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Processo 08000008-97.2019.814.0091
Classe: Ação Civil Pública
Autor: Ministério Público Estadual
Requerido: Município de Salvaterra
  
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Cuida-se de Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público Estadual,
por intermédio da ilustre Promotora de Justiça vinculada a este Juízo, tendo como
impetrado o MUNICÍPIO DE SALVATERRA. 

Narra a exordial o seguinte: 
No dia 28 de fevereiro de 2018 foi instaurado o Inquérito Civil SIMP 000642-
343/2017, por meio da Portaria 03/2018, cujo objetivo era apurar supostas
irregularidades no preenchimento dos cargos de Direção das Escolas
Municipais, por parte da Prefeitura e Secretária de Educação, os quais, segundo
o art. 7, §3 da Lei Complementar Municipal 1179/2014 deveriam ser
preenchidos em sua totalidade por servidores EFETIVOS. 
Desde fevereiro de 2017 o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública
do Pará já havia denunciado ao Ministério Público a situação irregular das
direções das escolas municipais, relatando que quase a totalidade dos cargos
de direção estavam preenchidos por servidores TEMPORÁRIOS, demonstrando
o descaso da Municipalidade em cumprir suas próprias leis. 
Tal fato é ainda mais preocupante se considerarmos a discricionariedade ou
arbitrariedade com que esses servidores são escolhidos, muitos deles, senão
todos eles, não possuirem sequer formação suficiente pra a condução de tão
importante função. 
Por meio do ofício 542/2019 (recebido pela secretaria municpal em 07/06/2019)
foi requisitado ao Secretário Municipal de Educação lista atualizada dos
diretores de todas as escolas municipais de Salvaterra, com a especificação de
seu vínculo, a fim de verificar o cumprimento do disposto no art. 7, §3 da Lei
Complementar Municipal 1179/2014. Não houve resposta por parte deste. 
Tal requisição foi então reiterada por meio do ofício 856/2019 (recebido pela
secretaria municpal em 10/09/2019) para que fosse respondida no prazo de 10
(dez) dias utéis. 
Em resposta, por meio do ofício 330/2019 a secretária municipal de educação
enviou uma lista contendo 52 (cinquenta) nomes de escolas e seus respectivos
diretores, dentre os quais, APENAS 1 (UM) está preenchido por servidor efetivo
(Diretora Maria do Carmo Maciel da EMEIF TITO LEAO DE PAULA). 
Excelência das 52 escolas Municipais, apenas 1 cumpre a lei complementar
municipal. Todas as demais são dirigidas por servidores TEMPORÁRIOS,
ferindo, portanto, o regime jurídico municipal. 
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Dito isso Excelência, diante da recalcitrância da Municipalidade em cumprir sua
própria legislação não restou outra alternativa senão a judicialização da
presente demanda, principalmente ante a urgência para que tal situação já seja
resolvida no início do ano letivo de 2020, o qual está previsto para iniciar no dia
10 de fevereiro, segundo calendário da SEMED em anexo, para que logo no ano
de eleições municipais, tais cargos não sejam, inclusive, usados como “curral
eleitoral”. 

Requer, ao final: 
1. Seja concedida a TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE,
com fulcro nos arts. 294, § único e 300 caput, ambos do CPC,  para determinar
que a prefeitura municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, adequem o quadro de
gestores da rede pública municipal de ensino ao estabelecido no art. 7, §3º da
Lei Complementar Municipal 1179/2014, mediante a exoneração de todos os
diretores e vice-diretores que não possuam o vínculo exigido pelo referido
dispositivo legal e subsequente nomeação de novos gestores devidamente
qualificados e efetivos; 
2. Seja fixada, já na concessão da tutela antecipada de urgência, multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida judicial
determinada, em face do Prefeito Municipal;; 
3. JULGAR totalmente procedente a Ação para confirmar o provimento liminar e
c o n d e n a r  o  R e q u e r i d o  a o  c u m p r i m e n t o  d a  o b r i g a ç ã o  d e
preencher, imediatamente e de forma contínua, todos os cargos de direção e
vice direção escolar com servidores efetivos lotados na secretaria municipal de
educação; 

Juntou documentos. 
E a síntese do necessário. 
Decido.  
Versam os autos sobre ato ilegal do Poder Executivo local consistente na

nomeação de servidores temporários para exercer o cargo de Diretor de Escola, em
desconformidade com a Lei Complementar Municipal 1.179/2014. 

