos constitucionais de equilíbrio financeiro e orçamentário.

 

 

 

Requer seja o feito julgado extinto sem resolução de mérito, ou, alternativamente, denegada a segurança.

 

 

 

Contradita juntada no ID n. 55122690.

 

 

 

Em síntese, o Impetrante rechaça as liminares suscitadas, bem como o argumento de responsabilidade fiscal, pois no período
compreendido entre 03/01/2022 e 16/02/2022, foram nomeadas 47 (quarenta e sete) pessoas para o exercício de cargos de
provimento em comissão, dentre essas, 21 (vinte e uma) que haviam sido exoneradas em 31/12/2021. Com isso, aponta suposta
retaliação e perseguição politica por conta de matérias jornalísticas publicadas na imprensa local em que critica a gestão do
mandatário. Alega, ainda, que os servidores comissionados sofreram reajuste salarial em 21/01/2022. Juntou documentos.
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Manifestação do Ministério Público no ID n. 56197018, onde opina pela não intervenção no feito.

 

 

 

É o relatório. Decido.

 

 

 

Preliminarmente, rejeito as preliminares suscitadas.

 

 

 

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, o argumento de que o direito de ação caberia aos servidores exonerados por terem
impacto, tão somente, em suas esferas particulares, não prospera.

 

 

 

A lei nº 809/20008, deste Município, que tem como finalidade criar a estrutura organizacional dos cargos comissionados no
âmbito do Poder Executivo Municipal, reza em seu art. 1º, § único, inc. II, que o Gabinete do Vice-Prefeito compõe um de seus
órgãos. Mais adiante, na mesma lei, Anexo II, contamos com a estrutura desse Órgão, sendo fácil perceber que o gabinete do
vice-prefeito constitui-se como estrutura organizacional própria. 

 

 Claramente, se a Lei Municipal institui o Órgão, lhe dá estrutura e define quais cargos devem ser preenchidos, seu esvaziamento,
na forma como se deu (ausência de servidores e espaço físico) atrai ao agente político titular do Organismo o direito à reclamação
em juízo, pois o impacto não se opera simplesmente no campo individual dos servidores envolvidos, e sim na realização e
prestação de seu munus, motivo pelo qual, rejeito a preliminar em comento.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita pela ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória,
melhor sorte não assiste ao Impetrado.

 

 Conforme dito alhures, o esvaziamento do órgão resta comprovado pela exoneração de todos os seus integrantes servidores, além
de não haver notícia nos autos de que os quadros já foram sequer preenchidos, bem como, não houve insurgência em relação ao
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pleito da ausência de espaço físico adequado à instalação do centro de competência que faz parte dos quadros estruturais da
administração, conforme definido em Lei Municipal. O subterfúgio de que trata-se de mérito administrativo no qual o Impetrante
tenta se imiscuir para discutir o juízo de conveniência e oportunidade, não elide esses fatos. Sendo assim, também rejeito essa
preliminar.

 

 

Superadas tais questões, e diante das informações trazidas à baila pelo Impetrado, passo a analisar o pedido de liminar, ainda
pendente nos autos.

 

DA LIMINAR: 

 

 Pelos argumentos acima aventados, vislumbro os requisitos necessários à concessão do pleito, tendo em vista que o Órgão –
Gabinete de Vice-Prefeito – instituído mediante Lei municipal encontra-se inoperante pela falta de pessoal, espaço físico e suas
utilidades, afrontando, assim, os princípios da razoabilidade, supremacia do interesse público e eficiência.

 

 

 

Desta feita, determino a suspensão dos efeitos dos atos administrativos: PORTARIA GAPRE Nº 625/2021, PORTARIA GAPRE
Nº 626/2021, PORTARIA GAPRE Nº 627/2021, que exoneraram Oziane Amorim de Aquino, Rafaella Ligia do Nascimento Lima
Silva e Antônio Adriano dos Santos, bem como a imediata reintegração destes aos seus postos originais, bem como seja
disponibilizada a estrutura básica do Gabinete do Vice-Prefeito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitada à quantia de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais).
Determino, ainda, que a autoridade coatora se abstenha de praticar atos que impliquem em extinção tácita do Órgão, como
alteração de estrutura, modificação ou supressão das funções do Vice-Prefeito e/ou exoneração do quadro comissionado de pessoal
que compõe a estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito, sem prévio requerimento deste, sob pena de multa diária de 500,00
(quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais).

 

 

 

Passo ao mérito.

 

 

 

A Lei Federal nº 12.016/2009, no seu art. 1º, dispõe acerca do mandado de segurança:
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“Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

 

 

 

O mandado de segurança, de acordo com as lições de Pedro Lenza, é “criação brasileira, é uma ação de constitucional de natureza
civil, qualquer que seja a natureza do ato impugnado, seja ele administrativo, seja ele jurisdicional, criminal, eleitora, trabalhista
etc.”

 

 

 

É cediço que o mandado de segurança demanda a demonstração do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não
necessitando de dilação probatória.

 

 

 

No caso em questão, percebe-se que o impetrante comprovou documentalmente o alegado. Além disso, a autoridade coatora, em
sua manifestação, não acostou documento hábil a invalidar o pleito do impetrante.

 

 

 

A remissão à Lei Orgânica, especialmente em seu art. 18, incs. XXV e XXIX não tem aptidão a afetar a autonomia administrativa
do Vice-Prefeito, porque o deixaria sem capacidade de escolher pessoa de sua confiança, vejamos.

 

 

 

“Art. 18. Compete ao Prefeito, dentre outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei:

 

(…)
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XXV - promover e extinguir cargos públicos municipais, exonerar, demitir, punir, colocar em disponibilidade e aposentar
servidores públicos na forma;

 

(...)

