EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MARANHÃO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805645-56.2019.8.10.0000,
DOUTOR JORGE RACHID MUBARACK MALUF.

URGENTE!
PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA!

VANESSA LIMA GOMES PINHEIRO, já devidamente qualificada nos autos do
Agravo de Instrumento em epígrafe, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, por seu bastante procurador, que esta subscreve, apresentar CONTRARRAZÕES
DE AGRAVO INTERNO em face do recurso interposto neste feito pelo Município de Paço do
Lumiar (Razões ID. 4163617), manejado em desfavor das decisões proferidas por esta E.
Relatoria aos IDs. 3974452 e 4118342, que, liminarmente, determinaram a imediata
homologação do Concurso Público realizado pelo Município ora Recorrente, bem como
a nomeação da ora Recorrida ante a comprovação de sua regular aprovação no certame.
Nesta mesma oportunidade, ante o manifesto descumprimento de ordem
judicial procedido pelo Município de Paço do Lumiar em relação aos pronunciamentos
acima referenciados, requer-se também O IMEDIATO AFASTAMENTO DO CARGO DA
PREFEITA MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO,
pedido este que se faz com base principal no entendimento jurisprudencial sobre a matéria,
em especial deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação a seguir
colacionada.
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I. DA BREVE SÍNTESE PROCESSUAL E DAS DECISÕES ENTÃO AGRAVADAS.
A fim de melhor situar esta E. Corte de Justiça acerca da manifestação e dos
pedidos ora acostados aos autos, faz-se necessário proceder com breve retrospecto do
processo em epígrafe.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento acima referenciado fora
manejado pela ora Agravada em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da
Comarca de Paço do Lumiar/MA nos autos do mandado de segurança tombado sob nº
801563-29.2019.8.10.0049 que indeferiu o pleito antecipatório então formulado no qual se
pretendia que a municipalidade em questão efetivasse a imediata homologação do resultado
final do concurso público realizado, regulamentado pelo Edital nº 001/2018, bem como
procedesse com a imediata nomeação da então Impetrante em face da cabal demonstração de
seu direito líquido e certo à ocupação de cargo público para qual obteve regular aprovação.
Interposto o agravo de instrumento em questão, aos 12 dias do mês de julho
do corrente ano, o Excelentíssimo Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, atuando
como Relator Substituto, entendeu por preenchidos os requisitos legais autorizadores da
concessão do requerimento liminar recursal, razão pela qual, nos termos da decisão de ID.
3960756, deferiu pleito antecipatório, cuja parte dispositiva ora se reproduz:
Do ex po sto , defi ro a lim i nar v in di cad a a fim de a tri buir e fei to at iv o
ao pr ese nte agr avo , det e rm in ando a im ed iata ho m ologaç ão do
ce rtam e , co m a conse qu ente nom e ação d a cand i data ao c a rgo a
que

p resto u

concu r so,

devendo

est e

Ó rgã o

julgado r

se r

co m u n i c ad o do cum p rim ento desta de cis ão, po r interm édio de
p etiç ão ao s au tos.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC 2015 para, querendo, no

prazo

legal, responder

ao recurso,

facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao
julgamento.
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Cert if iqu e - s e o Mun ic íp i o para c aso q uer ia i ng ress e no fe it o,
apre sen tad o a s def esa s q ue e nte nder p erti nen te s.
Com uni que - se o Juí zo d e orige m ac erta d a pre se nt e dec is ão pa ra
as prov id ên cia s pert in ent e s.
Ap ós, rem eta m - s e o s aut o s à d. P roc ura dori a Gera l de Jus ti ça.
Pu bl iqu e - s e. Int ime - se . Cu mpra - se. S ão Luí s, 12 de j ulh o d e 2 019

Ocorre que, mesmo com a vigência da decisão acima mencionada, o
município ora Agravante quedou-se inerte em relação à determinação dela emanada, fato que
justificou, em 20 de julho de 2019, a comunicação de descumprimento de decisão liminar
apresentada nestes autos pela ora Recorrida, conforme ID. 4024835.
Na oportunidade da dita manifestação acerca do descumprimento da decisão
proferida por esta E. Relatoria, a ora Agravada destacou a ciência inequívoca do inteiro
teor da decisão liminar pelo então Prefeito Domingos Francisco Dutra Filho, que ainda
ocupava a chefia do executivo local, o que se deu mediante intimação pessoal (ID. 4024889),
destacando-se ainda a ampla divulgação da decisão liminar na imprensa local (em especial
nas próprias mídias sociais do município e de seu então prefeito), não obstante as
intimações pessoais do Procurador-Geral do Município (ID. 4024890) e do Presidente da
Comissão do Concurso Público (ID. 4024891).
Tais elementos eram mais que suficientes para comprovar que o não
atendimento à ordem judicial proferida nos autos se dava por mera arbitrariedade da
Administração Pública local e em total desrespeito ao Poder Judiciário e o reconhecido cunho
mandamental de suas decisões, o que ensejava nova intervenção, sob pena de
responsabilização civil e criminal dos envolvidos, o que também foi requerido em sede de
petição.
Em decorrência da comunicação procedida, nova decisão fora prolatada
no feito (em 05 de agosto de 2019, conforme ID. 4118342), na qual o E. Des. Relator
reconheceu razoável decurso de prazo suficiente para que a Administração Pública
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desse efetivo cumprimento à decisão que determinava a homologação do concurso e a
nomeação da candidata ora Recorrida.
Nesta segunda decisão (ID. 4118342) o R. Relator ponderou inclusive a
situação relacionada à condição de saúde do ora ex-Prefeito Domingos Dutra, o que
entendeu, de modo bastante ajustado, não ser justificativa para o não cumprimento da
decisão judicial visto que “a ordem emanada por este Órgão Julgador foi
direcionada a Municipalidade que é Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
(art. 41, III do Novo Código Civil) possuidora de autonomia, face à tríplice
capacidade que lhe é atribuída pela Carta Maior para o cumprimento das
determinações Judiciais a ela impostas ”.
Assim, por não haver justo motivo para que não se efetivasse o
imediato cumprimento da ordem judicial anteriormente proferida, este juízo
concedeu à Municipalidade ora Recorrente prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas para que se manifeste acerca do cu mprimento da decisão de ID.
3974452, ressaltando que “o não cumprimento com exatidão das decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui ato atentatório à
dignidade da justiça, estando o responsável pelo descumprimento sujeito à
aplicação de multa, nos termos do art. 77, IV e §2º, do Código de Processo
Civil ”.

