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 0802954-49.2022.4.05.8500 PROCESSO Nº: - AÇÃO CIVIL COLETIVA

 SIND DOS SERV EM CONS E O DE FISC P E ENT C E A EST SEAUTOR:
 D e m é t r i o  R o d r i g u e s  V a r j ã oA D V O G A D O :

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE e outroRÉU:
 Gabr ie l  Tavares  Soares  e  ou t roADVOGADO:

1ª VARA FEDERAL - SE 

 

DECISÃO

O SINDICATO DOS SERVIDORES EM CONSELHOS E ORDENS DE

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS E AFINS DO

ESTADO DE SERGIPE ajuizou a presente  AÇÃO CIVIL COLETIVA contra o

  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA/ SE e o CONSELHO

  REGIONAL DE CONTABILIDADE/ SE , por meio da qual pretende (id.

4058500.5981788):

a) O deferimento dos benefícios da isenção de custas e honorários de sucumbência,

com fulcro no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85);

b) a concessão de liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 12 da Lei nº

7.347/85 para decretar a nulidade das portarias nº 20/2016 do CRMV/SE e nº

32/2021 do CRCSE e determinar ao CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE e ao CONSELHO REGIONAL DE

CONTABILIDADE DO ESTADO DE SERGIPE, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (mil reais), a realização de concurso público para o cargo de procurador

autárquico, no prazo de 60 (sessenta) dias;

c) a citação do réu para, querendo, responder aos termos da presente ação, sob

pena de confissão e revelia;

d) a citação do Ministério Público para as devidas manifestações;

e) A inversão do ônus da prova;

f) a procedência da ação para decretar a nulidade das portarias nº 20/2016 do
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CRMV/SE e nº 32/2021 do CRCSE e determinar ao CONSELHO REGIONAL DE

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE e ao CONSELHO

REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SERGIPE, sob pena de multa

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a realização de concurso público para o cargo de

procurador autárquico, no prazo de 60 (sessenta) dias;

g) Sejam, as autarquias rés condenadas ao pagamento das custas processuais,

honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação e demais cominações

legais;

h) Sejam as autarquias rés condenadas ao pagamento de danos morais coletivos em

favor do sindicato autor no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

[...]

Narrou os seguintes fatos:

II.1 - DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE ASSESSOR JURÍDICO SEM

CONCURSO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DA

ADVOCACIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE E DO CONSELHO REGIONAL DE

CONTABILIDADE DO ESTADO DE SERGIPE

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe (CRMV/SE),

nomeou, em 21/06/2016, através da portaria nº 20/2016 (em anexo), para exercer

emprego em comissão de assessor jurídico, englobando atribuições típicas da

advocacia pública, sem a realização de concurso público, o advogado Aldo Cardoso

Costa, que permanece ocupando o referido cargo até a presente data, sendo o único

profissional da área jurídica constante no atual quadro de servidores do conselho

(quadro de pessoal CRMV em anexo).

Já o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (CRCSE), nomeou,

em 22/04/2021, através da portaria nº 32/2021 (em anexo), para exercer cargo em

comissão de assessor jurídico, englobando atribuições típicas da advocacia pública,
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sem a realização de concurso público, o advogado Gabriel Tavares Soares, que

permanece ocupando o referido cargo até a presente data, sendo o único

profissional da área jurídica constante no atual quadro de servidores do conselho

(quadro de funcionários em anexo).

Observa-se que os réus agem desrespeitando a legislação e a Constituição Federal,

tendo em vista a regra constitucional e entendimento jurisprudencial do STF que

determinam a necessidade de realização de concurso público para provimento em

cargos públicos, em especial o de Procurador Autárquico.

Frise-se, Excelência, que, nos casos em tela, os assessores jurídicos não realizam

  mera assessoria interna corporis , mas atividades tipicas de procurador autárquico,

como a representação judicial, emissão de pareceres, controle interno da legalidade

dos atos da administração, análise de procedimentos licitatórios, dentre todas as

funções que demandam profissional jurídico do quadro de pessoal da autarquia.

