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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância 

Comarca de GOVERNADOR VALADARES / 2ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares

PROCESSO Nº: 5010863-68.2020.8.13.0105

CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO POPULAR (66)

ASSUNTO: [Classificação e/ou Preterição]

AUTOR: GREGORY CANDIDO RAMALHO e outros (11)

RÉU: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES e outros (10)

 

Sentença

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de  proposta por AÇÃO POPULAR GREGORY CANDIDO RAMALHO, STHEPHANIA
LARISSA OLIVEIRA DE CASTRO, VITOR PINTO MORIM, DEBORA FREITAS SPAGNOL,
LARISSA FAGUNDES CARVALHO, ISABELA MATTOS BARROS, AMANDA SOARES
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GARAJAU, ANTONIO MESCOLIN NETO, OTHON REBELLO COELHO GOMES, GESSICA
 emBARROSO GUIMARAES, TAINA GOMES DO AMARAL, HEITOR FERREIRA DE PAULA

face do .MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG

Os Requerentes alegaram que o cargo comissionado de Analista Jurídico da Prefeitura Municipal de
Governador Valadares possui funções de representação judicial e administrativa, sendo função idêntica ao
de cargo efetivo de Advogado Municipal. Afirmaram que os cargos de Procurador Fiscal, Procurador
Fiscal Adjunto, Procurador-Geral e Procurador-Geral Adjunto são comissionados, no entanto deveriam
ser destinados a advogados efetivos, tendo em vista o que determina a Constituição Estadual de Minas
Gerais. Disseram que, de acordo com entendimento firmado pelo TJMG, tais cargos não podem ser
providos exclusivamente por comissão. Relataram ainda que há 1 agente administrativo (cargo de nível
médio) e 1 Diretora de Departamento (cargo em comissão da Procuradoria) que já assinaram peças em
processo judicial a favor do Município, com o registro na OAB, mas sem figurar nos quadros de
Procuradores Municipais efetivos.

Afirmaram que o Município conta com 19 pessoas que exercem cargos comissionados (12 analistas, 5
procuradores, 1 agente administrativo, 1 diretora de departamento), apesar de exercerem a função típica
de advogado efetivo. Argumentaram pela existência de violação ao direito de nomeação de aprovados ao
cargo de advogado municipal e ao princípio do concurso público. Alegaram que os advogados efetivados
deveriam ocupar os lugares que atualmente são representados por cargos comissionados. Requereram a
exoneração dos comissionados com declaração incidental parcial de inconstitucionalidade das leis que
regem as carreiras dos referidos cargos.

Em relação ao cargo de Analista Jurídico disseram que, conforme a LCM 210/2016, dentre as funções do
cargo havia a elaboração de pareceres jurídicos e representação do Município em processos judiciais e
administrativos, mediante substabelecimento do Procurador Geral do Município. Afirmaram que essas
funções foram suprimidas pela LCM 257/2019, no entanto, os analistas continuaram exercendo funções
típicas de advogados municipais, elaborando pareceres. Expuseram que, após a expedição da LCM
264/2020, o Município retornou com a função de representação jurídica aos cargos de Analistas.
Alegaram a inconstitucionalidade das atribuições do cargo de Analista, uma vez que a função de
assessoria jurídica não pode ser destinada a comissionados. Aduziram a inconstitucionalidade da LCM
264/2020 por ser uma norma aberta, de modo que não especifica as funções exercidas pelo Analista
Jurídico. Relataram que a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou ADI em face dos anexos das leis
170/2014 e 179/2014, por se tratar de norma aberta.

Em relação aos cargos de Procurador Fiscal, Procurador Fiscal Adjunto, Procurador-Geral e
Procurador-Geral Adjunto, alegaram também tratar de funções de assessoria jurídica reservadas aos
procuradores efetivos. Mencionaram que a LCM 210/2016 dispõe sobre as funções, respectivamente: “
Realizar o assessoramento superior jurídico na área do Direito Tributário; (...)”; “Prestar
assessoramento à administração fiscal/fazendária do Município (...);” “Exercer, em nível hierárquico
superior, o assessoramento jurídico da Administração municipal e a direção superior da Procuradoria

.Geral do Município (...); “Prestar assessoramento jurídico à Administração municipal; (...)”

Quanto ao cargo de Agente Administrativo, os Requerentes manifestaram que o Município permitiu que
as suas funções se assemelhassem com as funções do Procurador Municipal. Disseram que a Diretora de
Departamento indevidamente advogou em favor do município. Sustentaram a inconstitucionalidade pela
ausência de proporcionalidade entre o número de comissionados e efetivos, sendo 19 comissionados e 4
efetivos.

Pediram a declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos:  a) anexo XIV da LC 170/2010
tão somente a respeito do cargo de analista jurídico (declarando incidentalmente inconstitucional o

  cargo de analista jurídico); b) art. 3º da Lei 2.444/79 (declarando incidentalmente inconstitucional que o
cargo de Procurador-Fiscal e Procurador-Fiscal Adjunto podem ser providos por advogado fora da

  carreira); c) art. 4º da Lei 3.823/93 (declarando incidentalmente inconstitucional que o cargo de
  Procurador-Geral pode ser provido por advogado fora da carreira); d) art. 6º e 7º da lei 3.823/93

(declarando incidentalmente inconstitucional que o cargo de Procurador-Geral adjunto pode ser provido
por advogado fora da carreira).
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Requereram, por meio de tutela de urgência, a imediata exoneração do cargo de Procurador Fiscal (1
provimento), Procurador Fiscal Adjunto (1 provimento), Procurador-Geral (1 provimento),
Procurador-Geral Adjunto (2 provimentos) e Analistas Jurídicos (12 provimentos), Agente Administrativo
apenas quanto à função de Advogado efetivo (1 provimento) e Diretora de Departamento apenas quanto à
função de Advogado efetivo (1 provimento). Pugnaram pela procedência da ação. Pleitearam, ainda, pela
fixação de multa diária como medida coercitiva caso o Município venha a prover os referidos cargos
exclusivamente em comissão com pessoas fora da carreira de advogado efetivo, bem como o exercício de
cargos em comissão, temporários, mediante licitação ou inexigibilidade desta, que exerça atividades de
assessoramento ou consultoria jurídica, sob quaisquer denominações de cargo. Juntaram documentos em
ID 487129995/ 487130008. Deram à causa o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais, para fins
de fixação de valor inestimável).

Em manifestação de ID 628350397 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alegou,
preliminarmente, que o pedido da parte autora atinge diretamente o direito dos funcionários públicos
comissionados indicados na presente ação, sendo eles interessados no desate da relação jurídica
controvertida. Pleiteou que seja determinado aos autores a complementação da Inicial, para que esses
acrescentem todos os legitimados passivos. Ainda preliminarmente, defendeu a existência de
consequências drásticas da medida liminar requerida, com perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão e pleiteou pela oitiva do Município de Governador Valadares a respeito da liminar.