A intimação desse novo decisum ocorreu de forma pessoal na
pessoa da nova Prefeita Municipal, a Sra. Maria Paula Azevedo Desterro ,
conforme faz prova certidão de intimação expedida pela Oficial de Justiça em
anexo aos autos, e que possui a própria assinatura da atual Prefeita Municipal
dando ciência do despacho proferido por esse juízo.
Entretanto,

MESMO

DECORRIDO

O

NOVO

PRAZO

ESTABELECIDO NA DECISÃO DE ID. 4118342 PARA CUMPRIMENTO DA
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ORDEM LIMINAR, mais uma vez o Município de Paço do Lumiar /MA quedou
inerte acerca da obediência à ordem judicial, manifestando-se nos atos apenas em sede de
agravo interno em desfavor das decisões acima referenciadas (recurso que não detém efeito
suspensivo), o que RATIFICA O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E JUSTIFICA
INCLUSIVE REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA SRA. MARIA PAULA AZEVEDO
DESTERRO DA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO
ATENTATÓTIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA, o que ora se requer, na mesma oportunidade
que se apresenta contrarrazões ao agravo interno manejado nos autos.
II. DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
DA EFETIVA CIÊNCIA DAS DECISÕES E DA CRONOLOGIA DOS FATOS. DA
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E O
ESTADO DE SAÚDE DO ENTÃO PREFEITO DOMINGOS DUTRA.
Conforme de aduz das razões de agravo interno acostadas pelo Município de
Paço do Lumiar nestes autos, observa-se que o referido ente público busca justificar
inicialmente o descumprimento das ordens judiciais proferidas neste feito com o alegado
estado de saúde do então Prefeito, o Sr. Domingos Francisco Dutra Filho.
Ocorre que tal argumento não se sustenta no caso concreto.
Inicialmente, considerando-se a ordem cronológica dos fatos, verifica-se
que o Agravante falta com a verdade ao longo de toda sua manifestação.
Explica-se.
A decisão liminar proferida nos autos que, de fato, determina que a
Administração Municipal proceda à imediata homologação do resultado final do concurso
público em questão e a nomeação da ora Agravada para o cargo em relação ao qual obteve
aprovação (ID. 3960756), fora proferida em 12 de Julho de 2019, sendo pessoalmente
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intimado o então Prefeito de seu teor na data de 18 de Julho de 2019, mesma data em
que fora notificado pessoalmente o Sr. Dr. Procurador-Geral do Município, conforme
documentos de ID. nº. 4024890 e 4024889.
Ademais, não obstante a intimação formal acima referenciada, no dia 13 de
julho de 2019, um dia após a prolação da decisão liminar nos autos, o então Prefeito
Municipal Domingos Francisco Dutra Filho manifestou-se por meio de suas redes
sociais em vídeo no qual demonstrava cabal conhecimento da decisão de lavra desta E.
Relatoria, inclusive tentando justificar os motivos pelos quais não daria cumprimento ao seu
teor. Vide:

Isso significa dizer, Excelentíssimos Julgadores, que o Município de Paço do
Lumiar vir em juízo alegar que o então prefeito Domingos Dutra apenas tomou ciência
da ordem judicial que lhe compelia proceder com a homologação do resultado final do
concurso público em questão na mesma data em que deu entrada no Hospital em face
de diagnóstico de AVC é ato despido de qualquer realidade, desleal e não coaduna com o
dever de boa-fé e parceria com os quais devem atuar as partes litigantes, bem como atenta
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contra a dignidade da justiça e desmoraliza a atuação do Poder Judiciário, o que não se pode
permitir impunemente.
Neste sentido, não há que se reconhecer a validade do argumento
acostado pelo ente público neste feito de que o não cumprimento da decisão proferida
nestes autos se deu em face do estado de saúde do então prefeito, tento em vista que,
dias antes de qualquer notícia acerca de sua internação médica, já restava cabalmente
demonstrada a sua ciência inequívoca acerca do teor da decisão liminar, o que reforça o
seu descumprimento injustificado.
Ou seja, no mínimo, em 05 (cinco) dias antes da internação médica do Sr.
Domingos Dutra, ex-prefeito de Paço do Lumiar, este tinha ciência formal da decisão proferida
nestes autos que obrigava a Administração Pública local a efetivar a homologação do
concurso público.
Também não merece guarida a argumentação recursal colacionada pelo
Município ora Agravante que, mais uma vez aproveitando-se da condição médica do exprefeito Domingos Francisco Dutra Filho, alega que “a autoridade coatora se encontra
internada até a presente data, e incapaz de tomar qualquer medida ou praticar qualquer ato
administrativo, o que motivou o pleito de suspensão do processo.”
Inicialmente, grifa-se o comportamento processual que beira a crueldade do
ente público ora Recorrente que busca beneficiar-se da condição clínica do Sr. Domingos
Francisco Dutra Filho para justificar as arbitrariedades perpetradas pela Administração Pública
local, em especial no que se refere ao manifesto descumprimento de ordem judicial.
Não obstante, em que pese os fundamentos trazidos, temos que a matéria já
fora enfrentada nestes autos quando da apreciação do pedido de suspensão processual
requerido pela Municipalidade ora Recorrente.