Veja-se, por exemplo, as determinações expressas da portaria de nomeação

32/2021 e do plano de cargos, carreira e salários do CRCSE (em anexo), que dizem,

  in verbis :

Portaria CRCSE 32/2021

Art. 2º Ficam designadas ao referido funcionário todas as atribuições inerentes ao

cargo em comissão, em consonância as determinações do PCCS do CRCSE.

 Plano de cargos, carreira e salários do CRCSE (à fls. 44) ASSESSORIA

JURÍDICA

ATRIBUIÇÕES:

 1. Administrar o contencioso do Conselho, em todas as instâncias,

 acompanhando os processos administrativos e judiciais , preparando recursos,

impetrando e respondendo mandados de segurança ou tomando as providências

necessárias para garantir os direitos e interesses do Conselho;
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 2. Analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Conselho e avaliar os

riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as

negociações e contratos firmados com terceiros;

 3. Orientar todas as áreas do Conselho em questões relacionadas com a área

 jurídica , visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam

dentro da lei;

  4. Acompanhar a participação nos processos licitatórios , tomando todas as

providências necessárias para resguardar os interesses do Conselho;

 5. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando

 manter as atividades do Conselho dentro da legislação e evitar prejuízos;

  6. Assessorar nas negociações para compra e venda de imóveis ;

7. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes;

8. Executar outras atividades correlatas;

9. Cumprir o que estabelece as Resoluções do CFC, Portarias, Estatuto, Resoluções

do CRCSE e Regimento Interno do CRCSE;

Este tipo de designação irregular, de atribuições da advocacia pública para cargos

em comissão, se observa comumente no âmbito de outras autarquias federais, de

mesma natureza jurídica dos réus, à exemplo do Conselho Regional de Química da

Oitava Região (SE), que através da portaria 12-2016 dispôs o que segue:

PORTARIA CRQ-VIII nº 12/2016

RESOLVE

Art. 1º - nomear a advogada Eaarathy Emanuelle Santos Costa, inscrita na OAB/SE

nº 8820 para exercício do cargo em comissão de assessoria jurídica deste Conselho.

Art. 2º São Atribuições do assessor jurídico:
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§1º - Assessor Jurídico:

a) Representar o CRQ-VIII e atuar em órgãos administrativos federal, estadual e

municipal, bem como na esfera judicial nas áreas civil, tributária, trabalhista, criminal

e execuções fiscais;

b) Apreciar, prestar assistência e emitir parecer sobre a redação de contratos e

convênios;

c) Prestar assessoramento administrativo e jurídico à Presidência e demais órgãos

do Regional;

d) Exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração;

e) Zelar pelo interesse público;

f) Orientar quando solicitado as áreas do regional em questões relacionadas com a

1/10área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados

estejam dentro da lei;

G) Analisar e homologar pareceres dos procedimentos licitatórios.

Destaque-se que os assessores irregularmente contratados pelas autarquias rés

atuam na representação judicial das autarquias públicas em todos os seus

processos judiciais, conforme consulta pública processual no âmbito do TRF5

(https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam) (em anexo) que informam

29 processos do CRMV e 16 do CRCSE, sob a representação dos assessores

jurídicos nomeados em cargo em comissão, sem concurso público.

Observa-se, portanto, a ocorrência indevida do exercício de funções típicas de

estado que não poderiam ser exercidas por profissional ocupante de cargo

demissível ad nutum, de livre exoneração, visto que tais atribuições devem ser

exercidas por agente público investido, em caráter efetivo, em ordem a que possa
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agir com independência e sem temor de ser exonerado pelo Presidente do

Conselho, pelo fato de haver exercido, legitimamente e com inteira correção, os

encargos irrenunciáveis inerentes às suas altas funções institucionais.

A nomeação de cargo em comissão de assessor jurídico na Autarquia Ré está em

total afronta ao disposto no artigo 37, incisos I, II e IX, da Constituição Federal,

configurando desvio de finalidade, pois pretende admitir no serviço público pessoa

sem concurso público, desrespeitando assim os princípios constitucionais da

Administração Pública.

A nomeação de advogado para exercer cargo em comissão está eivada de vícios e

ilegalidades que serão demonstradas nesta peça vestibular.