Em ID 739808357 o Município de Governador Valadares manifestou quanto ao pedido de liminar,
defendendo que os anexos das leis 170/2014 e 179/2014, que dispõe acerca dos cargos comissionados
deste Município, já foram objeto da ADI 0273033-46.2016.8.13.0000, quando foram declaradas
inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em razão da ausência de
especificação das atribuições dos cargos criados pelo Município, dentre eles o de Analista Jurídico.
Afirmou que, posteriormente, o Município de Governador Valadares sancionou nova Lei Complementar
nº 210/2016, a fim de alterar o anexo XIV da antiga Lei Complementar n° 170/214, que disciplina o cargo
de Analista Jurídico. Alegou que, com mudança legislativa, fora regularizado por completo o referido
cargo, conforme orientações realizadas pelo TJMG. Disse que a nova legislação passou a prever
expressamente as atribuições desse cargo na norma positivada.

Informou que o Ministério Público do Estado de Minas Gerias, por meio da sua 13ª Promotoria de Justiça,
instaurou o Inquérito Civil nº 0105.15.000.618-4, com o objetivo de investigar a criação de cargos e/ou
nomenclaturas com o fim de manter contrato de Procuradores junto ao Município. Disse que, no decorrer
do Inquérito, fora realizada audiência com o Procurador-Geral do Município, sendo abordado sobre o
cargo de Analista Jurídico. Informou que, após a audiência, fora aprovada e sancionada a LCM 257/19, a
qual prevê novas atribuições para o referido cargo. Indicou que atualmente fora aprovada e sancionada a
LCM 264/2020, que especificou as funções dos cargos de analistas. Informou que o cargo de Analista
também já fora objeto de Procedimento Investigatório Criminal nº 0024.18.009196-9, no ano de 2018,
autuado pela Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes
Políticos Municipais da Comarca de Belo Horizonte–MG, sendo arquivado em fevereiro de 2020.

Declarou que os autores possuem nítido objetivo de aprovação em concurso público por uma via
transversa, pois somente abordaram acerca das atribuições que lhes interessavam, e por serem excedentes
no concurso público para Advogado Municipal. Argumentou que a tentativa de aprovação pela via
oblíqua também resta demonstrada pela justificativa do pedido da liminar no sentido de que a exoneração
dos servidores não trariam prejuízos à Procuradoria, já que o município pode nomear os aprovados.
Defendeu haver prejuízos com o deferimento da liminar nos moldes pretendidos pelos Autores. Alegou
que os autores não comprovaram a existência do ato lesivo ao patrimônio público. Disse que os cargos de
Advogado efetivo não possuem as mesmas atribuições dos cargos dos Procuradores, Analistas e Diretor,
os quais possuem atribuições inerentes aos dos efetivos, enquanto as atribuições inerentes aos cargos
comissionados não existem nos cargos dos Advogados efetivos.

Relatou que os autores omitiram a respeito da Lei Complementar nº 231/2017, a qual definiu as
atribuições da Procuradoria-Geral, Procuradoria Fiscal, Procuradoria Adjuntas e Diretoria Jurídica.
Requereu o indeferimento do pedido de liminar proposto pela parte autora, o oficiamento da 13 ª
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Promotoria de Justiça de Governador Valadares para que forneça cópia integral do Inquérito Civil
0105.15.000.618-4 e o oficiamento da Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes
Praticados por Agentes Políticos Municipais da Comarca de Belo Horizonte–MG, para que forneça na
íntegra cópia do Procedimento Investigatório Criminal. Juntaram documentos em IDs
739808358/739808373.

Manifestação dos autores em ID 744703411, os quais relataram não concordar com a inclusão dos
comissionados como legitimados passivos.

Decisão em ID 744703411 determinou a intimação dos autores para emendarem a Inicial, incluindo todos
os legitimados passivos, quais sejam, os Analistas Jurídicos, Procurador Geral, Procurador Geral Adjunto,
Procurador Fiscal e Procurador Fiscal Adjunto.

Em ID 795464889 os autores emendaram a Inicial, elencando os comissionados para a inclusão destes no
polo passivo, sendo eles RENATO NASCIMENTO (Procurador-Geral); ANA CARLA DIAS
(Procurador-Geral Adjunto); ANDRÉ SANTANA ZIOTO (Procurador-Geral Adjunto); IGOR AVELINO
ALVARENGA (Procurador-Fiscal); ALLAN HERINGER RODRIGUES (Procurador-Fiscal Adjunto);
ANA PAULA MIRANDA RODRIGUES (Analista Jurídico); ARICLENES SAULO RIBEIRO
ALEXANDRE (Analista Jurídico); FABIENE SALVADOR MACHADO (Analista Jurídico); FLAVIA
EVANGELISTA DE CARVALHO (Analista Jurídico); KELLYS QUINTINO RIBEIRO (Analista
Jurídico); LADIR FERNANDES JUNIOR (Analista Jurídico); LAISE MARTINS SILVA (Analista
Jurídico); MARCIO BERTO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA (Analista Jurídico); MARIO
HENRIQUE BARROSO ANDRADE (Analista Jurídico); PAMELLA GONÇALVES MUNHEN
MONTEIRO (Analista Jurídico); THAIS FREITAS FERREIRA (Analista Jurídico).

Em ID 1105470115 os autores informaram que horas após a determinação de inclusão dos comissionados
pelo presente juízo, o Município publicou no Diário Oficial a exoneração de 5 Analistas Jurídicos e o
PGM, a saber: FABIENE SALVADOR MACHADO, KELLYS QUINTINO RIBEIRO, LADIR
FERNANDES JÚNIOR, MÁRIO HENRIQUE BAROSSO DE ANDRADE, MÁRCIO BERTO
ALEXANDRINO DE OLIVERA e RENATO NASCIMENTO.

Em ID 1166139803 a Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM manifestou no
processo, requerendo o ingresso como  na presente Ação Popular. Disse que se caracterizaamicus curiae
como entidade especializada, com representatividade adequada para atuação nesta demanda. Relatou que
a preterição de candidatos aprovados em concurso público para cargo efetivo de advocacia pública se dá
de duas formas: a) em abstrato, observável já desde o plano normativo; e b) em concreto, observável a
partir de elementos de prova (documental, normalmente) que evidenciam o exercício de advocacia
pública por agentes comissionados ou contratados precariamente. Afirmou que na presente Ação se
percebe presente nos cargos comissionados ambas as hipóteses, uma vez que a Lei municipal permite que
os comissionados advoguem e os autores juntaram documentos que demonstram a preterição. Diante da
preterição alegada, defendeu surgir o direito subjetivo à nomeação e à posse dos candidatos aprovados
mediante concurso público. Requereu a concessão da liminar pleiteada pelos autores e o integral
provimento do mérito ao final da presente Ação Popular.