Rua dos Azulões c/ Av. Colares Moreira, Jardim Renascença II
Ed. Office Tower, Salas 724/725
São Luís (MA) - CEP 65076-730. Fone: (098) 3181-4587
Site: www.bertoldorego.adv.br
E-mail: contato@bertoldorego.adv.br

Vale rememorar o que decidiu o E. Des. Relator ao apreciar o requerimento
(Decisão ID. 4118342):
Outrossim, em que pese a comunicação do estado de saúde do Prefeito
Municipal de Paço do Lumiar, por intermédio do ID 4109043, tem-se que a
ordem emanada por este Órgão Julgador foi direcionada a Municipalidade
que é Pessoa Jurídica de Direito Público Interno (art. 41, III do Novo Código
Civil) possuidora de autonomia, face à tríplice capacidade que lhe é
atribuída pela Carta Maior para o cumprimento das determinações Judiciais
a ela impostas.
Há de se ressaltar, como é de rigor e praxe para qualquer
ente da Federação, que a Lei Orgânica de Paço do Lumiar
nº

1990/97,

explicita

em

seu

art.

79

a

ordem

de

substituição no comando Municipal ao dispor que: “nos
impedimentos do Prefeito este será substituído em suas
obrigações pelo Vice -Prefeito e, este, pelo Presidente da
Câmara sucessivamente”, o que i nviável o acolhimento do
pedido de suspensão do feito.
Desta forma, não visualizando motivos legais para o não
cumprimento da ordem, intime -se a Municipalidade para no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas se manifeste acerca do
cumprimento da decisão de Id nº 3974452, advertindo -o,
desde já, que o não cumprimento com exatidão das decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui ato
atentatório à dignidade da justiça, estando o responsável pelo
descumprimento sujeito à aplicação de multa, n os termos do
art. 77, IV e §2º, do Código de Processo Civil .

Conforme acertadamente destacado pelo E. Desembargador Relator,
independe para fins de cumprimento da decisão proferida neste feito a data da posse da
atual Prefeita Municipal de Paço do Lumiar/MA, tendo em vista que a legislação vigente
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incumbe à então Vice-Prefeita, cargo por ela ocupado anteriormente, todas as funções do
chefe do executivo municipal em caso de impossibilidade de atuação deste.
Mais uma vez, os argumentos acostados pela Municipalidade Agravante não
condizem com a realidade, tampouco possuem suporte legal e/ou jurisprudencial, razão pela
qual merece imediato improvimento o recurso por ela manejado, o que desde já se requer.
GRIFE-SE: INDEPENDENTEMENTE DE ATO FORMAL DE POSSE,
SEMPRE HÁ PESSOA LEGITIMAMENTE RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, ATUANDO EM NOME DO MUNICÍPIO POR SI REPRESENTADO, razão pela
qual não consta nenhum justo motivo para que não tenha de dado cumprimento à ordem
judicial exarada nestes autos, o que também se requer reconhecimento.
Frise-se que é de inegável ciência do Município de Paço do Lumiar/MA o
comando que deve implementar, mas, na prática, acaba por tentar criar algum contexto para
justificar o descumprimento da ordem emanada. No caso dos autos, a própria e atual
Prefeita Municipal Maria Paula Azevedo Desterro, bem como o Prefeito licenciado do
cargo Domingos Dutra foram devidamente intimados do comando da decisão tomada
pelo Desembargador Jorge Rachid Mubarack Maluf, relator e membro da 2ª Câmara
Cível do TJMA.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE SE VINCULA A
AUTORIDADE IMPETRADA DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.
OBRIGATORIEDADE. § 4º, DO ART. 1º, DA LEI N.º 8.437/92. NULIDADE DO
ACÓRDÃO.
1. O prequestionamento da matéria resta atendido nas hipóteses nas quais
interpostos Embargos de Declaração, muito embora rejeitados, resta-se reafirmada
a tese do Tribunal a quo acerca da thema judicandum, in casu, a desnecessidade
de intimação do Estado quanto à sentença concessiva do writ, posto suficiente
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apenas a comunicação da autoridade coatora, sendo que no presente apelo
extremo suscitou-se, tão-somente, a violação ao art. 47, do CPC.
2. A formação do litisconsórcio necessário, em se tratando de Mandado de
Segurança, onde se pleiteia a a autorização para emissão de talonários fiscais
mercê da pendência de débito relativo ao ICMS, revela-se imprescindível tendo em
vista que a relação jurídica tributária forma-se entre o contribuinte e a Fazenda
Estadual.
3. A autoridade coatora, no mandado de segurança, é notificada para prestar
informações, cessando sua intervenção, quando oferecidas estas, razão pelo
qual a legitimatio ad processum para recorrer da decisão deferitória do
mandamus é do representante da pessoa jurídica a que pertence o órgão
supostamente coator.
4. Outrossim, é cediço em sede clássica doutrinária que: "a parte passiva no
mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito público a cujos quadros
pertence a autoridade apontada como coatora.
(...) o ato do funcionário é ato da entidade pública a que ele se subordina. Seus
efeitos se operam em relação à pessoa jurídica de direito público. E, por lei, só
esta tem 'capacidade de ser parte' do nosso direito processual civil". E continua o
referido autor: "A circunstância de a lei, em vez de falar na citação daquela
pessoa, haver se referido a 'pedido de informações à autoridade coatora' significa
apenas mudança de técnica, em favor da brevidade do processo: o coator é citado
em juízo como 'representante' daquela pessoa, como notou Seabra Fagundes, e
não como parte" Celso Agrícola Barbi (Do Mandado de Segurança, 10ª Edição, Rio
de Janeiro: Forense, 2000, p. 125). E "a abertura de vista ao apelado é
formalidade essencial" (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao CPC,
Vol.
V, Rio de Janeiro: Forense, 7ª Edição, p. 456).
5. "Em tema de mandado de segurança, o coator é notificado para prestar
informações. Prestadas estas, sua intervenção cessa. Não tem ele legitimidade
para recorrer da decisão deferitória do mandamus. A legitimação cabe ao
representante da pessoa jurídica interessada' (Acórdão unânime da 1ª T., Rel. Min.
Soares Muñoz, RE 97.282-9-PA , DJU de 24.9.92)" (Hely Lopes Meirelles, in
Mandado de Segurança, 20ª Ed., p. 97) 6. Precedentes: RESP 619461/RS, Rel.
Min. Teori Zavascki, DJ 06.09.2004; ROMS 14.176/SE, Rel. Min. Félix Fischer, DJ
12.08.2002;
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RESP 601.251/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04.04.2005; RESP 646.253/MA;
Rel. Min. Castro Meira, DJ 07.03.2005; RESP 647.409/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
28.02.2005; EDcl no RESP 647.533/MA, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 27.09.2004.
7. A nova redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180/2001, ao § 4º, do art. 1º,
da Lei n.º 8.437/92, determinando que "Nos casos em que cabível medida liminar,
sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo
representante judicial dela será imediatamente intimado", revela evidente a
necessidade de intimação pessoal das liminares concedidas em sede de mandado
de segurança e, com muito mais razão, reforça a imperatividade da intimação da
sentença.
8. Precedentes da Primeira Seção: EREsp 785.230/MG, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.10.2007, DJ 22.10.2007 p. 188;
EREsp 647.366/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 14.03.2007, DJ 09.04.2007 p. 221; REsp 649.019/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27.04.2005, DJ 21.05.2007 p. 531.
13. Recurso Especial provido para anular o acórdão recorrido, determinando a
intimação do Estado do Maranhão da sentença concessiva da segurança.
(REsp 842.279/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/04/2008, DJe 24/04/2008)

