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a. PROCESSO Nº 594-48.2017.8.10.0039 (5962017)

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA

b. IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

c. IMPETRADO: LAERCIO COELHO ARRUDA

DECISÃO

Vistos em correição

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  pelo  Ministério

Público Estadual em face de ato do Prefeito Municipal de Lago da Pedra/MA, o Sr.

Laércio  Coelho  Arruda,  com  a  finalidade  de  suspender  o  processo  seletivo

simplificado Edital nº 001/2017. O impetrante em síntese argumenta que o referido

feito  visa  preencher  685  (seiscentos  e  oitenta  e  cinco)  vagas,  através  de  um

processo seletivo que tem por objetivo burlar os princípios do concurso público e da

impessoalidade, já que o edital não atende ao requisito da “necessidade temporária

de excepcional interesse público e não possui critérios objetivos”, consubstanciando-

se em verdadeiro aparelhamento do município, tudo conforme inicial.

Com a exordial vieram acostados os documentos de fls. 08/15.

Instado  a  se  manifestar  sobre  o  pedido  liminar,  o  impetrado

apresentou  manifestação  às  fls.  23/37,  na  qual  aduziu  que  não  tentou  infringir

qualquer principio da administração pública, já que a finalidade do processo seletivo

simplificado  é  proporcionar  um  bom  funcionamento  e  continuidade  ao  serviços

públicos,  bem  como  promoveu  alterações  no  edital  001/2017,  seguindo

recomendações do Ministério Público.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados, DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da medida liminar
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A  concessão  de  medidas  de  natureza  liminar  passa

necessariamente pela aferição da existência cumulativa de dois requisitos, a saber:

o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Por fumus boni iuris deve-se entender a existência de fortes indícios

da  existência  do  direito  alegado  pelo  autor/impetrante,  cuja  existência  deve  ser

demonstrada por meio da documentação acostada aos autos, bem como do amparo

legal das alegações daquele. 

Da análise do caso concreto, percebe-se que o ponto controvertido

dos autos é saber se o processo seletivo simplificado realizado com base no Edital

nº 001/2017, ofende ou não o art. 37, caput, incisos II e IX, da Constituição Federal1,

ou seja,  os princípios  do concurso público,  da  impessoalidade.  Neste sentido,  o

impetrante argumenta que o referido edital não atende ao requisito da necessidade

temporária  de  excepcional  interesse  público  e  não  possuir  critérios  objetivos  de

seleção. 

Acerca do assunto, calha trazer à lume as lições de José dos Santos

Carvalho Filho, que ao tratar do tema, depois de registrar que o concurso público foi

um instituto implantado na França, desde a época de Napoleão, assim leciona:

1.3 Alcance da Exigência

A  prévia  aprovação  em  concurso  público  é,  como  regra,  condição  de
ingresso no serviço público.

O alcance da exigência deve ser o mais amplo possível, de modo que
pode se considerar que  a exigência da aprovação em concurso se
configura como regra geral.

A  regra  abrange  não  só  o  provimento  em  cargos  públicos,  como
também  a  contratação  de  servidores  pelo  regime  trabalhista.  (grifei)
(Manual de Direito Adminsitrativo, Editora Lumen Juris, 15ª Edição, p. 516)

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
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;  
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
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É consabido que a regra geral de ingresso na Administração Pública

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

Por outro lado, o segundo instituto jurídico que permeia o caso na

continuação do raciocínio para se resolvê-lo, é a possibilidade de contratação por

tempo determinado, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Com  relação  ao  tema,  novamente  trago  as  lições  de  José  dos

Santos Carvalho Filho. Inicialmente, ele ensina que o inciso IX do citado dispositivo

constitucional é norma de eficácia limitada e que a lei que o regulamenta deve ser

editada pelo ente federativo que pretender a inclusão de servidores temporários2.

Assim,  o  Mestre  do  Ministério  Público  fluminense  vaticina  que  a

contratação  temporária  deve  preencher  a  três  pressupostos:  a  determinabilidade

temporal  da  contratação;  a  temporariedade  da  função  e  a  excepcionalidade  do

interesse público, dispondo da seguinte forma:

O regime especial deve atender a três pressupostos inafastáveis.