Em ID 1233999857 fora atualizado o polo passivo, excluindo os réus que foram exonerados, conforme
elencados na petição de ID 1105470115.

Em ID 1676189855/1676524871, todos os Requerentes comissionados apresentaram Contestação com o
mesmo teor, com exceção da Flávia Evangelista de Carvalho, a qual pleiteou em ID 1676279830 pela
exclusão desta no feito por ter alegado que fora exonerada do cargo comissionado. Preliminarmente,
alegaram ausência de interesse-utilidade pelos Requerentes em pleitear a presente ação ao sustentar que
nenhum dos autores é ocupante de cargo efetivo de Advogado e argumentaram que os autores não
ocuparão os cargos de Procurador-Fiscal, Procurador-Fiscal Adjunto, Procurador-Geral,
Procurador-Geral-Adjunto, Analistas Jurídicos, Agente Administrativo e Diretor de Departamento.
Pleitearam a extinção por carência da ação, haja vista a ausência de vínculo dos autores com o Município
de Governador Valadares, pois os autores são eleitores de outras cidades e não comprovaram o
alistamento militar.
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No mérito, manifestaram pela impossibilidade de se impor obrigação de fazer ou declarar incidentalmente
inconstitucionalidade em sede de ação popular. Alegaram que os autores cederam da Ação Civil Pública
para travestir de Ação Popular. Disseram não haver prejuízo ao erário. Defenderam que a LCM nº
264/2020, que dispõe sobre as funções dos analistas, possui apenas dois pontos em comum com a LCM
170/2016, a qual dispõe sobre a função dos advogados municipais. Alegaram que, igualmente, a referida
LCM nº 264/2020 dispõe sobre as funções de diretor, procurador fiscal, procurador-fiscal-adjunto,
procurador-geral e procurador-geral adjunto.

Alegaram que a única vedação quanto aos referidos cargos é quanto ao nepotismo e ao percentual
mínimo. Disseram não haver alegação de nepotismo e que atualmente há 10 vagas de analista jurídico,
enquanto os cargos de advogado são 6, afirmaram que 60% (sessenta por cento) dos cargos que podem
representar o Município judicial e extrajudicialmente são lotados por efetivos, o que atende
satisfatoriamente o critério da proporcionalidade defendido pelo STF. Defenderam a autonomia
administrativa dos municípios. Requereram a extinção do feito pelas preliminares abordadas e a
improcedência dos pedidos dos autores.

Em ID 1773514860 o Município de Governador Valadares/MG apresentou Contestação. Alegou,
preliminarmente, pela inadequação da via eleita, sustentando haver individualidade e pessoalidade no
pedido dos Requerentes, haja vista alegação dos autores de que para não gerar prejuízo ao Município com
a exoneração pleiteada, poderia haver a nomeação dos aprovados para os cargos de Advogados
Municipais, sendo que os autores são aprovados no cadastro de reserva. Alegou que os autores
interpuseram Mandado de Injunção visando a criação de cargos decorrentes do julgamento de
inconstitucionalidade dos cargos comissionados discutidos na presente ação. Defendeu inexistir prejuízo
ao erário e a ausência do interesse de agir e de interesse-utilidade. Sustentou a inadequação da via eleita
por ser adequada a Ação Civil Pública.

Disse que os autores cometeram erros em suas alegações, sendo o primeiro deles relacionado a inserção
do cargo comissionado “Agente Administrativo”, uma vez que se trata de cargo efetivo. Defenderam que,
embora os autores aleguem que o Município conta com apenas 4 advogados efetivos, na realidade são 5
advogados e que futuramente será nomeado o sexto. Relatou que existem 8 efetivos e não 4. Sustentou
que dentre os cargos de analista, um deles é ocupado por uma servidora efetiva, Ana Paula Miranda
Rodrigues. Alegou que os autores omitiram que a Lei Complementar 257/2019 dispõe sobre as
atribuições dos Analistas Jurídicos das funções relacionadas com a confiança. Requereu a extinção do
feito, acolhendo as preliminares defendidas e pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à Contestação em ID 1777849809.

Em ID 1812384818 os autores requereram o julgamento antecipado da lide.

Em manifestação ministerial de ID 2098959881, o Ministério Público sugeriu o deferimento da inclusão
da ANPM como  e o indeferimento da liminar.amicus curiae

Em ID 2123874909 o Município requereu a produção de prova documental e testemunhal. Requereu,
como prova documental, o oficiamento da 13ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares para que
forneça cópia integral do Inquérito Civil nº 0105.15.000.618-4, o oficiamento da Procuradoria de Justiça
Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais da comarca de Belo
Horizonte–MG, para que forneça na íntegra cópia do Procedimento Investigatório Criminal nº
0024.18.009.196-9 e o oficiamento do TJMG para que forneça na íntegra cópia dos autos nº
1.0000.20.004510-2/000.

Em especificação de provas, os Requeridos comissionados se manifestaram em IDs 2132614895,
2135479869, 2135479872, 2135479877, 2135879824, requerendo o depoimento pessoal dos autores.

Em ID 2425041395 o município juntou a sentença do Mandado de Injunção nº
5010862-83.2020.8.13.0105.
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Manifestação do MP em ID 2571746461, ratificando a manifestação ministerial de ID 2098959881.
Opinou pela desnecessidade da juntada de cópia integral do Inquérito Civil 0105.15.000618-4 por ser
irrelevante.

Em petição de ID 3054736411, os autores informaram que, no dia 30/03/2021, o TJMG publicou o
acórdão da ADI nº 1624287-60.2019.8.13.0000, declarando inconstitucionais os cargos de Analista
Jurídico; Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Fiscal; Procurador-Fiscal Adjunto; Diretor De
Departamento (abrange o cargo de Diretor Jurídico). Afirmaram que os efeitos da modulação da
declaração de inconstitucionalidade se estendem por 6 meses após a publicação, ou seja, a partir de
30/03/2021. Em relação ao cargo de Procurador-Geral do Município, não foi objeto de discussão, por não
constar nos pedidos da ADI, devendo o presente juízo julgar sobre a sua inconstitucionalidade. Juntou
documentos em ID 3054836400.

