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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 

 Trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de1.
EDGAR BUENO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Proferida sentença de procedência (mov. 132.1), foram opostos embargos de declaração
pelo réu (mov. 139.1), sob a alegação da ocorrência de omissão quando se deixou de analisar o indicado
conflito de leis existentes no Município de Cascavel, no que diz respeito aos cargos em comissão
nomeados.

Aduziu que não houve análise, também, do fato de que o réu teria agido com base em
orientações fornecidas pelo departamento jurídico da prefeitura e seu corpo técnico.

Contrarrazões (mov. 145.1).

É o relato. DECIDO.

 Os embargos são tempestivos.2.

Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

.III – corrigir erro material”

Sendo assim, passo a analisar as referidas omissões.



Quanto ao alegado conflito das leis 3.800/2004 e 4856/2008, embora não detalhado na
sentença, entendo inexistente o conflito.

Isso porque os artigos 17 e 18 da Lei Municipal nº 3.800/2004 preveem:

Art. 17. Os cargos em comissão pertencentes ao Grupo Operacional Confiança são
de livre nomeação e exoneração por parte do Prefeito Municipal, nos termos do
art. 37, II, da Constituição Federal

  Art. 18. Ficam instituídas as seguintes Funções Gratificadas nas respectivas
quantidades de vagas e denominação a seguir discriminadas:

(...)

II. As funções de que trata este artigo serão exercidas exclusivamente por servidor
efetivo mediante ato de designação do Prefeito Municipal

Enquanto o artigo 12 da Lei municipal - posterior - estabeleceu:

“Fica definido por esta Lei que os cargos comissionados previstos no Anexo I da
Lei Municipal nº 3.800, de 2004, deverão ser preenchidos em 50% (cinquenta por
cento) por servidores efetivos”.

Ou seja, não há conflito aparente entre as normas, pelo contrário, uma lei complementa a
outra. A lei anterior já previa que as funções deveriam ser exercidas exclusivamente por servidor efetivo,
mediante ato de designação do Prefeito Municipal.

Ainda, a não análise da alegação de que o réu (Prefeito) teria agido com base nas
orientações fornecidas pelo jurídico, não exclui a responsabilidade do gestor público, bem como, não
altera o resultado da sentença, a qual entendeu ter ficado “comprovado que o réu incorreu em ato de
improbidade administrativa ensejadora de ofensa aos princípios da administração pública, nos termos do
artigo 11, caput, da Lei 8429/92, sendo isso o bastante para sujeitá-lo às sanções cominadas pelo artigo
12, inciso II, da Lei nº 8.429/92”.

Isso porque, não afasta a responsabilidade do gestor público o fato de tomar decisões
baseadas em parecer confeccionado pelo jurídico, pois esse não é totalmente vinculante, não é ato
administrativo, e sim uma opinião técnico-jurídica que serve de orientação ao administrador na tomada de
sua decisão.

"É sempre interessante observar que, em regra, os pareceres técnicos emitidos
pelos agentes públicos, no bojo dos procedimentos administrativos, têm natureza
opinativa, e não vinculativa. Aliás, sequer configuram ato administrativo. Este
advirá se e quando se concretizar a manifestação de vontade da Administração

 (Pública. É a regra. FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa. São
Paulo: Atlas, 2012. p. 62).

Sendo assim, acrescento as considerações acima ao mérito na sentença de mov. 132.1.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e , para o fim delhes dou provimento
sanar a omissão constatada  , nos termos da fundamentação acima.

No entanto, ressalto que o resultado de improcedência continua sem alterações, motivo
pelo qual o dispositivo e o restante da sentença mantenho tal qual está lançada.

Intimem-se. Diligências necessárias.



Cascavel, datado eletronicamente. (lv)
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