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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Segunda Câmara Cível 

Processo:  8010972-43.2021.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA (OAB:0014591/BA)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM e outros (2)

Advogado(s): JOAO LUIZ VIVAS ARAUJO DOS SANTOS (OAB:0027484/BA)

 

DESPACHO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

SINDGUARDAS-BA - Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo

MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de

Itarantim/Bahia que, nos autos de Ação Civil Coletiva nº 8000894-86.2020.8.05.0141, por si ajuizada em

face do MUNICÍPIO DE ITARATIM e LUIS CARLOS SANTOS SANTANA , indeferiu a liminar

pleiteada.

Em suas razões recursais, relatou que buscou na ação de origem a declaração de

nulidade do Decreto Municipal nº 76/2021, que nomeava o 2º Agravado para o cargo de Comandante da

Guarda Municipal.

Salientou que o 2º Agravado prestou concurso público para o cargo de agente de

portaria, no entanto, foi nomeado para exercer a função de Comandante da Guarda, em violação aos arts.

9º e 15 da Lei Federal nº 13.022/14.
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Destacou que o 1º Agravado confessou que o Sr. Luís Carlos Santos Santana (2º

Agravado), em que pese não seja concursado para o cargo de Guarda Municipal, exerce há pelo menos 24

anos essa função, sem que para isso tenha prestado o devido concurso público, o que afronta a Sumula

Vinculante nº 43 e art. 37, II da CF.

Salientou que o r. Juízo sequer citou o Estatuto Geral das Guardas Municipais na

decisão agravada. Disse que, ao instituir as normas gerais na Lei 13.022/2014 a União permitiu que os

Municípios criassem, por lei própria, suas guardas municipais, desde que atendidos os requisitos mínimos

elencados na norma federal, isso porque várias das matérias trazidas na Lei Federal são de competência

privativa da União.

Pontuou que o Município Agravado, ao ter alegado fato impeditivo do direito do Autor,

que seria a autorização da nomeação através de Lei Municipal, deveria ter colacionado aos autos a citada

Lei, o que não o fez. A contrario sensu, o Sindicato Agravante, realizou a juntada da Lei Municipal nº

39/20110 aos autos.

Ressaltou que matérias de ordem pública, nesse caso a inconstitucionalidade do desvio

de função (Sumula Vinculante nº 43) podem ser trazidas a qualquer tempo durante o processo e ainda em

qualquer grau de jurisdição.

Disse que a decisão agravada é nula tendo em vista a ausência de manifestação do

Ministério Público.

Requereu a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos do Decreto

Municipal nº 076/2021, afastando imediatamente o 2º Réu das atribuições da Guarda Municipal,

conforme artigos 9º e 15 da Lei Federal nº 13.022/14, sob pena de astreintes, e ainda, que o Município
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Réu designe apenas Guardas Civis efetivos para o cargo de Comandante, também sob pena de astreintes.

No  mérito,  que seja confirmada a medida liminar em todos os seus termos e ainda seja declarada a

nulidade da decisão interlocutória por ausência de manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

Examinando-se os autos, verifica-se a tempestividade recursal, bem como a presença

dos demais requisitos de admissibilidade exigidos ao conhecimento do Agravo de Instrumento.

No que tange à possibilidade de concessão do efeito suspensivo ou antecipação de tutela

da pretensão recursal ao Agravo de Instrumento, o Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu em seu

art. 1.019, I, in verbis:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o

relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de

tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua

decisão;”
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O efeito suspensivo ou antecipação de tutela pedido no recurso são espécies de tutelas

de urgência, devendo, portanto, preencher os requisitos previstos no artigo 995 do CPC/2015, quais

sejam: probabilidade de provimento do recurso e perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível

reparação.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os requisitos da tutela de urgência, colhe-se da doutrina:

“A tutela de urgência, seja pela técnica cautelar, seja pela antecipatória,

exige, para sua concessão, a presença do fumus boni juris e de periculum in

mora ou, se preferir literalidade do novo Código, probabilidade do direito e

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) O fumus boni

juris – ou, como também se costuma designar “aparência do bom direito” –

ou ainda a probabilidade do direito é aqui empregada como sinônimo de

uma cognição sumária, não exauriente, sem maiores preocupações em

estabelecer graus distintos de intensidade para formar o convencimento do

juiz. (...) O convencimento do juiz, diante da necessidade de uma tutela de

urgência, é determinado à luz da especificidade do caso concreto, de acordo

com uma série de fatores, não só pela demonstração prévia dos fatos e do

direito, mas principalmente pela intensidade do periculum in mora

demonstrada.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória:

tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. São

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. – (Coleção Liebman / coord.