Em ID 3209856400 os autores afirmaram que o Município, após a decisão do TJMG na ADI, está
alterando as funções dos Analistas Jurídicos, Procurador Fiscal e seu adjunto e Procurador Geral Adjunto,
por meio do Projeto de Lei Complementar 006/2021, modificando inclusive o nome dos cargos de
Procurador Fiscal e Procurador Fiscal Adjunto para Procurador da Fazenda Municipal e Procurador da
Fazenda Municipal Adjunto, em uma tentativa de camuflar o cargo inconstitucional. Quanto ao cargo de
Analista, alegaram que retiraram a função de representação em processos judiciais e administrativos, mas
no projeto de lei manteve a função de assessoramento jurídico e elaboração de parecer jurídico, funções
típicas de advogados. Juntou documento em ID 3209856401.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Feito em ordem, livre de nulidades. As partes estão bem representadas. Estão presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação. Ademais, a demanda admite o julgamento no estado em que se
encontra por se tratar de questão de direito e não necessitar de produção de outras provas, nos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Por isso, indefiro o pedido dos autores de produção de
prova oral em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, bem como entendo ser desnecessário o
pedido do Município de oficiamento para as respectivas Promotorias de Justiça situadas em comarcas

.distantes, a fim de juntar cópias de Inquérito Civil, porque não se tratam de providências úteis

A presente Ação Popular objetiva a exoneração de servidores ocupantes de cargos comissionados na
função de Analistas Jurídicos, Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Fiscal,
Procurador-Fiscal Adjunto, Diretor Jurídico e Agente Administrativo sob a alegação de que o Município
de Governador Valadares permite que os cargos comissionados possuam atribuições típicas de servidores
efetivos, bem como possui como causa de pedir a declaração incidental de inconstitucionalidade de
normas municipais.

Preliminarmente,   em razão dos autores não serem eleitores na cidade dequanto à ilegitimidade ativa
Governador Valadares, considera-se desacertada. Isso porque a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIII, que qualquer cidadão é parte legítima para propor

, de modo que ação popular a legitimidade ativa não se restringe ao eleitor. Aliás, ser eleitor não é
condição de legitimidade ativa, mas consiste apenas em meio de prova documental da cidadania
(consoante a Lei n° 4.717/65, art. 1, §3º), sendo irrelevante o domicílio eleitoral dos autores da ação

. Logo, entende-se que os cidadãos, ora autores, possuem legitimidade ativa para pleitear apopular
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, conforme assegura o caput
do art. 1º da Lei da Ação Popular, motivo pelo qual .afasto a preliminar de ilegitimidade ativa

Quanto à , em que fora sustentado pela parte requerida que apreliminar de inadequação da via eleita
demanda tem por propósito a defesa de interesse individual e pessoal, . Afinal, anão merece prosperar
presente ação possui como objeto e pedido principal a declaração de ilegalidade de atos que alegadamente
seriam lesivos à moralidade administrativa, assim, deve-se reconhecer que a pretensão invocada se
relaciona com a proteção do patrimônio público municipal (bens e direitos de valor econômico). Ademais,
não se observa má-fé da parte autora ou uso desta ação para satisfazer interesse ou sentimento pessoal,
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sobretudo, porque a nomeação dos aprovados em concurso público (porventura, os autores) para suprirem
os cargos exonerados não consiste em pedido principal, mas mera possibilidade apontada a fim de
sustentar a ausência de prejuízo ao erário com a eventual procedência da ação.

No tocante à arguição de  inadequação da via eleita sob o argumento de que a declaração de
.inconstitucionalidade deveria ser buscada via Ação Civil Pública, tambm não merece prosperar

Percebe-se que a pretensão inicial consiste na declaração de nulidade do ato praticado pela Administração
Pública, a ser eventualmente concretizada através da exoneração de cargos comissionados, de maneira
que o reconhecimento da inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de normas municipais correspondem
apenas ao fundamento da pretensão deduzida em juízo, com nítido caráter incidental, isto é, a declaração

.de inconstitucionalidade “incidenter tantum”, sendo admitida em sede de Ação Popular

Frisa-se que não há vedação à declaração incidental de inconstitucionalidade em sede de Ação Popular,
quando a inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos do ato atacado é suscitada
como fundamento da lesão ao patrimônio público, ou seja, como causa de pedir do remédio/ação

. Na forma da jurisprudência do colendo STJ, constitucional e não como pedido autônomo "é possível a
declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular, 'desde que a controvérsia
constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão
prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público’.
(REsp 437.277/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13/12/2004)"(REsp 1.559.292/ES,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/05/2016).

Desse modo, é possível a utilização da Ação Popular como meio preventivo ou repressivo de ato lesivo ao
patrimônio público, incluindo a possibilidade de ataque aos alegados atos de provimento de cargo público

. Ademais, constata-se que a discussão sobre a inconstitucionalidadesem a realização de concurso público
dos cargos de Analista Jurídico, Procurador-Geral, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Fiscal,
Procurador-Fiscal Adjunto e Diretor de Departamento já foram definidas em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1624287-60.2019.8.13.0000. À vista disso, conclui-se que a Ação Popular

.consiste numa via adequada para se perseguir a pretensão final

Com relação às   preliminares de ausência de interesse-utilidade e prejuízo ao erário, também não
 , haja vista ser cabível a Ação Popular para combater a suposta ilegalidade de atomerecem prosperar

administrativo de contratação de servidores lotados em cargos comissionados para realização de tarefas
típicas do cargo efetivo de Advogados Municipais, uma vez que se busca fazer valer os princípios
administrativos constitucionais da moralidade e legalidade, bem como por ser desnecessária a
demonstração do efetivo prejuízo material, quando o ato lesivo se sustenta na ilegalidade do objeto (art.
2º, alínea “c”, da Lei da Ação Popular).

Cumpre ressaltar que , inclusive em sede de repercussão geral noo excelso Supremo Tribunal Federal
Agravo no Recurso Extraordinário nº 824.781/MT, reafirmou o entendimento de que a comprovação de

, porquanto aprejuízo material ao erário não se apresenta como requisito para o manejo da ação popular
norma inserta no inciso LXXIII, do art. 5º, da CR/88, abrange a proteção não somente do patrimônio
público material, como também do moral, ambiental, cultural e histórico. Isso posto,   rejeito as
preliminares invocadas.

Passo à análise do mérito.