O primeiro deles é a determinabilidade temporal da contratação, ou seja,
os  contratos  firmados  com  esses  servidores  devem  ter  sempre  prazo
determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutário
e  trabalhista,  em que  a  regra  consiste  na  indeterminação  do prazo  da
relação de trabalho. Constitui, porém evidente simulação a celebração
de contratos de locação de serviços como instrumento para recrutar
servidores, ainda que do interesse de empresas públicas e sociedades de
economia mista.

Depois,  temos  o  pressuposto  da  temporariedade da função:  a
necessidade  desses  serviços  deve  ser  sempre  temporária.  Se  a
necessidade  é  permanente,  o  Estado  deve  processar  o
recrutamento  através  dos  demais  regimes. Está,  por  isso,
descartada  a  admissão  de  servidores  temporários  para  o
exercício  de  funções  permanentes; se  tal  ocorrer,  porém,
haverá indisfarçável simulação, e a admissão será inteiramente
inválida. Lamentavelmente,  algumas  Administrações,
insensíveis (para dizer o mínimo) ao citado pressuposto, tentam
fazer contratações temporárias para funções permanentes, em
flagrante tentativa de fraudar a regra constitucional. Tal conduta,
além de dissimular a ilegalidade do objetivo, não pode ter outro elemento
mobilizador senão o de favorecer a alguns apaniguados para ingressarem
no serviço público  sem concurso,  o que caracteriza  inegável  desvio  de
finalidade.

2 No mesmo sentido José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, 19. Edição, São
Paulo: Malheiros Editores, 2001, p.665 ) e Maria Sylvia di Pietro, esta citada por Carvalho Filho.
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O último pressuposto é a  excepcionalidade do interesse público que
obriga  ao  recrutamento.  Empregando  o  termo    excepcional    para
caracterizar o interesse público do Estado,    a Constituição deixou claro
que  situações  administrativas  comuns  não  podem  ensejar  o
chamamento  desses  servidores. Portanto,  pode  dizer-se  que  a
excepcionalidade do interesse público corresponde à excepcionalidade do
próprio  regime  especial.  Algumas  vezes  o  Poder  Público,  tal  como
sucede com o pressuposto anterior e em regra com o mesmo desvio
de  poder,  simula  desconhecimento  de  que  a  excepcionalidade  do
interesse público é requisito inafastável para o regime especial.

......................................................................................................................

Lamentavelmente,  a  contratação  pelo  regime  especial,  em  certas
situações,  tem  servido  mais  a  interesses  pessoais  do  que  ao
interesse  administrativo  . Por  intermédio  desse  regime,  tem
ocorrido  contratações  “temporárias”  com  inúmeras
prorrogações,  o  que  as  torna  verdadeiramente  permanentes.
Ocorre também que a Administração realiza concurso para a investidura
legítima em regime estatutário ou trabalhista e,  ao invés de nomear ou
contratar os aprovados, contrata terceiros para as mesmas funções. Trata-
se  de  condutas  que refletem desvio  de  finalidade  e  que  merecem
invalidação  em face  dos  princípios  da  legalidade  e  da  moralidade
administrativa. Pode  até  mesmo  concluir-se  que  semelhantes
distorções ofendem o princípio da valorização do trabalho humano,
previsto  no  art.  170,  caput,  da  Carta  vigente,  até  porque têm sido
desprezados alguns dos direitos fundamentais dos servidores.

(grifei) (José dos Santos Carvalho Filho, mesma obra, p. 500/501).

Sublinho que não se desconhece o precedente do Supremo Tribunal

Federal no sentido de que a natureza permanente da atividade pública, por si só,

não  afasta,  de  plano,  a  autorização  constitucional  para  contratar  servidores

destinados a suprir demanda eventual ou passageira, devendo-se aferir no caso a

transitoriedade  da  contratação  e  a  excepcionalidade  do  interesse  público  que  a

justifica. 