 A presentou fundamentos jurídicos para embasar seus pedidos.

Anexou instrumento procuratório e outros documentos (ids. 4058500.5981803/

4058500.5981862 e 4058500.6025331).

Determinei a intimação dos demandados para se manifestarem s obre o pedido de

 tutela de urgência (id. 4058500.6024500).

O    Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe defendeu (id. 4058500.6046747) :

 1) a impossibilidade de concessão liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte,

  o objeto da ação (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92); 2) a não comprovação dos

requisitos para a concessão da liminar pleiteada e que a declaração imediata de

nulidade da nomeação do assessor jurídico e determinação de realização de

concurso público prejudicará a execução/continuidade das atividades legais do

  demandado; 3) a ilegitimidade ativa por ausência de pertinência temática, na medida

em que a pretensão de anulação do ato de nomeação para o cargo de assessor

jurídico e realização de concurso público ultrapassam os interesses de categoria

 representada/finalidade da entidade, e por inexistir nos autos comprovação de

registro do Estatuto de sua constituição no Ministério competente.

M   esma linha de defesa foi apresentada pelo Conselho Regional de Medicina
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  Veterinária/ SE (id. 4058500.6059491).

Os demandados junta  ram os instrumentos procuratórios e outros documentos [ ids.

    4058500.6046748/ 4058500.6046758 (CRC/SE ) e

 4058500.6059530/4058500.6059531) .

O MPF consignou ciência do despacho e que se pronunciaria, como fiscal da ordem

jurídica, após a manifestação das partes (id. 4058500.6071840).

No despacho de id. 4058500.6132358, determinei a intimação da parte autora para

anexar o seu estatuto de constituição e o registro no MTE, bem assim para se

manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de pertinência

temática.

O demandante pugnou pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa

(id.4058500.6243462) e anexou o cadastro ativo no MTE (4058500.6243463), bem

como o seu Estatuto (id. 4058500.6243466).

O MPF pugnou pelo reconhecimento da legitimidade ativa do Sindicato-autor e, no

 mérito, a procedência dos pedidos e a concessão de tutela provisória " a fim de que

seja extinto o vínculo mencionado no item anterior, no prazo de 90 dias, prazo

suficiente para que os réus realizam concurso público para o cargo de advogado dos

conselhos e se ajustem à Carta Magna, à jurisprudência dos Colendos Supremo

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, além da legislação em vigor, sem

trazer solução de continuidade para seus serviços, nos termos do art. 311, II, e art.

  300, ambos do CPC" (id. 4058500.6319548) .

É o relatório. Decido.

- Da ilegitimidade ativa do Sindicato

Os demandados arguiram a referida preliminar pela ausência de prova de registro do

Estatuto da entidade sindical no Ministério competente e pela ausência de

pertinência temática.
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Observo que a entidade sindical autora tem registro ativo no Ministério do Trabalho e

Emprego (id. 4058500.6243463) e, pelo seu Estatuto de Constituição, tem por

finalidade e dever:

 Constitui finalidade precípua do sindicato: visar melhorias nas condições deArt. 2º -

vida e de trabalho de seus associados, defender a independência e autonomia da

representação sindical e atuar na manutenção e na defesa das instituições

democráticas brasileiras.

 Constituem prerrogativas e deveres do Sindicato:Art. 4º -

a) Representar perante as autoridades administrativas e jurídicas os interesses

gerais de sua categoria e os interesses individuais de seus associados, dentro dos

limites do sindicato;

[...]

O STF, no Tema 823, fixou a seguinte tese:

Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo

direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que

representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,

independentemente de autorização dos substituídos.

O SINDISCOSE insurge-se contra o     s cargos e m comissão de assessor jurídico no

âmbito dos Conselhos Regionais demandados, especialmente pelo não

preenchimento dos requisitos constitucionais para nomeação.

Assim, existindo correlação entre o objeto dos pedidos da presente ação e os

objetivos institucionais do Sindicato, resta preenchido o critério de pertinência

temática, rejeito a preliminar.