Reconheço, de plano, a legitimidade ad causam ativa do Ministério Público e
entendo cabível a Ação Civil Pública para o fim colimado. Estando a exordial em
consonância com os ditames legais e não havendo custas iniciais a serem pagas, recebo
a inicial e passo a analisar o pedido liminar. 

Segundo Fredie Didier Jr., a concessão da tutela de urgência “...pressupõe,
genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida
como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito,
ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo
representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)” (in Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus
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Podivm). 
No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera

que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações
e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz
tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 
(MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição.
Editora Revista dos Tribunais.  p. 312) . 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância
de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a
execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança). (Processo civil
brasileiro, volume II, tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.  p. 417). 

Pois bem. 
A Lei Complementar Municipal 1.179/2014, que dispões sobre o regime

jurídico único dos servidores públicos do Município de Salvaterra, prevê, em seu art. 7º,
§3º , o seguinte: 

“Os cargos de Diretor e Coordenador, Diretor de Escola e Vice Diretor de Escola
serão preenchidos por servidores efetivos em sua totalidade.” 

A regra, como se pode perceber, não permite qualquer interpretação diversa
daquela já apresentada pelo MP em sua exordial, no sentido de que o preenchimento dos
cargos de Diretor e Vice Diretor de Escola, embora de caráter discricionário do Chefe do
Executivo local, deve se dar, sempre, por servidor efetivo. 

É dizer: embora o Chefe do Executivo tenha total discricionariedade para
nomeação dos Diretores e Vice-diretores, sua escolha deve recair, de maneira taxativa,
sobre servidores efetivos, ou seja, sobre servidores nomeados para exercer cargos para
os quais foram aprovados mediante a realização de concurso público de provas ou de
provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 

A Administração local, todavia, tem suprido os cargos de direção escolar com
servidores temporários (contratados), conforme informações advindas da própria
Secretaria Municipal de Educação, em contrariedade ao que dispões a sobredita
legislação. 

A probabilidade do direito alegado, portanto, é evidente. 
Também verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis

que a posterior realização do direito pode acarretar prejuízos à própria política
educacional traçada pelo Poder Executivo, já que o início do ano letivo se aproxima. 

 Portanto, considerando a presença de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito, bem assim do perigo relacionado à demora na entrega da
prestação jurisdicional, com fulcro no art. 300 e 301, do CPC, DEFIRO, LIMINARMENTE,
A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que o MUNICÍPIO DE
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SALVATERRA, no prazo de 30 (trinta) dias, adeque o quadro de gestores da rede
pública municipal de ensino ao estabelecido no art. 7º, §3º da Lei Complementar
Municipal 1179/2014, mediante a exoneração de todos os diretores e vice-diretores que
não possuam o vínculo exigido pelo referido dispositivo legal e subsequente nomeação de
novos gestores devidamente qualificados e efetivos. 

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da
medida judicial determinada, a recair sobre o patrimônio do Prefeito Municipal, limitada ao
teto de R$-50.000,00. 

Designo o dia 18/03/2020, às 10h30min, para audiência de conciliação. 
Intime-se pessoalmente o Prefeito Municipal, Sr, Valentim Lucas de Oliveira,

para que possa tomar conhecimento da presente ordem judicial, eis que a multa será
aplicada sobre seu patrimônio em caso de descumprimento. 

Cite-se e intime-se o Município de Salvaterra, por meio da sua Procuradoria
Jurídica, para comparecer à audiência, ressaltando que o prazo para contestação (de
quinze dias úteis) será contado a partir da realização do ato. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é
obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração
específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é
considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem
estar acompanhadas de seus advogados. 

As ordens devem ser cumpridas por oficial de justiça. 
Ciência ao MP. 
Providencie a Secretaria o cadastramento da audiência no sistema PJE. 
Cumpra-se. 
Salvaterra, 22/01/2020. 
  
WAGNER SOARES DA COSTA 
Juiz de Direito 
 Titular da Vara Única da Comarca de Salvaterra 
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