Neste sentido é o julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

3247 MA: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º,  INC.
VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO
DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E
EFEITO  DAS  EXPRESSÕES  “NECESSIDADE  TEMPORÁRIA”  E
“EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO”.  POSSIBILIDADE  DE
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA  SUPRIR  ATIVIDADES
PÚBLICAS  DE  NATUREZA  PERMANENTE. TRANSITORIEDADE
CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
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1.  A  natureza  permanente  de  algumas  atividades  públicas  -  como  as
desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não
afasta,  de  plano,  a  autorização  constitucional  para  contratar  servidores
destinados  a  suprir  demanda  eventual  ou  passageira.  Necessidade
circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do
serviço  para  o  qual  a  contratação  se  afigura  premente  autoriza  a
contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República.
2. A contratação destinada à atividade essencial e permanente do Estado
não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade.
Necessidade de exame sobre a  transitoriedade da contratação e  a
excepcionalidade do interesse público que a justifica.
3.  Ação direta  de inconstitucionalidade  julgada  parcialmente  procedente
para dar interpretação conforme à Constituição .
(ADI 3247 MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Data de Julgamento: 26/03/2014,  DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC
18-08-2014) (grifei).

No caso dos autos, compulsando o Edital 001/2017, constata-se que

o processo seletivo visa ao preenchimento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco)

vagas para os mais variados cargos, quais sejam: Professor, Auxiliar Administrativo,

Auxiliar de Serviços Gerais,  Zelador, Merendeira,  Mecânico, Eletricista, Motorista,

Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Gari de

Coleta,  Gari  de Roçadeira,  Gari  de Limpeza, Gari  de Capina, Fiscal  de Limpeza

Pública e Auxiliar Administrativo, conforme item 2.1 do Edital (fl. 11).

Intimado a se manifestar sobre o pedido liminar, o impetrado  não

demonstrou  concretamente qual  a  excepcionalidade  do  interesse  público  que

ensejaria a abertura de processo seletivo para contratações temporárias; ao reverso,

percebe-se  que  no  caso  concreto,  a  maioria  das  vagas  oferecidas  se  trata  de

situações habitais que enseja necessidade de contratação de servidores de forma

permanente  através  de  concurso  público.  Em  verdade,  o  edital  impugnado

demonstra que o processo seletivo visa selecionar pessoas para o quadro geral de

servidores do Município. 

Apenas  para  exemplificar  a  demonstração  da  falta  do  caráter

excepcional  das contratações,  os documentos juntados comprovam que somente

para o cargo de professor,  dos diferentes níveis,  ofertou-se 92 (noventa e duas)

vagas.
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Assim,  não  vislumbro  na  espécie  a  caracterização  do  interesse

público  excepcional  a  ensejar  contratações  temporárias,  tendo  em  vista  que  a

maioria das vagas se destina a atividades essenciais de caráter permanente.

Ademais, quanto ao requisito da necessidade temporária, da análise

da documentação acostada aos autos, em análise preliminar própria desta fase, não

vislumbro  a  demonstração  de  tal  requisito,  já  que  o  impetrado  não  comprovou

concretamente,  através  de  documentos  e  dados,  o  aumento  da  demanda  nos

serviços  públicos  nas  diversas  áreas,  dificuldade  na  seleção  de  determinados

profissionais ou outro motivo a justificar a contratação temporária. 

Sublinho  que,  pelo  menos  nesta  fase  de  análise  perfunctória,  a

alegação genérica de transitoriedade da contratação não merece ser acolhida. Ao

reverso, em consulta pela internet3, percebe-se que o último concurso público para

contratação  de  servidores  efetivos,  realizado  pelo  Município  de  Lago  da  Pedra,

ocorreu  em  2009,  através  do  Edital  01/2009, realizado  pela  empresa  Magnus

Auditores e Consultores Associados, inscrita no CNPJ 23.852.734/0001-02, situada

na Avenida Amazonas, 311, 3º Andar – Centro, CEP: 30.180-000, Belo Horizonte –

MG.

O  fato  de  um  Município  do  porte  de  Lago  da  Pedra (com

aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) habitantes4, além dos Municípios menores

que o orbitam) passar quase 08 (oito) anos sem realizar um concurso público indica

que  possivelmente  “as  contratações  temporárias”  ocorrem  em  sucessivas

prorrogações. Isto sugere indícios de que, em verdade, o caráter das contratações

impugnadas na inicial é permanente, e que o processo seletivo impugnado visa tão

somente transvesti-lo de um pseudo caráter temporário.