Antes de tudo, salienta-se que a Constituição Federal, no seu artigo 37, incisos II e V, estabelece que a
investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Nessa toada, os cargos em
comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Em simetria também
estabelecem os arts. 21, §§1º e 4, e 23 da Constituição do Estado de Minas Gerais:

Art. 37.  direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, doA administração pública
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,

:publicidade e eficiência e, também, ao seguinte



Num. 3912773030 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: ANACLETO FALCI - 02/07/2021 15:36:36
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215363627500003910765399
Número do documento: 21070215363627500003910765399

(...)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 natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre

;nomeação e exoneração

(...)V – , exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, as funções de confiança e
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições eos cargos em comissão

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
;assessoramento

Nesse contexto, considera-se que a criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas
, as quais dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado e nãoe operacionais

se relacionam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, contraria o art. 37, inc. II e V, da
.CRFB/88

Cumpre pontuar que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe em seu artigo 1º, II, sobre as
funções típicas que podem ser exercidas exclusivamente por advogados:

Art. 1º – São atividades privativas de advocacia:

II – .as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas

Somado a isso, a própria legislação municipal, LCM nº 240, de 11 de abril de 2019, dispõe que o cargo de
:Advogado Municipal é efetivo, não podendo, dessa maneira, ser exercido por agentes comissionados

Art. 1, §2º – Para atendimento ao que dispõe este artigo,  fica criada, no quadro dos cargos públicos
 municipais de provimento efetivo, a classe denominada Advogado, à qual passará a pertencer o cargo

.de Advogado

Destaca-se ainda que o Anexo VIII da Lei Complementar 170/2014 apresenta as funções típicas que
, tais como, “devem ser exercidas por Advogados efetivos defender o município em juízo, ou fora dele, em

” e “  ”. Dessa maneira, qualquer matéria que lhe diga respeito Redigir ou elaborar pareceres jurídicos (...)
 considera-se ilegítimo o exercício das atividades inerentes à função da Advocacia Pública por

 .agentes comissionados e detentores de cargos diversos daqueles de Advogado Municipal

Após essa considerações, constata-se que o cerne da discussão é verificar se os cargos comissionados em
análise realizam funções relacionadas às atividades jurídicas próprias da advocacia, as quais deveriam ser
exercidas por servidor público efetivo ocupante do cargo de Advogado Municipal.

Insta ressaltar que as funções atribuídas aos cargos de Procurador-Fiscal, Procurador-Fiscal Adjunto e
Procurador-Geral Adjunto estão dispostas no ANEXO XIV da LC 264/2020, com a seguinte redação:

 “Realizar o assessoramento superior jurídico na área do Direito Tributário; zelarProcurador Fiscal:
pela correta e uniforme interpretação e aplicação das normas tributárias; coordenar as atividades da
Procuradoria Fiscal; promover a cobrança judicial dos créditos tributários inscritos na divida ativa.”

 “Prestar assessoramento à administração fiscal/fazendária do Município;Procurador Fiscal Adjunto:
assessorar o Procurador Fiscal no que tange as responsabilidades de Gestão Tributária estabelecidas em
e". (ANEXO XIV da LC 210/2016) - alteração com a LCM 264/2020 para “Prestar assessoramento à
administração fiscal/fazendária do Município; assessorar o Procurador Fiscal no que tange as
responsabilidades de Gestão Tributária estabelecidas em lei”.

Prestar assessoramento jurídico à Administração municipal; assessorar oProcurador-Geral Adjunto: “
Procurador Geral no que tange as responsabilidades de análises jurídicas, estabelecidas em lei e
substitui-lo em conformidade com os parâmetros legais.”

Com isso, verifica-se que, embora dentre as funções dos respectivos cargos tenha-se a de assessoria
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jurídica, a jurisprudência entende que essa função não pode ser atribuída aos comissionados, mas tão
somente aos procuradores efetivos. Assim, o provimento dos respectivos cargos não pode ocorrer por
livre nomeação, ainda mais quando as funções atribuídas dispensam o vínculo de confiança para o regular
exercício, pois tratam de atividades técnicas e operacionais, sob pena de violar o princípio do concurso
público e as prerrogativas do advogados efetivos municipais (art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019 c/c art. 1º,

. Sobre a necessidade de servidores efetivos para exercerem as atividadades deII, do EOAB)
assessoramento jurídico, já decidiu o STF, aplicando-se por analogia:

A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por
procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com
a participação da OAB em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da CF. Preceito que se destina à
configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes

 públicos. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o
 Precedentes. ([desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo.

, rel. min. Ayres Britto, j. 2-8-2010, P.  de 20-8-2010.] , rel.ADI 4.261 DJE = ADI 4.843 MC-ED-REF
min. Celso de Mello, j. 11-12-2014, P.  de 19-2-2015)DJE

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI
COMPLEMENTAR 734/2013 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES
DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E DE CONSULTORIA JURÍDICA DE AUTARQUIA
ESTADUAL A PESSOAS ESTRANHAS AOS QUADROS DA PROCURADORIA-GERAL DO
ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 132, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA PERDA DE OBJETO. INEXISTENTE. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A
atividade jurídica contenciosa ou consultiva das autarquias cabe exclusivamente a pessoas

, salvo nos casos de (i)pertencentes aos quadros das respectivas procuradorias-gerais estaduais
manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da Constituição
Federal de 1988 (art. 69, ADCT); (ii) “ocorrência de situações em que o Poder Legislativo necessite
praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e
independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor
pertencente a sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento

 (ADI 1557, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 15/4/2004); e (iii)jurídico de seus demais órgãos.”
concessão de mandato ad judicia a advogados para causas especiais (Pet 409-AgR, Rel. para o acórdão
Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 29/6/1990). Precedentes. 2. O anexo único da Lei
Complementar 734/2013, assim como o Anexo IV, da Lei Complementar 890/2018, ambas do Estado do
Espírito Santo, na parte em que conferem ao cargo de Técnico Superior - formação Direito, do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES atribuições de

 representação judicial e de consultoria jurídica da autarquia estadual, violou o artigo 132, caput, da
Constituição Federal, que atribuiu aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados

 3.em carreira, a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade
do Anexo Único da Lei Complementar 734/2013 e do Anexo IV da Lei Complementar 890/2018, ambas
do Estado do Espírito Santo, especificamente quanto às expressões “representar em juízo ou fora dele nas
ações em que haja interesse da autarquia” e “bem como a prática de todos os demais atos de natureza
judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade

, resguardada a validade dos atos játécnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”
praticados. (STF - ADI: 5109 ES - ESPÍRITO SANTO 9958268-86.2014.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ
FUX, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-094 08-05-2019)

No mesmo sentido, o egrégio TJMG já se manifestou acerca do assunto:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO
AMPARO. LEI MUNICIPAL N. 1.320/2017. CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM

. ASSESSOR DE APOIO JURÍDICO, CONTROLADOR GERAL, COORDENADOR DECOMISSÃO
LICITAÇÕES E CONTRATOS, COORDENADOR DO CRAS, ENCARREGADO DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, ENCARREGADO DE OBRAS. NATUREZA
BUROCRÁTICA, OPERACIONAL OU TÉCNICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
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 PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIANÇA. São inconstitucionais normas legais municipais que
criam cargos em comissão para o exercício de funções técnicas, burocráticas ou operacionais, de
natureza puramente profissional, que não exigem relação de confiança entre o nomeado e a
autoridade nomeante, sendo imperiosa a procedência integral do pedido declaratório de

 da Lei n. 1.320/2017, do Município de Bom Jesus do Amparo. (&mldr;) (TJMG -inconstitucionalidade
Ação Direta Inconst 1.0000.19.002383-8/000, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , ÓRGÃO
ESPECIAL, julgamento em 18/12/0020, publicação da súmula em 29/01/2021)

Quanto às funções do  tem-se as seguintes atribuições e descrições, conforme a LeiAnalista Jurídico,
Complementar Municipal nº 264/2020:

“Exercer assessoramento superior jurídico da Administração Pública Municipal, mediante
acompanhamento das autoridades públicas municipais em reuniões em órgãos e entidades públicos
integrantes de todos os Poderes e entes federativos; elaboração de pareceres jurídicos; representação do
Município em processos judiciais e administrativos, mediante substabelecimento do Procurador Geral do
Município; outras atividades correlatas e que, enquadradas como típicas de assessoramento superior,
estejam previstas em outros instrumentos normativos.”

