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Promotoria de Justiça Geral de Piúma
Rua Oenes Taylor, 76, Centro, Piúma CEP 29285—000 — wwwmpesgovbr

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA - 00712017

Recomenda ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Piúma para que
PROCEDA à observância dos princípios da
administração pública,' com vistas a
regularizaras situações de servidores em
desvio de função.

0 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 00 ESPÍRITO SANTO, pelo Promotor

de Justiça signatário, com fundamento no artigo 27, parágrafo único, inciso IV,
da Lei nº 8.625/93 e nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição da
Repúbiica;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica,

dopatrimônio público, além de zelar pelo efetivo respeito aos princípios que
norteiam a administração pública e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que incumbe também ao Ministério Púbiico zelar pelo efetivo

respeito aos poderes públicos, aos serviços de relevância pública e pelos direitos
assegurados pela Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à
sua garantia (art. 127, caput, e art.129, incs. II e III, art. 25, inc. IV, alínea “b",da Lei 8.625/93); -
CONSIDERANDO que a' recomendação é instrumento destinado a orientação de
órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas normas relativas a
direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituição Federal e
Estadual, além das demais leis vigentes no país;

CONSIDERANDO a notícia de que existem funcionários da Prefeitura Municipal
de Piúma trabalhando em cargos diversos daqueles para os quais foram
aprovados em concurso público ou nomeados, o que configura situação de
“desvio de função”, e por consequência afronta o disposto no artigo 37 daConstituição Federal ; 5.11_[' ___,
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CONSIDERANDO que os casos de “desvio de função” noticiados podem estar
ocorrendo em diversas secretarias municipais, o que enseja adoção de
providencias imediatas pelo Município de Piúma com o objetivo de sanar
irregularidades;

CONSIDERANDO que os fatos acima referidos vioiam os princípios
constitucionais do concurso público (art.'37, inciso II, da Constituição Federal), da
acessibilidade dos cargos, empregos ou funções públicas, além dos princípios da
legalidade, isonomia e impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO o teor da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir—se, sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira a qual
anteriormente investido”;

CONSIDERANDO que o denominado “desvio de função", consoante reconhecido
pela jurisprudência de nossos tribunais, constitui “ato ilícito administrativo,
afrontando os principios da legalidade, moralidade administrativa e
impessoalidade (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006048094, TERCEIRA CAMARA CÍVEL,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO DE TARSO VIEIRA
SANSEVERINO, JULGADO EM 05/06/2013)

RECOMENDA

Ao Exmo. Sr. JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do

Município de - Piúma, em caráter premonitório, no sentido de prevenir
responsabilidade civil e administrativa, nomeadamente a Hm de que no futuro
não se alegúe ignorância quanto a seus deveres, que:

a) DETERMINE imediatamente a todas as Secretarias
Municipais e demais setores da Prefeitura de Piúma que
apurem e identifiquem todos os casos de “desvio de
função” acasos existentes, devendo—se, conforme oicaso,,f—-
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adotar as providências cabíveis para regularização das
situações de desvio de função;

b) Seja dada ampla pubiicidade à presente recomendação,
divuigando—a se possível em jornal de circulação local e no
site da Prefeitura Municipal de Piúma, para que todas as
autoridades municipais, servidores e cidadãos Fiquem
cientes de que a não observância da presente
recomendação importará ao infrator responsabiiização por
ato de improbidade administrativa, nos termos do que
dispõe a Lei nº 8.429/92, respeitando-se, assim, .ao
Princípio da Pubiicidade.

Piúma, 14 de junho de 2017.
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