Com  relação  ao  tema,  transcrevo  ensinamentos  de  Diógenes

Gasparini o qual dispões que: 

“Por  necessidade  temporária  entende-se  a  qualificada  por  sua
transitoriedade; a que não é permanente; aquela que se sabe ter um
fim próximo. Em suma, a que é passageira. (...) A necessidade a ser
atendida,  além  de  temporária,  há  de  ser  de  excepcional  interesse
público. Este não há de ser relevantíssimo, mas tão-só revelador de
uma situação  de  exceção,  de  excepcionalidade,  que  pode  ou  não
estar ligado à imperiosidade de um atendimento urgente. Por certo,

3 http://www.magnusconcursos.com.br/concurso/pm_LagoDaPedra/edital.pdf
4 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=210570
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não  precisa,  nem  a  Constituição  Federal  exige,  que  haja  a
necessidade de um atendimento urgente para legitimar a contratação.
Basta a transitoriedade da situação e o excepcional interesse público.
Mas,  ainda,  não  é  tudo.  Tem-se  de  demonstrar  a  impossibilidade  do
atendimento com os recursos humanos de que dispõe  a Administração
Pública  ou,  conforme ensina Celso  Antônio  Bandeira  de Mello  (Regime
Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta. 2. ed.,
São  Paulo,  Revista  dos  Tribunais,  1991,  p.  82),  ‘cumpre  que  tal
contratação  seja  indispensável;  vale  dizer,  induvidosamente  não  haja
meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço
dos servidores  já  existentes’” (Direito  administrativo.  12  ed.  São Paulo:
Saraiva, 2007. p. 161).
 

Assim, no caso dos autos, vislumbro indício de ofensa aos incisos II

e IX do art. 37 da Constituição Federal.

Ressalto que, mesmo após o Edital de Retificação de nº 02/2017, os

critérios  utilizados  para  avaliação  na  entrevista  são  muitos  subjetivos,  dando

margem ao avaliador realizar julgamento subjetivo e aprovar no certame o candidato

que lhe aprouver, conforme se percebe do anexo II, do Edital de Retificação.  Tais

práticas afrontam o Princípio da Impessoalidade da Administração Pública, conforme

disposto no art. 37,   caput  , da Constituição Federal.

Aliás, a margem de livre decisão que o administrador público possui

para praticar determinado ato administrativo não significa ausência total de limites

jurídicos,  pois  a  competência  discricionária  deve  ser  exercida  dentro  dos  limites

jurídicos estabelecidos na norma que facultou o ato e nos princípios constitucionais

da administração pública.

Neste sentido é a lição de Germana de Oliveira Morais5:

A  margem  de  livre  decisão,  para  fins  de  complementação  aos
pressupostos da norma e de conformação total de seus efeitos, no entanto,
não  pressupõe  nem implica  ausência  total  de  limites  jurídicos  ao
administrador. O administrador, ao exercer a competência discricionária,
sujeita-se  não  apenas  ao  limites  fixados  na  lei,  mas  também a  outros
limites  jurídicos  pré-estabelecidos,  quais  sejam,  os  princípios
constitucionais da Administração Pública e os princípios gerais de Direito.
(MORAIS, p.48, 2004) (grifei)

Assim,  pode-se  concluir  que  o  exercício  da  discricionariedade

administrativa deve ser exercido mediante a ponderação comparativa dos interesses

5 MORAIS,  Germana de Oliveira.  Controle  Jurisdicional  da  Administração Pública.  2.ed.  São
Paulo: Dialética, 2004.
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envolvidos no caso específico, com o objetivo de concretização do interesse público

à  luz  dos  parâmetros  traçados  pelos  princípios  constitucionais  da  Administração

Pública. 

Por outro lado, quanto ao  periculum in mora, não são necessários

grandes esforços para demonstrá-lo, já que caso não seja deferida a liminar para

suspender o processo seletivo, o ato lesivo aos princípios da Administração Pública

se perpetuará no tempo.

2.2. Dos serviços de educação e saúde

Tendo em vista a essencialidade dos serviços de educação e saúde,

por cautela e com o fim de resguardar o Princípio da Continuidade dos Serviços

Públicos,  faz-se  necessário  manter  o  referido  processo seletivo  para  estas  duas

áreas reguladas pelo Edital 01/2017, ao menos até o julgamento do mérito deste

Mandado de Segurança.