Cabe mencionar que as funções são igualmente dispostas na LCM 264/2020 e no Anexo XIV da LCM
210/2016 no que tange a “(...) elaboração de pareceres jurídicos; representação do Município em
processos judiciais e administrativos, mediante substabelecimento do Procurador Geral do Município

”.(...)

Atento à legislação mencionada,  conclui-se ser explícito que as funções atribuídas ao Analista
  , quais sejam, a representação judicial do município e aJurídico são típicas dos Advogados efetivados

elaboração de pareceres jurídicos - atividades exclusivas da advocacia, como prevê o Estatuto da OAB em
seu art. 1º, inc. II - de modo que o exercício dessas atividades por servidores comissionados que
realizam atividades técnicas e operacionais (como analista jurídico) implicam a violação ao artigo

 37, incisos II e V, da Constituição Federal e art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019.

Enfatiza-se que a jurisprudência firmada pelo STF dispõe ser vedada a atribuição de atividades de
representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos ao analista administrativo da área

:jurídica

CONSTITUCIONAL. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
ANALISTA ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS. USURPAÇÃO DE
ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DE PROCURADORES DO ESTADO. INDISSOCIABILIDADE DO

 NÃOEXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 69 DO ADCT.
INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO JURÍDICA PARA
ANALISTAS ADMINISTRATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE NÃO USURPEM
FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA E
ASSESSORAMENTO JURÍDICOS, CONSAGRADAS COM EXCLUSIVIDADE PARA
PROCURADORES DO ESTADO (ART. 132 DA CF). 1. A separação das funções de representação
judicial e consultoria jurídica em diferentes órgãos somente é permitida se já existente na data de
promulgação da Constituição de 1988 (ADCT, art. 69). Ofende a prerrogativa dos Procuradores de Estado
o posterior desmembramento dessas atividades (CF, art. 132). Precedente: ADI 1.679, Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJ de 21/11/2003. 2. É vedada a atribuição de atividades de representação

 3.judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos a analista administrativo da área jurídica.
Ação direta julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 5107 MT - MATO GROSSO
9958045-36.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento:
20/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-128 28-06-2018)

Mais a mais, entende-se que a disposição do anexo XIV da LC 264/2020 sobre o cargo de Analista
Jurídico consiste em norma aberta porque não especificou detalhadamente as atribuições relacionadas ao
cargo, como se vê: “(&mldr;) outras atividades correlatas e que, enquadradas como típicas de
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”.assessoramento superior, estejam previstas em outros instrumentos normativos

Do mesmo modo ocorreu quanto ao cargo de Procurador-Fiscal Adjunto na redação da LCM 264/2020
(assim como na LCM 210/2016), a qual não especificou as responsabilidades funcionais do cargo,
consistindo em norma aberta, como se nota: “Assessorar o Procurador Fiscal no que tange as

”responsabilidades de Gestão Tributária estabelecidas em lei .

Pontua-se que boa parte da causa de pedir desta demanda já fora analisada pelo egrégio Tribunal de
Justiça de Minas Gerais em sede de Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1.0000.19.162428-7/000,
ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais em face do Prefeito Municipal e da Câmara
Municipal de Governador Valadares, haja vista a inconstitucionalidade dos art. 1º, art. 2º,  ecaput
parágrafo único, e do Anexo XIV da Lei Complementar nº 210/2016, que deram nova redação ao Anexo
XIV da Lei Complementar nº 170/2014. Na oportunidade, tratou-se inclusive dos cargos de Analista
Jurídico, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Fiscal, Procurador-Fiscal Adjunto e Diretor de
Departamento. Eis a ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
VALADARES - CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - ATIVIDADES DE ROTINA
ADMINISTRATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O princípio da
legalidade impõe que, tanto a criação de cargos públicos, quanto a discriminação das funções
respectivas, sejam feitas por meio de lei em sentido estrito. Nos termos da tese fixada em regime de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, "as atribuições dos cargos em comissão devem
estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir" (RE nº1.041.210/SP).
Enquanto exceção à regra do concurso público, os cargos comissionados têm de se limitar às
atividades de direção, chefia e assessoramento, vedando que eles se vinculem ao exercício de

 (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.19.162428-7/000,atividades de mera rotina administrativa.
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/03/0021, publicação da
súmula em 26/03/2021)

Ressalva-se, todavia, que  pois, em que pese tratar denão se verifica litispendência ou coisa julgada
cargos amparados em redação legislativa semelhante àquela disposta na LCM nº 210/2016 (submetida ao
controle concentrado de constitucionalidade), a presente ação se embasa em legislações posteriores, quais
sejam, LCM nº 240/2019, LCM nº 257/19 e LCM nº 264/2020, bem como porque o reconhecimento da
inconstitucionalidade é feito aqui de forma incidental. Assim, considera-se que as normas legislativas
objetos de análise nesta ação e na ADIN são diferentes, pois não houve apreciação ou menção das normas
que fundamentam a causa de pedir desta Ação Popular naquela oportunidade, em que se limitou aos
dispositivos da LCM nº 210/2016. Entretanto, as conclusões tomadas na referida ADI devem ser
observadas por este Juízo, uma vez que as matérias analisadas são parecidas e por consistir forte
precedente jurisprudencial que vincula a organização administrativa municipal.

À vista da referida ADI, entendeu-se pela inconstitucionalidade das normas municipais que versam acerca
das funções conferidas aos cargos de Analista Jurídico, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Fiscal,
Procurador-Fiscal Adjunto e Diretor de Departamento, sendo constatado que o preenchimento de tais
cargos deve se dar por meio de regular aprovação em concurso público, como forma de se dar

. Constatou-se ainda que oscumprimento ao mandamento constitucional da legalidade e da moralidade
dispositivos legais geraram um “inchaço” na estrutura administrativa, ao criar, arbitrariamente, cargos
comissionados quando deveriam ser ocupados por servidores de carreira ingressantes nos quadros por
meio de regular concurso público, porque não se tratam de funções de chefia, assessoramento e direção,
motivo pelo qual é desnecessário o vínculo de confiança ínsito a tais cargos.