- Da impossibilidade de concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da ação

Os réus também   sustentam que o autor requer a antecipação do provimento cujo teor se
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confunde com o que pretende em caráter definitivo, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº

8.437/92.

Tal entendimento, contudo, não tem sustentação. A se interpretar literalmente o dispositivo

citado pelos requeridos, abstraindo as características e destinação do instituto da antecipação

dos efeitos da tutela, em nenhum caso o Poder Público seria destinatário de uma ordem

judicial nesse sentido. O próprio legislado expôs, com letras claras e insofismáveis 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" (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, vê-se que nesse tipo de medida o legislador não se contentou em apenas

assegurar o resultado útil do processo, mas sim, autorizou que os efeitos da tutela de mérito

pudessem ser antecipados, obedecendo alguns requisitos. Característica desse instituto

jurídico pode ser, no máximo, uma satisfatividade no plano fático, segundo defendem vários

doutrinadores; não porém no plano jurídico, eis que, mesmo antecipado os efeitos, a medida

tem caráter provisório, enquanto não confirmada pela sentença.

Quanto ao perigo de irreversibilidade, o § 3º do art. 300 do CPC, reporta-se a isso, aduzindo

que não se concederá a antecipação se houver esse perigo. Entretanto, o alcance e a

interpretação desse dispositivo hão de ser confrontados com o efeito da irreversibilidade

também para a parte que a pediu e, a partir daí, o Magistrado deve sopesar a situação,

utilizando-se de uma visão "  cum grano salis , pois, não sendo assim, enquanto não

ultrapassado o prazo legal para o exercício da ação rescisória, não poderia nenhuma sentença

ser executada de forma definitiva, dada a impossibilidade de sua desconstituição" (REsp

737047, 2006).

- Do pedido liminar

Com efeito, assim dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. 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.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real
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ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de

irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem. O STF firmou o entendimento de que o conselho de fiscalização profissional tem

    natureza de autarquia federal, por exercer atividade típica de Estado, devendo, portanto,

  submeter- se à exigência de concurso público quanto à contratação de seus servidores:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II,

DA CF. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA

DE ESTADO. 1. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e

ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública,

qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo

37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de servidores. 2. Os conselhos de fiscalização

profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na

qual restou consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica

de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de

fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21,

XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de

Contas da União. 3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de

Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI

1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026). 4. In casu, o acórdão

recorrido assentou: EMENTA: REMESSA OFICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. NÃO

ADSTRIÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, PREVISTA NO ART. 37, II, DA

CF. PROVIMENTO. I - Os conselhos profissionais, não obstante possuírem natureza jurídica

autárquica conferida por lei, estão, no campo doutrinário, classificados como autarquias

corporativas, não integrando a Administração Pública, mas apenas com esta colaborando para
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o exercício da atividade de polícia das profissões. Conclusão em que se aporta por carecerem

aqueles do exercício de atividade tipicamente estatal, o que lhe acarreta supervisão ministral

mitigada (art. 1º, Decreto-lei 968/69), e de serem mantidas sem percepção de dotações

inscritas no orçamento da União. II - Aos entes autárquicos corporativos não são aplicáveis o

art. 37, II, da Lei Maior, encargo exclusivo das autarquias integrantes da estrutura

administrativa do estado, únicas qualificáveis como longa manus deste. III - Remessa oficial

provida. Pedido julgado improcedente. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.

(RE 539224, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 15-06-2012 PUBLIC 18-06-2012 RT v. 101, n. 923, 2012,

p. 684-690)

 

EMENTA Mandado de segurança. Acórdãos do Tribunal de Contas da União. Conselho de

fiscalização profissional. Concurso público. Observância do art. 37, II, da constituição federal.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere natureza autárquica aos conselhos de

fiscalização profissional, fazendo sobre eles incidir a exigência do concurso público para a

contratação de seus servidores. Precedente: RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux. 2. No caso, o

processo de seleção realizado pelo impetrante atendeu aos requisitos do inciso II do art. 37 da

Constituição Federal. Processo de seleção cujo edital foi amplamente divulgado, contendo

critérios objetivos para definir os candidatos aprovados e suas respectivas classificações. 3.

Mandado de segurança concedido.