Deste modo, porque suficientemente demonstrado que os gestores municipais
de Paço do Lumiar/MA detinham pleno conhecimento do teor das decisões proferidas neste
feito que geram obrigações ao ente público e ainda assim quedam-se inertes ao seu
cumprimento, requer sejam rejeitados todos os argumentos recursais acostados neste sentido,
devendo serem mantidas inalteradas as decisões proferidas aos IDS. 3960756 e 4118342, o
que desde já se requer.
Quanto ao Decreto referenciado pelo Município ora Agravante, que
supostamente anulou o concurso público em questão, ressalta-se que este ato, subscrito
pelo ainda então prefeito Domingos Dutra, não passou de uma tentativa de burlar a decisão
judicial proferida nestes autos posto que, conforme petição de ID. 4024835, restou
documentalmente comprovado que o mencionado decreto fora publicado mesmo após
conhecimento da Administração Pública do teor da decisão proferida nestes autos.
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Ou seja, o Decreto fora utilizado para dar conotação legitima ao ilegal ato de
descumprimento de decisão judicial, devendo, pois, ser interpretado como uma verdadeira
arbitrariedade praticada pela Administração Municipal, o que reforça o desvio de finalidade no
uso das instituições pelos gestores públicos, não podendo uma legalidade justificar outro ato
ilegal, pelo que também merece ser desconsiderado para fins de razões recursais.
DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO – EDITAL 001/2018.
Não logrando êxito em justificar o evidente descumprimento de ordem judicial
proferida nestes autos, o que de fato não detém justificativa, segue ainda argumentando a
municipalidade ora Recorrente que existem indícios de fraude na execução do concurso
público em questão, o que, em tese, impediria o ato homologatório da Administração Pública.
Mais uma vez, não resistem tais fundamentos ao caso concreto.
A uma porque INEXISTE QUALQUER PROVA INCONTROVERSA OU
MESMO DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHEÇA ILEGALIDADE NO CONCURSO PÚBLICO
REGULAMENTADO PELO EDITAL Nº 001/2018 – PAÇO DO LUMIAR.
Portanto, em que pese à possibilidade da Administração Pública anular os
atos por si praticados, é relevante destacar que tal anulação não se pode dar ao seu bel
prazer, em especial quando o ato interfere diretamente na esfera jurídica de terceiros, como
ocorre com a ora Agravada.
Deste modo, considerando que as supostas investigações ainda encontram-se
em prematura fase de inquérito, NÃO É RAZOÁVEL QUE CANDIDATOS TAIS QUAIS A ORA
AGRAVADA SEJAM PREJUDICADAS AO DECURSO DO TEMPO enquanto se apuram
eventuais irregularidades na realização do certame, pelo que tais argumentos não se prestam
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nestes autos para justificar o descumprimento do dever legal do ente público de proceder a
homologação do resultado final do concurso em testilha.
Ademais, mesmo considerados todos os fundamentos trazidos pelo Município
aos autos na vã tentativa de demonstrar a necessidade de anulação do concurso público em
referência, VERIFICA-SE QUE NENHUM DOS ELEMENTOS, AINDA QUE DEVIDAMENTE
COMPROVADOS, SERIAM CAPAZES DE ATESTAR O COMPROMETIMENTO DE TODO O
CERTAME PÚBLICO PELO ATO INDIVIDUALIZADO E PONTUAL DE CANDIDATOS QUE
SUPOSTAMENTE INFRINGIRAM AS REGRAS EDITALÍCIAS.
O que se pretende afirmar é que, ainda que se considere as alegações de
fraude ponderadas pelo Município Recorrente, consideração que se faz apenas por amor ao
debate, ainda assim estas não são suficientes para subsidiar qualquer anulação do concurso,
vez que fazem referência a incidentes pontuais e individualizados, que NÃO INTERFEREM NA
REGULARIDADE DO CONCURSO COMO UM TODO.
Veja-se que no caso concreto o ente público identifica nominalmente os
candidatos que supostamente infringiram as regras do Concurso ao, conforme alegado,
manusear facilmente aparelhos celulares dentro das salas por ocasião da realização das
provas, O QUE NÃO DEMONSTRA EM QUALQUER HIPÓTESE O EFETIVO
COMPROMETIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO EM QUESTÃO.
Nesse sentido, referencia-se a jurisprudência pátria que, em caso
semelhantes, reconheceu que a identificação de fraudes pontuais em sede de concursos
públicos por si só não se mostra como argumento razoável e proporcional para determinação
de anulação do certame.
Assim, a título ilustrativo, grife-se a Sentença proferida pelo juízo da 5ª
Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, confirmada pela 9ª Câmara Cível do TJRJ
nos autos do Agravo interposto (Processo 0046269015.2011.8.19.0000):