Quanto ao cargo de , poisDiretor de Departamento verifica-se já abranger o cargo de Diretor Jurídico
assim como demonstrado pelos autores, ID 487130005 – pág. 7, a peticionante se apresenta como
“Diretora Jurídica”, enquanto em sua folha de pagamento se apresenta como Diretora de Departamento. 
Além do mais, o exercício de atividades de direção jurídica são próprias da advocacia (inciso II, art.
1ª do Estatuto da Advocacia) e no âmbito municipal devem ser desempenhadas pelo cargo efetivo

  de advogado, consoante o art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019.
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Deve ser observado que o  não fora mencionado na ADI Nºcargo de Procurador-Geral do Município
1.0000.19.162428-7/000, razão pela qual analiso a matéria com acuidade e à luz do princípio da
autonomia dos entes políticos. A partir disso,  entende-se não existir necessidade de que o chefe da

, sobretudo, porque se trataAdvocacia Pública Municipal seja nomeado dentre integrantes da carreira
de cargo em comissão regido por normas municipais embasadas na autonomia política do ente municipal,
não sendo aplicável a norma do art. 128, §1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais (que possui
força normativa apenas para tratar da Advocacia Pública Estadual e não pode ser encarada como norma
de repetição obrigatória), sob pena de violar a autonomia política-administrativa municipal fundamentada
no art. 18 da Carta Magna.

Art. 18.  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
 .os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição

Isso posto, não pode o Poder Judiciário impor ao Chefe do Poder Executivo Municipal critérios para
nomeação do cargo-chefe da Procuradoria-Geral do Município, pois não há impedimento normativo na

. Aliás,  Lei Orgânica Municipal ou na legislação ordinária municipal in casu, o cargo de
 Procurador-Geral do Município pressupõe uma relação de chefia institucional com a "nota" da

 afinal, o alinhamento de interesses entre aconfiança entre a autoridade nomeante e o nomeado,
representação política e a representação judicial e extrajudicial do ente municipal não se mostra
inadequada, de maneira que o ato de nomeação está abarcado pela discricionariedade do Chefe do Poder
Executivo Municipal, o qual se vale de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, considera-se que a Constituição Federal já estabelece expressamente as hipóteses em que o
legislador municipal deve observância obrigatória aos ditames da Constituição Estadual, como se percebe
no art. 29, incisos VI, IX e X da CR/88. Isto é, a CR/88 já indicou as limitações do poder municipal de
organização político-administrava dos Municípios, não podendo a Constituição do Estado de Minas
Gerais agravar tais limitações. Logo, inexistindo limitação quanto à organização da chefia da advocacia
pública no art. 29 da Carta Magna, não poderá as normas constitucionais estaduais de outro modo dispor.
Tanto é que a Constituição mineira, em seu §1º do artigo 128, faz menção expressa apenas à carreira da
Advocacia Pública Estadual:

Art. 128 – A Advocacia-Geral do Estado, subordinada ao Governador do Estado, representa o Estado
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que sobre ela dispuser, as
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo.

§ 1º – A Advocacia-Geral do Estado será chefiada pelo Advogado-Geral do Estado, nomeado pelo
Governador entre Procuradores do Estado, integrantes da carreira da Advocacia Pública do

.Estado, estáveis e maiores de trinta e cinco anos

Tampouco se encontra na Constituição republicana nenhuma regra que imponha como condição ao Chefe
do Poder Executivo Municipal que a nomeação para o cargo de chefia da Procuradoria do Município deva

 Nesse panorama, o guardião da Constituição daocorrer entre os membros da respectiva carreira.
República de 1988 já consolidou em sua jurisprudência o entendimento quanto à desnecessidade de
nomeação de integrantes da carreira de Procurador para o cargo de chefia dos órgãos da Advocacia
Pública. Observa-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. O Tribunal de origem julgou inconstitucional o
disposto nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei 5.048, de 6 de
janeiro de 2017, do Município de Suzano, sem redução de texto, para limitar o desempenho das
atribuições previstas nos referidos incisos por Procurador do Município, devidamente concursado, bem
como estabelecer que o cargo de chefe da Secretaria de Assuntos jurídicos do Município de Suzano
somente pode ser ocupado por servidor titular de cargo de provimento efetivo da carreira de Procurador.
2. Ao assim decidir relativamente ao Secretário de Assuntos Jurídicos, divergiu do entendimento desta
SUPREMA CORTE quanto à desnecessidade de nomeação, para o cargo de chefia dos órgãos da
advocacia pública, de integrantes de carreira de Procurador. Precedentes: ADI 2.862, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2009; ADI 291, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
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 3. O acórdão impugnado pelos presentes embargos de divergênciaTribunal Pleno, DJe de 10/9/2010.
aborda explicitamente a situação do Chefe do órgão de advocacia pública. Já o precedente paradigma
colacionado pelo embargante trata do exercício de funções de assessoramento jurídico no âmbito do
Poder Executivo por servidores ocupantes de cargo em comissão, mas não examina especificamente a
posição do Secretário de Assuntos Jurídicos. 4. A ausência de similitude entre os julgados colocados em
confronto impede o conhecimento dos embargos de divergência. 5. Agravo Interno a que se nega
provimento. (STF - ARE: 1278974 SP 2186188-43.2018.8.26.0000, Relator: ALEXANDRE DE
MORAES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/05/2021)

Assim sendo,   não se vislumbra inconstitucionalidade dos dispositivos da LCM nº 210/2016 e LCM
  264/2020 (que deram nova redação ao Anexo XIV da Lei Complementar nº 170/2014) relativos ao

cargo comissionado de Procurador-Geral Municipal.

Já em relação ao cargo de ,  Agente Administrativo restou demonstrado que se trata de cargo efetivo
ocupado por servidora pública aprovada em concurso público, logo não há que se falar em violação

 Porém, fora demonstrado que a servidora assinou petição representando oao art. 37, II, da CR/88.
Município de Governador Valadares, conforme documento de ID 487130005, o que se mostra ilegal, pois
se trata de cargo operacional administrativo, o qual não cabe representar/defender o município
judicialmente, possuir poderes em procuração e redigir ou elaborar pareceres, sob pena de violar as
prerrogativas da Advocacia Pública Municipal. Em que pese a assinatura da petição ter se dado
juntamente com outros servidores com poderes de representação e alegadamente apenas prestar
assessoramento aos Analistas Jurídicos, pontua-se que o assessoramento jurídico se trata de atividade
típica de advogado, consoante o artigo 1º, II, do Estatuto da OAB. Nessa perspectiva,  deve ser declarada

 (cargoapenas a impossibilidade do exercício da assessoria jurídica por Agente Administrativo
operacional, sem vínculo de confiança, não integrante da carreira da Advocacia Pública), sob a ótica do
entendimento do excelso STF firmado na ADI 5107 MT de que “  é vedada a atribuição de atividades de
representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos a analista administrativo da área

”  Assim, jurídica . as funções de assessoramento jurídico eventualmente desempenhadas por Agente
Administrativo deverão ser repassadas e exercidas pelos advogados efetivos.