2.3. Da necessidade e da conveniência das astreintes recaírem
também sobre a pessoa do Gestor

As lições mais comezinhas de Direito Administrativo instruem que os

bens públicos  de uso comum e os de uso especial  são,  em regra,  inalienáveis;

enquanto,  os  bens  dominicais  podem  ser  alienados,  desde  que  observadas  às

exigências legais. Este inclusive é o teor dos artigos 100 e 101 do Código Civil.

Dessa  forma,  não  vejo  como  uma  eventual  conduta  morosa  do

Gestor onerar, por meio das astreintes, apenas e tão somente o patrimônio público.

Isto  seria  uma  ofensa  aos  Princípios  da  Supremacia  do  Interesse  Público  e  da

Indisponibilidade.  Acerca disso, José dos Santos Carvalho Filho6 leciona que:

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração nem a seus
agentes.  Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em
prol  da  coletividade,  esta  sim  a  verdadeira  titular  dos  direitos  e
interesses públicos. O princípio da indisponibilidade enfatiza tal situação.
A Administração não tem a livre disposição dos bens e interesses
públicos, porque atua em nome de terceiros. Por essa razão é que os
bens  públicos  só  podem  ser  alienados  na  forma  em  que  a  lei
dispuser. (grifei)

6 Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 15ª Edição, p. 25
Marcelo Santana Farias

Juiz de Direito
AAMQ
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Ressalte-se que, em regra, as diversas formas de alienação de bens

públicos exigem autorização legislativa e interesse público devidamente justificado, o

que, por  certo,  não existiria no caso dos autos em eventual  mora do Gestor  no

cumprimento desta decisão.

A  respeito  do  tema,  a  Segunda  Turma  do  Superior  Tribunal  de

Justiça já se manifestou pela possibilidade do aqui fixado. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  REVISÃO  DE  PENSÃO.  DEFERIMENTO  DE  LIMINAR.
MULTA  DIÁRIA  DIRECIONADA  À  AUTORIDADE  IMPETRADA.
POSSIBILIDADE.

1.  A questão nos autos indaga saber  se pode a multa cominatória  ser
direcionada  ao  agente  público  que  figura  como  impetrado  na  ação
mandamental.

2. Segundo o Tribunal de origem, "a imposição da multa pessoal cominada
ao  Presidente  do  RIOPREVIDENCIA,  vez  que  em  consonância  com  o
parágrafo  único  do  art.  14  do  CPC,  [...]  tem  por  finalidade  reprimir
embaraços a efetivação do provimento judicial".

3.  A cominação de astreintes pode ser  direcionada não apenas ao
ente  estatal,  mas  também  pessoalmente  às  autoridades  ou  aos
agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais.

(Precedente: REsp 1111562/RN, da relatoria do Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, publicado em 18/09/2009).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg  no  AREsp  472.750/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. FIXAÇÃO CONTRA
AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85. FALTA
DE  PRÉVIA  INTIMAÇÃO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

...................................................................................................

2.  Como anotado no acórdão embargado,  o art.  11 da Lei nº 7.347/85
autoriza o direcionamento da multa cominatória destinada a promover
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer estipulada no bojo
de  ação  civil  pública  não  apenas  ao  ente  estatal,  mas  também
pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis
pela efetivação das determinações judiciais, superando-se, assim, a
deletéria  ineficiência  que  adviria  da  imposição  desta  medida
exclusivamente à pessoa jurídica de direito público.

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito
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(EDcl no REsp 1111562/RN, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 16/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER
E  NÃO  FAZER.  ASTREINTES. VALOR.  REEXAME  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  07/STJ.  FIXAÇÃO  CONTRA  AGENTE
PÚBLICO. VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 7.347/85.
1. O pedido de minoração da quantia arbitrada a título de astreintes não
ultrapassa a barreira do conhecimento, uma vez que o valor confirmado
pela Corte de origem - R$ 5.000 (cinco mil reais) por dia - não se mostra
manifestamente  desarrazoado  e  exorbitante.  Por  conseguinte,  sua
modificação dependeria de profunda incursão na seara fático-probatória.
Incidência da Súmula 07/STJ.
2. A cominação de astreintes prevista no art.  11 da Lei nº 7.347/85
pode  ser  direcionada  não  apenas  ao  ente  estatal,  mas  também
pessoalmente  às  autoridades  ou  aos  agentes  responsáveis  pelo
cumprimento das determinações judiciais.
3. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp 1111562/RN, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)