Rua dos Azulões c/ Av. Colares Moreira, Jardim Renascença II
Ed. Office Tower, Salas 724/725
São Luís (MA) - CEP 65076-730. Fone: (098) 3181-4587
Site: www.bertoldorego.adv.br
E-mail: contato@bertoldorego.adv.br

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c com Obrigação de Fazer,
com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por LUISE
PINHEIRO CHEVITARESE E OUTROS em face do Estado do Rio de Janeiro e da
Fundação Getúlio Vargas, tendo por objeto principal a decisão administrativa
que anulou o concurso público para o cargo de auditor fiscal da receita estadual,
bem como a determinação para que a organizadora do concurso (FGV) efetuasse a
devolução dos valores pagos pelos candidatos a título de inscrição no citado
certame.
Alegam os Autores em seu longo arrazoado que a FGV, contratada pelo Estado do
Rio de Janeiro para organizar e executar o concurso público, detectou, após a 1ª
fase do certame, tentativa de fraude por ato de empresa terceirizada que detinha por
obrigação realizar os serviços de ótica dos cartões de resposta (CONSUPLAN).
Aduzem ainda os Autores que após auditoria realizada pela FGV, inclusive com
o acompanhamento da Polícia Civil do Estado, restou constatado, com provas
robustas, que 3 (três) candidatos teriam sido favorecidos mediante a prática de
fraudes nos cartões respostas executadas (as fraudes) por funcionário da
citada empresa subcontratada.
No mais, demonstram que com base nas citadas constatações a Secretaria de
Estado de Fazenda resolveu anular, integralmente, o concurso, a despeito de ter sido
identificado que a tentativa de fraude restringiu-se aos 3 (três) candidatos, inclusive
com a determinação de devolução dos valores das inscrições.
Como causa de pedir das pretensões formuladas pelos Autores, aduziu-se que não
seria proporcional anular o concurso inteiro quando as fraudes detectadas foram
restritas a determinados candidatos devidamente identificados, o que violaria,
segundo a tese autoral, a boa fé dos demais concursandos e a teoria da
convalidação dos atos administrativos, uma vez que o próprio Edital do concurso
prevê a punição de exclusão do certame dos candidatos flagrados em tentativa de
fraude.
No mais, alegam os Autores que a anulação do certame não foi precedida do devido
processo legal, com a observância do direito ao contraditório e à ampla defesa dos
demais concursandos interessados na manutenção do certame.
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Com base nestes argumentos, os Autores requerem, liminarmente, a
suspensão da devolução dos valores da inscrição, bem como a suspensão da
realização de novo certame, com a reserva das vagas aos Autores, até o
julgamento definitivo da demanda. Este o relatório.
Passo a decidir.
O exame dos autos revela que a liminar deve ser deferida em parte.
A decisão que aprecia a medida liminar, como se sabe, é fundada em mero juízo de
delibação, motivado pelo reconhecimento da ocorrência, ou não, dos requisitos
inerentes à plausibilidade jurídica e ao periculum in mora. (STF, Pet. 2.570-9/RJ, Rel.
Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 28.06.2002).
Na esteira deste juízo de delibação superficial e sumário, próprio das medidas
liminares, não serão apreciadas neste momento processual as questões atinentes à
possibilidade de que a detecção de tentativa de fraude poderia acarretar no
comprometimento da segurança e da higidez do concurso como um todo, o que
demandaria, por óbvio, dilação probatória inviável nesta fase do processo.
A verossimilhança das alegações autorais reside, entretanto, em dois
argumentos contidos na causa de pedir inicial: o desrespeito ao devido
processo legal e a ausência de proporcionalidade da anulação do concurso
como um todo quando, a primeira vista, a tentativa de fraude foi restrita a
apenas 3 (três) candidatos.
No tocante ao primeiro argumento, como se sabe, detém a Administração Pública
o poder-dever de realizar autotutela administrativa de seus próprios atos,
anulando aqueles que tiverem vício de legalidade, na esteira dos enunciados
contidos nas Súmulas nºs. 346 e 473, ambos do Supremo Tribunal Federal.
O exercício do citado poder-dever, entretanto, encontra limites nos próprios
direitos fundamentais daqueles que tenham sua situação jurídica atingida pela
decisão de anulação dos atos administrativos, na forma do que prescreve o artigo
5º, inciso LV da Constituição da República, que assim dispõe: ´LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’.
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Assim, ainda que se admita tenha havido qualquer ilegalidade no certame a atingir
sua legalidade como um todo, o exercício da autotutela administrativa não pode
ficar a mercê da vontade do administrador público, tendo o mesmo limites
jurídicos ao dever poder de invalidar os atos inquinados de ilegalidade.
Um destes limites é exatamente o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Verifica-se, desta forma, que sempre que um ato administrativo repercutir na
esfera jurídica do administrado, ainda que este seja ilegítimo ou ilegal, deve,
impreterivelmente, a Administração Pública conceder àquele que sofrerá os
efeitos da invalidação oportunidade para se manifestar sob o crivo do
contraditório e do devido processo legal.

(...)