Em relação à manifestação dos Autores de que a exoneração dos comissionados não geraria prejuízo
ao Município, podendo ser nomeados os candidatos aprovados em concurso público para o cargo de

  advogado e que aguardam nomeação, essa matéria fora abordada em decisão de Mandado de
. Naquela oportunidade, Injunção nº 5010862-83.2020.8.13.0105, colacionado em ID 2424921451 este

Juízo entendeu que o direito subjetivo à nomeação surge quando comprovada a existência de cargo
efetivo vago, o que não existe no momento. Ainda, observou que a LCM nº 240/2019 trata sobre o cargos
da Advocacia Municipal e fixa o número de vagas de provimento efetivo (seis vagas) e que não há nos

.autos indícios de inconstitucionalidade na legislação citada

Por isso, a consequência necessária da exoneração dos servidores ocupantes dos cargos questionados pela
presente Ação Popular ainda não ocasionará omissão legislativa, porque, mesmo ao exonerar os
servidores, não é possível aumentar o contingente de vagas efetivas para o cargos inerentes à Advocacia
Pública Municipal. Afinal, compete exclusivamente ao Prefeito Municipal a iniciativa de projeto de lei

, conforme o art. 33, II, da Lei Orgânica Municipal de Governadorque trate sobre a criação de cargos
Valadares. Assim, não pode a Administração Pública Municipal ser compelida pelo Poder Judiciário
a aumentar o contingente de vagas de provimento efetivo para a carreira da Advocacia Pública, sob

 pena de incorrer na violação ao princípio da separação dos poderes.

Quanto à manifestação da  (IDAssociação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM
1166139803), considera-se pertinente, pois houve o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 138
do CPC/15, concernentes à representatividade, à relevância, à especificidade e à repercussão social da
matéria,   .motivo pelo qual admito a participação da ilustre associação na qualidade de amicus curiae
A supracitada manifestação da ANPM expressou que a preterição de candidatos aprovados em concurso
público para cargo efetivo da Advocacia Pública se dá sob duas formas que não se excluem mutuamente,
em abstrato (observável desde o plano normativo) e em concreto (observável pelos elementos de prova,
documental, neste caso).
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A partir dessas considerações, conclui-se que as atribuições conferidas aos cargos analisados não devem
ser apreciadas apenas no campo normativo (descrições das atividades a serem exercidas), cabendo
apreciar as provas documentais, a fim de se demonstrar o exercício de funções típicas da advocacia
pública pelos servidores ocupantes de cargos comissionados. Nesse contexto, conforme já
fundamentado, tanto o plano normativo quanto os documentos que demonstram as atividades

 desempenhadas evidenciam o exercício da advocacia pública por agentes comissionados ou
contratados precariamente, o que implica reconhecer a burla à regra constitucional do concurso

 público e violação às prerrogativas dos advogados efetivos (art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019).

Conclui-se que o exercício das funções dos cargos comissionados em debate se contrapõe ao princípio
insculpido nos art. 21, §1º, da Constituição mineira e art. 37, V, da CRFB/88 - os quais consagram a
prévia aprovação em concurso público como condição de acesso aos cargos públicos -, de forma que é

 forçoso reconhecer   e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da criação dos cargos em
  (pois as atividades atribuídas ao cargo devem ser exercidas por servidorescomissão de Analista Jurídico

efetivos e não podem usurpar as atividades conferidas à advocacia, em consonância ao inc. II do art. 1º do
Estatuto da OAB e art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019),   Procurador-Fiscal, Procurador-Fiscal Adjunto,

 (cargos integrantes da Advocacia Pública Municipal a serem providosProcurador-Geral Adjunto
mediante a prévia aprovação em concurso público e em observância ao art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019) 
  (por não poder exercer a representação judicial de órgãose Diretor Jurídico/Diretor de Departamento

públicos – atividade própria da carreira da advocacia municipal –, e por consistir em burla à nomeação de
advogados aprovados em concurso público visto que se trata de cargo que, na prática, usurpa as funções
dos advogados efetivos, à luz do art. 1º, §2º, da LCM nº 240/2019 c/c inc. II, art. 1º do EOAB).

Ante o exposto, e depois de considerar o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
 os pedidos iniciais para  da criação dos cargos de PROCEDENTES RECONHECER A NULIDADE
,   Analista Jurídico Procurador-Fiscal, Procurador-Fiscal Adjunto, Procurador-Geral Adjunto e

, vez que são inconstitucionais e ilegais. Com isso, osDiretor Jurídico/Diretor de Departamento
servidores ocupantes dos cargos mencionados deverão ser exonerados após o fim da modulação dos
efeitos, em 6 (seis) meses, praticada no julgamento da Ação Direta Inconstitucionalidade nº
1.0000.19.162428-7/000. Por fim,  ao Município de Governador Valadares que seDETERMINO
abstenha de prover os cargos declarados inconstitucionais e ilegais com pessoas fora da carreira da
Advocacia Pública, pois os cargos supramencionados devem ser providos por servidores concursados e
em observância às prerrogativas dos advogados efetivos (inc. II do art. 1º do Estatuto da OAB).

 a impossibilidade do exercício das funções relativas ao assessoramento jurídico por AgenteDECLARO
Administrativo, as quais devem ser exercidas pelos advogados efetivos do quadro de servidores
municipais, de modo que a Administração Pública Municipal deverá regularizar o exercício funcional, no
prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado, já que trata da probidade da
Administração local.

O eventual descumprimento da presente decisão poderá ensejar a responsabilidade do gestor
  público por ato de improbidade administrativa relativo à violação dos princípios da administração

     pública, previstos no art. 11, caput e inc. II, da Lei nº 8.429/92. Porisso, intime-se pessoalmente o
Chefe do Poder Executivo do Município de Governador Valadares para tomar ciência do teor desta
decisão judicial.

 os pedidos de exoneração dos servidores ocupantes do cargo de Agente Administrativo eIndefiro
Procurador-Geral do Município.

Defiro o pedido da ex-servidora FLÁVIA EVANGELISTA DE CARVALHO para que seja excluída do
, haja vista a sua exoneração do quadro de servidores do Município de Governador Valadarespolo passivo

no decorrer do processo e a consequente perda superveniente do objeto.

Reconheço em favor dos autores a isenção das custas processuais e ônus sucumbenciais, em observância
ao art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
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Intime-se o ilustre representante do Ministério Público sobre o teor desta sentença.

Publique-se. Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Governador Valadares-MG, 02 de julho de 2021.

 

Anacleto Falci

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

 

ACRC/M.F.R
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