(MS 26424, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013,

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20-03-2013 PUBLIC 21-03-2013)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO

ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO

PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. PRECEDENTES. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que os "conselhos de

fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica

de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do

exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CF/88,
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quando da contratação de servidores" (RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux). Esta Corte, ao

declarar a constitucionalidade do art. 79, caput e § 1º, da Lei nº 8.906/1994, ressaltou que a

inaplicabilidade da regra constitucional do concurso público se restringe à Ordem dos

Advogados do Brasil, não devendo o entendimento ser estendido aos demais órgãos ou

conselhos de fiscalização profissional (ADI 3.026, Rel. Min. Eros Grau). Ausência de

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega

provimento.

(RE 539220 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em

09/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 24-09-2014 PUBLIC

25-09-2014)

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS

REGIONAIS OU FEDERAIS PROFISSIONAIS. PERSONALIDADE JURÍDICA DE

DIREITO PÚBLICO. NATUREZA DE AUTARQUIA FEDERAL. CONTRATAÇÃO.

ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

OU DE PROVAS E TÍTULOS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 653454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 22-09-2015 PUBLIC 23-09-2015)

 

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO

PÚBLICO. ART. 37, II, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ADI 1.717. MS 21.797-9. DECISÕES DO

STF TRANSITADAS EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1. O Juízo de origem não divergiu

da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização

profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal,
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sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou

empregados públicos. 2. Inexiste expressa modulação temporal dos efeitos do julgamento no

STF a respeito da questão agravada, de modo que se estabelece como marco inicial para a

contratação de pessoal por concurso público para o preenchimento de vagas nos conselhos

federais de fiscalização a data da promulgação da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, nos

termos do seu art. 37, II, conforme os precedentes desta CORTE. 3. Os dispositivos

constitucionais, constantes das razões do Extraordinário, que sustentam a tese de modulação

dos efeitos do acórdão do Tribunal a quo (art. 1º, III e V, da CF/1988) não foram objeto de

juízo e decisão na origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de

discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO

EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional

versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário,

quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso

da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de

recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE

SUPREMA. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do

Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários

advocatícios nas instâncias de origem.

(RE 922374 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em

29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC

01-08-2018)

S  obre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, o STF, no julgamento da

      ADC 36 , o STF decidiu que a mesma é sui generis e que é possível a contratação de

funcionários pelo regime da CLT. Eis o teor da ementa:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO.

  REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS

CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS

LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais,

enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade
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típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo

  espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a

obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.

2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias

impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON

FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em

19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de

 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos

 Conselhos Profissionais sob o regime celetista . ADC 36 julgada procedente, para declarar a

constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas

improcedentes.

(ADC 36, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE

MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272

DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020)

A   ssim, até o momento, é pacífico no STF: a natureza jurídica de autarquia federal   dos

  e a possibilidade de aplicacação do regime celetistaConselhos de Fiscalização Profissional ao

seu pessoal.

Dito isso, os incisos II e V, do art. 37, da CF, dispõem:

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:              (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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 ;          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
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cargo efetivo, e  os cargos em comissão , a serem preenchidos por servidores de

 carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se

 apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento ;          (Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Os Conselhos de Fiscalização Profissional embora  tenham autonomia administrativa

e financeira, a sua natureza jurídica de autarquia federal impõe o cumprimento do

  disposto no art. 37, II e V, da CF, e observar, quando da nomeação para cargos em

    comissão, os requisitos delineados na tese fixada no Tema 1010 (RE 1041210) , em

 especial, a de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o

 exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao

 desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais .

Eis o inteiro teor da tese firmada:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções

de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de

atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a

necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a

necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de

cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em

comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os

instituir.

No presente caso, o       Conselho Regiona l de Contabilidade fo i criado pelo Decreto-Lei nº

  9.295, de 27/05/1946 (id. 4058500.6 046748 ) e o regime jurídico dos seus servidores está

  disciplinado no Decreto-Lei nº 1.040, de 21/10/1969 (id. 4058500.6 046749 ), cujo art. 8º

 dispõe: (g.n.)