Além disso, não há dúvidas de que na hipótese da alegada fraude em relação a
apenas 3 (três) candidatos, não se pode presumir a mesma ilegitimidade em
relação aos demais candidatos, especialmente quando a conclusão da auditoria
realizada pela FGV afirmou, categoricamente, que não foram encontrados indícios da
existência de fraude em todo o certame.
Assim, ao menos diante da delibação sumária própria desta fase processual, o ato
de anulação do concurso como um todo sem a devida motivação e
demonstração de ter havido fraude em relação a outros candidatos implica,
repita-se, em princípio e diante das provas carreadas na inicial, possibilidade
de violação ao dever de proporcionalidade da medida, bem como infringência à
boa fé dos demais concursandos que não teriam participado de qualquer ato
fraudulento. Verifica-se, com isso, ao menos diante de uma análise superficial, que
a anulação total do concurso sem uma comprovação de que a fraude detectada em
relação a três candidatos contaminou o certame como um todo implica em violação
ao dever de proporcionalidade que deve pautar os atos da Administração Pública.
Isto porque, em uma primeira análise, a sumária anulação total do certame pode ter
sido um meio inadequado ao alcance dos fins colimados (Geeignheit), ou mesmo
desnecessária em relação à restrição imposta (Erforderlichkeit) e, por fim, veicular
medida desproporcional (Verhältnismässigkeit). (CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito
Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2004, págs.
269/270).
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Presente, deste modo, a verossimilhança das alegações autorais. Com o citado
requisito coexiste o periculum in mora. Não há dúvidas de que o prosseguimento do
processo administrativo correspondente, com a devolução dos valores pagos pelos
concursandos a título de inscrição, assim como a possibilidade de instauração de um
novo certame, pode gerar uma situação de fato cuja reversibilidade causará danos
irreparáveis.
Por todas estas razões, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, para: (i)
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, salvo em relação aos
três candidatos cuja fraude foi detectada, impedindo que se iniciem as
devoluções dos valores pagos pela inscrição no certame; (ii) determinar que o
Estado do Rio de Janeiro deixe de instaurar novo concurso com o mesmo
objeto do certame objeto da presente lide, sob pena de multa diária no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Grifo nosso

Conforme mencionado no precedente acima colacionado, que muito se
identifica ao caso concreto, NÃO PARECE RAZOÁVEL OU PROPORCIONAL A ANULAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO EM QUE FORAM MAIS DE 3.000 (TRÊS MIL) CANDIDATOS
CLASSIFICADOS E APROVADOS, QUANDO A SUPOSTA TENTATIVA DE FRAUDE
APURADA LIMITA-SE A ATUAÇÃO DE 02 CANDIDATOS, como pretende a Municipalidade
Recorrente.
Veja-se que o precedente referencia inclusive as Súmulas nºs. 346 e 473,
ambos do Supremo Tribunal Federal, mencionadas nas razões de Agravo Interno, ora
respondido, que trata da possibilidade de anulação, pela Administração, dos atos por si
mesmos praticados:
No tocante ao primeiro argumento, como se sabe, detém a Administração
Pública o poder-dever de realizar autotutela administrativa de seus
próprios atos, anulando aqueles que tiverem vício de legalidade, na
esteira dos enunciados contidos nas Súmulas nºs. 346 e 473, ambos do
Supremo Tribunal Federal.
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O exercício do citado poder-dever, entretanto, encontra limites nos
próprios direitos fundamentais daqueles que tenham sua situação
jurídica atingida pela decisão de anulação dos atos administrativos, na
forma do que prescreve o artigo 5º, inciso LV da Constituição da República,
que assim dispõe: ´LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes’
Grifo nosso

Não obstante, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça é repleta de decisões no sentido de que a anulação de concurso
público que repercuta na esfera de interesse de terceiros, como a ora Agravante, deve ser
precedida de processo administrativo específico com a garantia do contraditório e da
ampla defesa, O QUE TAMBÉM NÃO RESTA IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO e reforça
a necessidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa a fim de obstaculizar
arbitrariedades, conforme se infere dos seguintes precedentes, verbis:
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE ANULAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO POR ATO UNILATERAL DE PREFEITO.
NECESSIDADE

DE

PRÉVIA

INSTAURAÇÃO

DE

PROCESSO

ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos casos em que a invalidação do ato administrativo repercuta no
campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese neste
Sodalício segundo a qual é necessária prévia instauração de processo
administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do
contraditório. 2. A exoneração de servidor público em estágio probatório por
ato unilateral do Prefeito, com base no seu poder de autotutela e em virtude
da anulação de concurso público também por ato daquela autoridade,
depende da prévia instauração de processo administrativo, sob pena de
nulidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso ordinário
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provido.´ (RMS 24.091/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÕES. ANULAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no
sentido de que é necessária a observância do devido processo legal
para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo
de interesses individuais. Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STF - RE: 501869 RS, Relator: Min. EROS GRAU, Data
de Julgamento: 23/09/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-206
DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-06 PP-01139)
ADMINISTRATIVO.

REMESSA

OFICIAL.

CONCURSO

PÚBLICO.

IRREGULARIDADES. FRAUDE. ANULAÇÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO.
RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É
certo que a Administração pode rever seus próprios atos quando
eivados de vícios insanáveis, no caso, contudo, a anulação do certame
mostra-se desarrazoada, uma vez que há prova suficiente de que a
fraude, ainda em fase de apuração, estaria adstrita ao candidato
classificado em primeiro lugar no concurso, não tendo os demais
candidatos participado das irregularidades noticiadas pela autoridade
administrativa. 2. Há que se considerar, ainda, o interesse público na
manutenção do certame, que decorre tanto dos recursos públicos já
despendidos para sua realização, os quais precisarão novamente ser
empenhados caso mantida a anulação, quanto do princípio da
continuidade dos serviços públicos, vez que os profissionais a serem
empossados desenvolvem atividades voltadas ao atendimento de pacientes,
especialmente na reabilitação de pessoas. 3. Excluído do certame o
candidato provavelmente beneficiado, deve o concurso continuar para os
concursandos remanescentes, com validação dos atos legitimamente
praticados, já que mantidos incólumes os princípios da legalidade, isonomia e
moralidade. 4. Remessa oficial a que se nega provimento. Sentença mantida.
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(TRF-1 - REOMS: 133021720134013803, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 03/09/2014, QUINTA
TURMA, Data de Publicação: 07/10/2014)