Ainda sobre o tema, é pertinente a lição de Leonardo José Carneiro

da Cunha:

Para conferir efetividade ao comando sentencial, cabe, portanto, a fixação
de multa, com esteio no parágrafo 4º do art. 461 do CPC, a ser exigida do
agente público responsável,  além de se a exigir  da própria pessoa
jurídica  de  direito  público.  (A  Fazenda  Pública  em  Juízo,  Editora
Dialética, 5ª Edição, p. 140)

No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Rodrigues Wambier e

Teresa Arruda Alvim Wambier7, que ao tratar da multa do parágrafo único do art. 14

do Código de Processo Civil, assim dispõem:

Estão certamente incluídos dentre esses empeços os entraves de caráter
burocrático, de qualquer natureza, inclusive aqueles criados por servidores
públicos,  fundacionais  ou  autárquicos,  de  qualquer  das  esferas  da
administração pública, que serão pessoalmente responsabilizados por sua
conduta.  A  atribuição  de  responsabilidade  pessoal  ao  agente
administrativo  parece  ser  a  única  interpretação  capaz  de  dar  ao
dispositivo  o  rendimento  desejado,  em  favor  da  efetividade  do
processo,  quando  se  tratar  de  responsável  vinculado  ao  poder
público.

7 Citados por Leonardo José Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, Editora Dialética,
3ª Edição, p. 126

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito

AAMQ
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Dessa  forma,  diante  do  exposto,  tenho  como  necessário  e

conveniente que a multa ora fixada recaia na pessoa do Impetrado. 

3. DISPOSITIVO

Desta forma, com esteio no art. 7º da Lei nº 12.016/2009, estando

presente o  fumus boni juris e  periculum in mora,  DEFIRO  EM PARTE O PEDIDO

LIMINAR  requerido  e  DETERMINO  a  suspensão DO  PROCESSO  SELETIVO

SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, REGULADO PELO EDITAL

001/2017, ressalvada as contratações para Professores, Auxiliares de Enfermagem,

Técnicos  de  Enfermagem  e  Auxiliares  de  Saúde  Bucal,  as  quais  por  serem

atividades  essenciais  e  imprescindíveis  continuam a  ser  reguladas  pelo  referido

edital até o julgamento do mérito do presente mandamus.

Por  se  tratar  de  obrigação  de  fazer,  imponho,  em  caso  de

descumprimento, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos

do art. 537, do Código de Processo Civil.

Ademais,  seguindo  orientação  jurisprudencial8 a  multa  acima

epigrafada  incidirá  na  pessoa  da  autoridade  coatora,  ou  seja,  o  Prefeito

Municipal.

O cumprimento da obrigação de fazer imposta ao requerido deverá

ser comprovado nos autos.

Por fim, com a finalidade de melhor instruir o feito em relação ao

requisito  da  necessidade  temporária,  requisito  de  ofício  ao  impetrado  todos  os

documentos necessários a comprovar suas alegações, em especial os editais dos

processos seletivos ocorridos a partir de 2009 até a presente data, os quais deverão

ser juntados aos autos no prazo de 10 (dez) dias, tudo nos termos do art. 6º, § 1º, da

Lei 12.016/2009  9  .
8 REsp  1111562  /  RN,   Relator  Ministro  CASTRO  MEIRA  -  SEGUNDA  TURMA  -  Data  da
Publicação/Fonte DJe 18/09/2009.
9 Art. 6o  (...)
§  1o  No  caso  em que o  documento  necessário  à  prova  do  alegado se  ache  em repartição  ou
estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de
terceiro,  o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original
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Juiz de Direito
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Intimem-se as partes da presente decisão.

Uma cópia da presente decisão servirá como mandado/ofício. 

Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito.

Cumpra-se.

Lago da Pedra/MA, 09 de março de 2017.

Marcelo Santana Farias
Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/Ma

ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.  O
escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. 
§ 2o  Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no
próprio instrumento da notificação. 
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Juiz de Direito
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