 Art. 8º Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade se aplicará o

 regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho .

Referido regime jurídico foi mantido pela Lei nº 9.649, de 27/05/1998, nos termos do § 3º do
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art. 58 : (g.n.)

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos

em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização

legislativa.                   (Vide ADIN nº 1.717-6)

[ ...]

    § 3 o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas

 são regidos pela legislação trabalhista , sendo vedada qualquer forma de

transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração

Pública direta ou indireta.

Quanto à admissão de pessoal, a Resolução CRCSE nº 528/2019, que aprovou o seu

Regimento Interno, dispõe   que a contratação dos empregados será sob o regime da CLT (art.

      16, XIV, "a") e que cabe rá ao Conselho Diretor (id. 4058500.6046751) : g.n.

 Art. 9º São atribuições do Conselho Diretor:

[...]

IV - criar cargos e funções, fixar salários e gratificações do quadro de pessoal, submetendo à

homologação do Plenário ;

[...]

  VII - propor a realização de concurso público para admissão de pessoal;

Já o Conselho Regiona     l de Medicina Veterinária fo i criado pela Lei nº 5.517, de 23/10/1968,

   e, de acordo com o § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27/05/1998, transcrita alhures, os seus

empregados também são regidos pela CLT.

O    Plano de Cargos, Carreira e Salários do CRCSE considera cargo em comissão

como sendo aquele exercido por profissionais com vínculo empregatício com o

 CRCSE ou nomeados apenas para o exercício do cargo comissionado, sem

 necessidade de concurso público, admitidos por livre contratação e rescisão .
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Esse   contrato de cargo comissionado segue regras específicas, estabelecidas na

 legislação correspondente (art. 4º, III) e, no Anexo I, Tabela C (alterada pela

  Resolução CRCSE nº 540 de 21 de fevereiro de 2020), elenca os cargos em

 comissão existentes, a saber, Assessor da Presidência, Assessor de Comunicação,

 Assessor Jurídico , Assessor de Assuntos Administrativos e Operacional e Diretor

Executivo.

O Anexo III traz a descrição das atribuições dos empregados efetivos, das funções

de confiança, dos cargos em comissão e dos setores,  sendo as de Assessoria

 Jurídica as seguintes (id. 4058500.6046752):

ATRIBUIÇÕES:

1. Administrar o contencioso do Conselho, em todas as instâncias, acompanhando

os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando e

respondendo mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para

garantir os direitos e interesses do Conselho;

2. Analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Conselho e avaliar os riscos

envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as

negociações e contratos firmados com terceiros;

3. Orientar todas as áreas do Conselho em questões relacionadas com a área

jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro

da lei;

4. Acompanhar a participação nos processos licitatórios, tomando todas as

providências necessárias para resguardar os interesses do Conselho;

5. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter

as atividades do Conselho dentro da legislação e evitar prejuízos;

6. Assessorar nas negociações para compra e venda de imóveis;

7. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes;
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8. Executar outras atividades correlatas;

9. Cumprir o que estabelece as Resoluções do CFC, Portarias, Estatuto, Resoluções

do CRCSE e Regimento Interno do CRCSE;

Já o CRMVSE trouxe como fundamento para a nomeação do cargo em comissão de

assessor jurídico o disposto no § 3º do art. 2º e no art. 3º da Resolução CFMV nº

904, de 11/05/2009, que dispõe sobre os empregos em comissão e as funções de

conf iança no âmbi to do CFMV e dos CRMVs   (

  https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=110897 ) :

Art. 2º    Ficam os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária,

respeitadas suas estruturas administrativas, autorizados a criar empregos

comissionados, considerados de livre escolha, designação e dispensa.

[...]

§ 3º O preenchimento das vagas para os referidos empregos dar-se-á mediante

Portaria e a escolha será prerrogativa do Presidente de cada Conselho.

Art. 3º    Os empregos comissionados, no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs, serão

destinados às atribuições de assessoramento.