Portanto, a toda evidência, não há que se considerar qualquer alegação de
irregularidade na execução do Concurso Público regulamentado pelo Edital nº. 001/2018 como
justificativa para afastar a obrigação do ente público municipal de dar cumprimento à ordem
judicial exarada nestes autos ou mesmo para requerer administrativamente sua anulação, seja
por ausência de prova concreta alegada, seja pela ausência de comprovação, ainda que
mínima, que as supostas fraudes comprometera toda a legalidade do concurso, quanto mais
porque identificados nominalmente os candidatos em tese fraudulentos, seja ainda pelo fato de
que a anulação implica em efeitos na esfera jurídica de terceiros, tais quais a ora Agravada, o
que torna imprescindível a prévia instauração de processo administrativo antes da decretação
de nulidade do concurso, nos termos da jurisprudência pátria.
Ante todo o acima exposto, não obstante os demais elementos processuais já
carreados aos autos, requer seja recebida as presentes contrarrazões, devendo ser negado
provimento ao agravo interno manejado pelo Município de Paço do Lumiar/MA, ora Agravante,
sendo mantidas EM QUALQUER HIPÓTESE, todos os termos das decisões de ID. 3960756 e
4118342, aplicando-se as sanções cabíveis.
III. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DA SRA. PREFEITA MARIA PAULA
AZEVEDO DESTERRO.
Conforme

acima

mencionado,

resta

cabalmente

demonstrado

o

descumprimento injustificado procedido pela Administração Pública do Município de
Paço do Lumiar, ora Agravante, em relação às decisões judiciais proferidas neste feito
que determinam a imediata homologação do resultado final do concurso público
regulamentado pelo Edital nº 001/2018 e a nomeação da ora Agravada para o cargo em
relação ao qual que obteve aprovação no dito certame.
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Fala-se em descumprimento injustificado tendo em vista a inexistência de
qualquer comando judicial que retire a eficácia das decisões proferidas nestes autos por esta
E. Relatoria, não sendo suficiente a interposição de recurso de agravo interno para suspender
seus efeitos práticos.
Assim, a omissão do Município de Paço do Lumiar, na pessoa de sua
representante legal, em relação ao cumprimento da determinação exarada nestes autos
configura inequívoca prática de crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do
Código Penal Brasileiro, que assim dispõe:
Código Penal:
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Noutra senda, há que se ponderar também que a omissão atribuída à
Administração Pública local na pessoa de sua representante legal caracteriza-se como ato
de improbidade administrativa, descrita no artigo 11, I e II da Lei 8.429/93 e punível nos
termos do mesmo diploma legal:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou iverso daquele
previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Configura ainda, a omissão, crime de responsabilidade, tipificado no artigo
1º, XIV do Decreto-Lei 201/67, consubstanciado no descumprimento injustificado de ordem
judicial, tal qual ocorre no caso concreto:
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Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara
dos Vereadores:
(…)
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir
ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à
autoridade competente;
(…)
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta
a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do
dano causado ao patrimônio público ou particular.

Nesse sentido, coaduna o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) constitui crime de responsabilidade dos Prefeitos Municipais o não cumprimento
de ordem judicial, sem que seja dado o motivo da recusa ou da impossibilidade, por
escrito, à autoridade competente (Art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei 201⁄67). Recurso
provido." (REsp 546.249⁄PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5.ª Turma, DJ 31⁄05⁄2004.)

De certo é que, seja na esfera penal, cível ou administrativa, o ato omissivo,
não obstante outras penalidades, justifica inclusive pedido de afastamento liminar das
funções públicas da chefe do executivo municipal de Paço do Lumiar/MA, considerandose que o DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DAS ORDENS JUDICIAIS
EMANADAS NESTE FEITO demonstra verdadeiro desdém e descaso à força coercitiva das
ordens oriundas do Poder Judiciário, o que afronta ainda o princípio da Separação dos
Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.
Neste sentido, imprescindível reproduzir-se trecho da recente decisão
proferida pelo E. Desembargador Raimundo José Barros de Sousa, nos autos do Agravo
de Instrumento nº 0808257.98.2018.8.10.0000, que tramitou perante este E. Tribunal de
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Justiça, que em caso semelhante ao em apreço, reconheceu a possibilidade de
afastamento de cargo por descumprimento de decisão judicial do Secretário de Estado
de Segurança Pública. Vide:
RELATOR: DES. RAIMUNDO BARROS
DESPACHO
Desnecessário repetir, especialmente para autoridades, que decisões judicais têm
força obrigatória, em razão da materialização constitucional do Estado-Juiz, portanto
devem ser cumpridas, sobretudo porque eventual questionamento e/ou revogação,
também só ocorre por meio judicial.
Com efeito, o descumprimento e/ou retardamento de ordem judicial pela autoridade
competente configura crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro e
ainda ato de improbidade administrativa, nos exatos termos do disposto na Lei
8.429/1993, in verbis:
Código Penal:
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.
Lei8.429/1993
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
(…)
Nesse cenário, conforme despacho lançado no Id 2924371, em 30 de janeiro de
2019, ou seja, há mais de 6 (seis) meses, este relator determinou que o Secretário
de Segurança do Estado do Maranhão, autoridade responsável pela administração e
gestão da Polícia Militar no Estado, adotas seno prazo improrrogável de 10 (dez)
dias, as providências cabíveis ao fiel cumprimento do mandado de imissão de posse
expedido nos autos.
Contudo, colhe-se dos autos que apesar de devidamente cientificado em 15 de
fevereiro de 2019, conforme ofício juntado aos autos Id 3006522, até a presente data
a decisão ratificadaa unanimidade de votos, no julgamento do mérito do Agravo de
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Instrumento na Sessão da Quinta Câmara Cível, encontra-se sem efetividade em
razão da inércia do Secretário de Segurança Pública em providenciar o auxílio de
força policial ao cumprimento do mandado.
Dessarte, a postura do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão,
configura verdadeiro descaso e desrespeito com determinações judiciais, além de
colocarem descrédito o Poder Judiciário.
Ante o exposto, determino mais uma vez que o Senhor Secretário de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, Dr. Jefferson Miler Portela e Silva, providencie no
prazo improrrogável de 5(cinco) dias, o auxílio de força policial necessária ao
cumprimento de mandado de imissão de posse do imóvel em tela, sob pena de ser
afastado do cargo por descumprimento de decisão judicial (art.330 do CP)e eventual
prática de ato de improbidade administrativa (art.11, II da Lei 8.429/1993).
Registro que o mandado deve ser cumprido de maneira pacifica e ordeira, ou seja,
sem qualquer tipo de truculência.
Serve o presente despacho como ofício e/ou mandado de intimação. Publique-se e
Cumpra-se. São Luís, 14de Junho de 2019.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Impende destacar que não se trata de precedente judicial isolado, sendo
recorrente o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de ser determinado
afastamento de Prefeito Municipal (gestor público) em caso de reiterado descumprimento de
ordem judicial. Vide:
EMENTA
CRIMINAL.