Tereza Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini). p. 202/203.)
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Compulsando os autos e analisando os documentos colacionados, verifico, em sede de

cognição sumária, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido.

 

De início, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de

manifestação do Ministério Público.

 

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela

de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do

processo. Nesse sentido, não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja

apreciada e deferida ou não a tutela de urgência, o que deve acontecer no curso do processo.

 

Pois bem. O Agravante impugna o Decreto Municipal nº 076/2021 que nomeou o 2º

Agravado para exercer o cargo de Comandante da Guarda Municipal, sob o argumento de que a

nomeação se deu de fora do quadro de servidores da Guarda Municipal, violando a Lei Federal nº

13.022/14.

 

O ponto controvertido, pois, é saber se o comando da Guarda Municipal do Município

de Itarantim pode ser exercida  por pessoas de fora do quadro, ou seja, servidores que não foram

submetidos a concurso público para o cargo específico de Guarda Municipal.

 

Acerca da matéria, a Lei Federal nº 13.022/14, que dispõe sobre o Estatuto Geral das

Guardas Municipais, estabelece:
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Art. 9º A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de

carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei

municipal.

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser

providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal

poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,

preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou

defesa social, atendido o disposto no caput .

§ 2º Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda

municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino,

definido em lei municipal.

§ 3º Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os

níveis.

No Município de Itarantim/Bahia, a Lei nº 39/2010 que criou a Guarda Civil Municipal

de Itarantim, definiu atribuições, competências e deu outras providências, estabeleceu que:

Art. 9º - O cargo de Comandante da Guarda Municipal é de confiança e de

provimento temporário, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito

Municipal, devendo o mesmo pertencer ao quadro da Guarda Civil

Municipal.
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, o Município, na ID 98895790 dos autos de origem, relatou que o 2º Agravado éIn casu

funcionário concursado e que sempre trabalhou como guarda municipal, quando o órgão se chamava

ainda Polícia Administrativa e, posteriormente, passou a integrar os postos de guarda municipal. Narrou

ainda que, embora o 2º Agravado tenha ingressado no município por meio de concurso público para o

cargo de agente de portaria, a verdade dos fatos é que ele nunca exerceu tal cargo e sempre trabalhou com

os serviços de polícia administrativa e guarda municipal há pelo menos 24 anos.

 

Ocorre que, em que pese as provas de que o 2º Agravado exerceu o cargo de Guarda

Civil Municipal há quase 25 anos, possuindo experiência e treinamento apropriados para a função de

Comandante da Guarda Civil Municipal, não restaram atendidos os requisitos do quanto disposto na Lei

Federal nº 13.022/14 e na Lei Municipal nº 39/2010.

 

As referidas leis estabelecem que os cargos em comissão das guardas municipais, dentre

eles o de Comandante da Guarda Municipal, deverão ser providos por membros efetivos do quadro da

Guarda Civil Municipal, de modo que o 2º Agravado, que prestou concurso público para o cargo de

agente de portaria, por não ser membro efetivo do quadro de carreira do órgão, não poderia exercer a

função de Comandante da Guarda Civil Municipal.

 

Sendo assim, e sem que esta decisão vincule o entendimento acerca do mérito recursal,

e, ainda, não sendo inviável a hipótese de chegar a conclusão diversa após criteriosa e aprofundada

análise, com os demais elementos que virão aos autos no momento próprio, há que se reformar a decisão

agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Isto posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender o Decreto Municipal nº

076/2021 que nomeou o segundo Agravado para exercer o cargo de Comandante da Guarda Municipal.
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Comunique-se ao juiz da causa sobre o teor desta decisão, conforme dispõe o art.1.019,

inciso I.

Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça ou por carta de aviso de recebimento

dirigida ao seu advogado, para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-se

juntar documentação que entenda necessária ao julgamento do presente recurso, conforme dispõe o

art.1.019, inciso II .

 

Publique-se. Intimem-se.

Salvador/BA, 29 de abril de 2021.

 Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos 

Relatora
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