Dentre os empregos em comissão instituídos pela Resolução, no âmbito do CFMV,

está o de  (art. 6º, II).Assessor Jurídico

Quanto à configuração do cargo em comissão e da espécie "assessoramento",

transcrevo, por oportuno, o parecer da Procuradoria-Geral da República no RE

1041210 (  ):Tema 1010
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 As atribuições dos cargos criados não cumprem os requisitos da categoria. Os

cargos em comissão, vocacionados a serem transitoriamente preenchidos por

 ocupante de confiança da autoridade nomeante, dirigem-se àquelas atividades

inerentes à direção, à assessoria e à coordenação, na hierarquia administrativa dos

 órgãos, com vistas à concepção de programas de governo . Tais características

 devem decorrer logicamente da descrição de suas atribuições .

Não obstante a utilização de vocábulos indutores dessa conclusão, as atividades

descritas para os cargos impugnados nada têm de assessoramento, direção ou

chefia. Revelam-se, antes, tipicamente de função técnica, operacional ou meramente

burocrática. Tampouco demandam relação de confiança com a autoridade superior

para o exercício das atividades ali propostas, por serem definíveis sobretudo como a

execução em maior ou menor grau de programas normativos condicionais, e não

finalísticos.

Os cargos intitulados de Assessor enunciam conjunto de atividades rotineiras

técnicas ou burocráticas das diversas áreas administrativas. De seus

conteúdos não se infere logicamente atribuição de comando ou direção da

administração, vinculadas à necessária relação de confiança. Ao reverso,

descrevem tarefas executivas de funções tipicamente organizadas em carreira

do serviço público. A mera conjugação da execução de tarefas triviais com

suposta direção não supre o requisito constitucional, que exige atribuições de

efetivo estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo

espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas .

 Já o assessoramento requer conhecimentos técnicos, no auxílio especializado

à tomada de decisões dos chamados programas normativos finalísticos, em

que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos

 agentes públicos . Nada disso está presente aí. Preponderam, ao revés, atribuições

de supervisão da aplicação de normas de mais variada natureza, ditadas pelo
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legislador ou pelos regulamentos editados em patamares mais elevados da

administração pública e que, portanto, não se encontram à disposição dos servidores

mencionados. Ao contrário, sujeitam-se eles aos termos de sua execução.

Por fim, conquanto não se tenha nos autos as atribuições do Assessor Jurídico no

CRMVSE, a            s defesa s prévia s apresentadas sinaliza m que, para o cargo

 comissionado de Assessor Jurídico, as atividades são meramente técnicas. Tais

   atividades n ão necessitam , para seu adequado desempenho, relação especial de

  confiança, mas mera obediência e lealdade à instituição pública, obrigatório para

 todo e qualquer servidor, como se vê nas  atribuições dos empregos efetivos de

Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo e os demais constantes no PCS do

  CRC/SE (id. 4058500. 6046752 ).

   Presente a probabilidade do direito, o  reside no fato de que a manutençãopericulum in mora

dos cargos em comissão estão violando os princípios constitucionais previstos no art. 37, 

 , os normativos constantes nos seus incisos II e V, e ao entendimento firmando no STF.caput

 Do exposto,  para determinar aos demandados que defiro em parte a liminar pleiteada

promovam a realização de concurso público para o cargo efetivo de Assessor Jurídico ou

outra nomeação se assim entenderem, com a convocação e nomeação do(s) candidato(s)

aprovado(s) para as vagas disponibilizadas, tudo isso a se verificar num prazo máximo de 180

 , a contar da intimação desta decisão, mantendo-se os atuais assessores(cento e oitenta) dias

ocupando os cargos comissionados até o dia anterior à nomeação, para que não haja solução

de continuidade para seus serviços.

Citar a  parte ré para contestar. Na contestação, já deve indicar as provas que

 pretende produzir, especificando-as nos termos do art. 336 do CPC, sob pena de

  indeferimento . Deverá também trazer toda a documentação existente referente ao

 caso em apreço.

O requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica desde logo

indeferido.

Se na resposta houver preliminares ou alegação de fato impeditivo, modificativo ou
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extintivo do direito invocado, intimar o autor para apresentar réplica e indicar as

provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e

351 do CPC.

Intimar. Citar.

Telma Maria Santos Machado

Juíza Federal
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