PREFEITO

MUNICIPAL.

CRIME

DE

DESOBEDIÊNCIA.

AFASTAMENTO DO CARGO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE O
AFASTOU DO CARGO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM
DENEGADA. Denúncia que imputa ao paciente a prática, em tese, de delito de
responsabilidade de Prefeito, em virtude do não cumprimento de decisão
judicial. Não há ilegalidade na decisão de afastamento do paciente do cargo de
Prefeito realizada nos termos do art. 2º, II, do Decreto-lei 201/67, (…) Não se
evidencia a atipicidade da conduta imputada ao paciente que, teria, em tese, deixado
de cumprir decisão judicial, na qual se determinava a reintegração de servidora
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municipal e o pagamento da remuneração respectiva. Maiores considerações a
respeito das alegações trazidas pela impetração são impróprias no meio eleito.
Ordem denegada.
(STJ - HC: 38908 BA 2004/0146579-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 03/02/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ
07/03/2005 p. 310)
VOTO
Pelo exame da peça acusatória, aqui transcrita às fls. 255/256, tem-se o atendimento
aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois houve a exposição do
fato criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação do
acusado, além da classificação da conduta por ele praticada.
Desta forma, não vislumbro a alegada atipicidade da conduta praticada, pois a
descrição dos fatos demonstra, em tese, adequação ao tipo descrito no art. 1º, inciso
XIV do Decreto-Lei 201/67.
O paciente, na condição de Prefeito da comarca de Dário Meira/BA, teria
deixado de cumprir decisões judiciais, na qual se determinava a reintegração
de servidora municipal, bem como o pagamento de seus vencimentos.
O então Prefeito teria, em tese, deixado de reintegrar a servidora, bem como de
efetuar o pagamento da remuneração.
Evidenciada, assim, a tipicidade, em tese, da conduta imputada ao paciente,
torna-se prematuro o trancamento da ação penal instaurada.
Omissis.
Grifo nosso.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.

CRIME

DE

RESPONSABILIDADE

DE

PREFEITO

POR

DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL. ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI
201/67. VALORAÇÃO JURÍDICA DO FATO. DESNECESSÁRIO O REEXAME DE
PROVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não encontra
óbice no entendimento consolidado na Súmula 7/STJ o recurso que se limita à
discussão acerca da qualificação jurídica de ato emanado do Judiciário como a
ordem judicial a que se refere o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/67. 2. Configura
ordem judicial a determinação de Juiz do Trabalho dirigida a prefeito para
que procedesse, de imediato, ao bloqueio do saldo pecuniário devido a
empresa reclamada nos autos de reclamação trabalhista, bem como à
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colocação do crédito à disposição daquela Justiça Especializada. 3.
Tipicidade da conduta reconhecida. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 679.499/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
julgado em 03/04/2008, DJe 09/06/2008)

Deste modo, restando evidente a prática, pela Administração Pública de Paço
do Lumiar-MA, na pessoa da atual chefe do poder executivo, de crime de desobediência,
punível nos termos da legislação penal vigente, crime de responsabilidade (Decreto Lei
201/67) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/92), bem como diante do manifesto
interesse da perpetuar ao longo do tempo o DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
PROFERIDA NESTES AUTOS, o que se dá de modo reiterado, requer seja, nos termo da
fundamentação acima colacionada, SEJA DETERMINADO O IMEDIATO AFASTAMENTO DA
SRA. MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO DA CHEFIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL,
BEM COMO APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA, o que se requer nos termos da fundamentação acima.

IV. DOS PEDIDOS
Ante todo o acima exposto, requer sejam RECEBIDAS e PROCESSADAS as
presentes contrarrazões recusais, para que sejam NEGADO PROVIMENTO ao recurso de
agravo interno manejado pelo Município de Paço do Lumiar/MA nestes autos, devendo ser
mantidas em sua integralidade as decisões de ID. 3960756 e 4118342.
Requer-se ainda nesta mesma oportunidade, em face o REITERADO
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL, SEJA DETERMINADO O
IMEDIATO AFASTAMENTO DA SRA. MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO DA CHEFIA
DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO A APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR
ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, o que se requer nos termos da fundamentação
acima.
Em razão dos indícios de prática de crime de desobediência (artigo 330 do
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CBP) e atos de improbidade administrativa pela atual prefeita de Paço do Lumiar-MA,
requer seja dada ciência dos fatos à Procuradoria Geral de Justiça, para que adote as medidas
cabíveis para ver respnosabilizada criminal e civilmente a Sra. Maria Paula Azevedo Desterro,
atual Prefeita Municipal de Paço do Lumiar-MA.
Também em face das evidências da prática de Crime de Responsabilidade
(Decreto Lei 201/67), requer seja comunicada a Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA a
fim de que seja deflagrado competente processo administrativo para responsabilização.
Requer-se ainda seja condenado o Município de Paço do Lumiar/MA ao
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2º,
do Código de Processo Civil, bem como a Prefeita Municipal Maria Paula Azevedo Desterro.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Paço do Lumiar, 09 de Agosto de 2019.
Aidil Lucena de Carvalho
OAB/MA nº. 12.584
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