 

XXIX - exercer, com auxílio dos secretários municipais, a direção superior da administração municipal;

 

 

 

É desarrazoado que se outorgue ao Chefe do Executivo Municipal a escolha de servidores comissionados que irão trabalhar em
conjunto ao Vice-Prefeito, o que lesa sumariamente o organismo estatal deste. Por certo, apesar de haver a vinculação do
Vice-Prefeito ao Prefeito no momento da eleição, após, no exercício do mandato, há dois gabinetes, sendo abstruso que o Prefeito
escolha os servidores que irão compor os quadros funcionais do gabinete do Vice-Prefeito, bem como, exonerá-los sem
consentimento/requerimento do titular. Uma coisa é nomear e prover o cargo comissionado, outra bem diversa, é escolher os
servidores que irão atuar ou não junto ao Vice-Prefeito.

 

 

 

Em verdade, interpretando sistematicamente a Lei Orgânica em apreço, cabe ao Chefe do Executivo Municipal nomear
formalmente o servidor, mas quem escolhe é o Vice-Prefeito, portanto, é dele, também, a decisão de não mais manter nos quadros
funcionais, do órgão do qual é titular, determinado servidor. E se assim não for, estará o Prefeito, nitidamente ferindo a autonomia
constitucional conferida ao cargo de Vice-Prefeito. Se interpretarmos o artigo e seus incisos em comento de forma diversa, não
haveria motivos para figurar na estrutura administrativa o Gabinete do Vice-Prefeito em qualquer esfera da Federação, até mesmo
porque, juridicamente, o cargo de Vice não é meramente figurativo.

 

 

 

Seria implausível interpretar a Lei Orgânica de maneira literal, abstraída de sua acepção constitucional, conferindo pobreza
interpretativa ao exegeta entender que quem escolhe/exonera o servidor comissionado que irá laborar ao lado do Vice-Prefeito é o
Chefe do Executivo Municipal, sem olvidar que pode muito bem aquele ser o mandatário da Urbe, em quaisquer hipóteses que
impliquem impedimento e/ ou afastamento do Prefeito.

 

 

 

Por fim, não vislumbro impedimento orçamentário para a reintegração do quadro completo de servidores do Gabinete da
Vice-Prefeitura. Apesar de alegar, a autoridade coatora, que as exonerações foram fruto do juízo de conveniência e oportunidade,
e, portanto, não caberia ao Judiciário intervir no mérito administrativo, nas informações prestadas adiciona que também se deram
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no contexto de “enxugar a máquina pública municipal”. Tenho, por certo, que cabe aqui a “teoria dos motivos determinantes”, que
nas lições de Alexandre Mazza (Manual de Direito Administrativo): “A teoria dos motivos determinantes afirma que o motivo
apresentado como fundamento fático da conduta vincula a validade do ato administrativo. Assim, havendo comprovação de que o
alegado pressuposto de fato é falso ou inexistente, o ato torna-se nulo. (…) Ainda nos casos em que a lei dispensa a apresentação
de motivo, sendo apresentada razão falsa, o ato deve ser anulado. É o caso, por exemplo, de ocupante de cargo em comissão. Sua
exoneração não exige motivação (exoneração ad nutum), mas, se for alegado que o desligamento ocorreu em decorrência do
cometimento de crime, tendo havido absolvição na instância penal, a exoneração torna-se nula.”

 

 

 

Em sua contradita, o Impetrante expõe, através de documentos colacionados, que após as 51 (cinquenta e uma) exonerações
ocorridas, dentre as quais, encontram-se o pessoal de seu Gabinete, num curto período tempo (03/01/2022 e 16/02/2022), foram
nomeadas 47 (quarenta e sete) pessoas para o exercício de cargos de provimento em comissão, inclusive para o Gabinete do
Prefeito, que havia se colocado, em suas informações, como também atingido pelas exonerações que tinham como fito a
responsabilidade fiscal.

 

 

 

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos constam, confirmo a liminar, por seus próprios fundamentos e CONCEDO a segurança
pleiteada,com supedâneo no art. 487, I, do CPC, para ANULAR os atos administrativos: PORTARIA GAPRE Nº 625/2021,
PORTARIA GAPRE Nº 626/2021, PORTARIA GAPRE Nº 627/2021, e todos os seus efeitos, determinando, ainda, a reintegração
dos servidores Oziane Amorim de Aquino, Rafaella Ligia do Nascimento Lima Silva e Antônio Adriano dos Santos aos seus
postos originais; bem como seja disponibilizada a estrutura básica do Gabinete do Vice-Prefeito, no prazo de 48 quarenta e oito
horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitada à quantia de R$ 50.000, 00
(cinquenta mil reais). Determino, ainda, que a autoridade coatora se abstenha de praticar atos que impliquem em extinção tácita do
Órgão, como alteração de estrutura, modificação ou supressão das funções do Vice-Prefeito e/ou exoneração do quadro
comissionado de pessoal que compõe a estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito, sem prévio requerimento deste, sob pena de multa
diária de 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais).

 

 

 

Condeno o impetrado ao ressarcimento das custas processuais.

 

 

 

Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ).
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Comunique-se o impetrado pessoalmente desta decisão, intimando-se o mesmo para comunicar a este Juízo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, sobre o cumprimento da ordem.

 

 

 

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009).

 

 

 

Não havendo recurso voluntário, decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça deste Estado.

 

 

 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos oportunamente.

 

Cumpra-se, com absoluta urgência e prioridade a liminar deferida nesta sentença. 

 

 

 

Guarabira, 21 de abril de 2022.

 

 

 

 

 

KÁTIA DANIELA DE ARAUJO

 

Juíza de Direito
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