
Autos n° 040.13.000407-3
Ação: Mandado de Segurança/Lei Especial
Impetrante: Ricardo Augusto Silveira e outro
Impetrado: Secretário Municipal de Administração e Serviços Públicos e outro

Vistos etc.

RICARDO AUGUSTO SILVEIRA e ADRIANO TEIXEIRA
MASSIH, devidamente qualificados nos autos, impetraram o presente MANDADO DE
SEGURANÇA, processo n° 040.13.000407-3, em que figuram como Autoridades Coatoras o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS e
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, igualmente qualificados, por
meio da qual requerem a concessão da ordem de segurança para ordenar os impetrados a
absterem-se de exigir dos impetrantes a realizem o registro biométrico para controle de jornada,
desobrigando-os consequentemente de "baterem ponto", sem prejuízo de seus vencimentos,
determinando via de consequência que se abstenham de proceder a qualquer outro tipo de
controle (fls. 02/135).

Recebida a inicial, restou deferida a concessão do pedido liminar, bem
como foi determinada a notificação das autoridades coatoras (fls. 136/142).

Devidamente notificadas, as Autoridades Coatoras apresentou suas
informações, instruídas de documentos (fls. 154/183).
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O Município de Laguna não ingressou no feito, nos termos do art. 7°, inc.
II, da Lei n.º 12.016/2009 (fl. 193).

O Ministério Público oficiou nos autos (fls. 187/191).

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório

Passo a fundamentar:

Trata-se in specie de MANDADO DE SEGURANÇA, processo n°
040.13.000407-3, fulcrado no art. 5, inc. LXII, da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.
12.016/2009, em que figuram como impetrantes RICARDO AUGUSTO SILVEIRA e
ADRIANO TEIXEIRA MASSIH, devidamente qualificados, e como impetrados ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE LAGUNA e PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE LAGUNA,
igualmente qualificados.

Cumpre-me, então, apreciar o pedido formulado nos autos.

Vejamos!

Dispõe a Constituição Federal brasileira de 1988 que conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
(Art. 5.º, inc. LXIX).

O mesmo preceito vem expresso na Lei nº. 12.016/2009, no sentido de que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por 'habeas corpus' ou 'habeas data', sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
(Art. 1º).

Sobre direito líquido e certo, leciona HELY LOPES MEIRELLES, que
"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. "Quando a lei alude a direito líquido e certo,
está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento
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e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para
fins de segurança" (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Mandado de Injunção, "Habeas
Data". 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 28-29).

É do escólio de Caio Mário da Silva Pereira que "Direito adquirido, in
genere, abrange os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles
cujo começo de exercício tenha termo pré-fixo ou condição preestabelecida, inalterável ao
arbítrio de outrem. São os direitos definitivamente incorporados ao patrimônio do seu
titular, sejam os já realizados, sejam os que simplesmente dependem de um prazo para seu
exercício, sejam ainda os subordinados a uma condição inalterável ao arbítrio de outrem. A
lei nova não pode atingi-los, sem retroatividade." (in, Instituições de Direito Civil, volume 1,
Rio de Janeiro: Forense, 1961, p. 125).

Com efeito, é de se conceder parcialmente o writ.

Reza a Constituição Federal de 1988 (cfe Emenda Constitucional nº 19 de
4-06-1998):

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 da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...].

Assim, é cediço que, em razão do princípio da legalidade, a
Administração Pública somente pode fazer o que a lei previamente permite (in TJSC,
Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2008.013123-7, de Joinville, rel. Des.
Sérgio Roberto Baasch Luz, julg. Pela 1ª Câmara de Direito Público, em 29-07-2008).
Sublinhei

Portanto, reveste-se de ilegalidade o MEMORANDO INTERNO – ADM
dirigido aos impetrantes, exigindo dos mesmos a "registrarem suas batidas no relógio ponto,
os que não tiverem registro favor procurar o setor de RH" (fls. 19/20).

Isso porque, não há previsão legal, tanto que nem mesmo citado foi no
referido ato administrativo, autorizando as Autoridades Coatoras a fazerem tal exigência
àqueles que exercem, perante a Administração Pública Municipal, o cargo de Procurador do
Município.

Ora, é consabido que Todo ato administrativo deve vir a lume
necessariamente motivado, de modo a que se possa aferir sua legalidade e vislumbrar sua
finalidade, que deve ser, sempre, o interesse público, visando a não dar ensancha a eventuais
desejos oprobriosos de perseguição ou de vingança (in TJSC, Apelação Cível em Mandado de
Segurança n. 2008.008273-8, de São José, rel. Des. João Henrique Blasi, julg. pela 2ª Câmara
de Direito Público, em 25-10-2011). Sublinhei

Além disso, "'A motivação, por constituir garantia de legalidade, é, em
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regra, necessária, seja para os atos administrativos vinculados, seja para os atos
discricionários, pois é por meio dela que se torna possível discernir sobre a existência e
veracidade dos motivos e a adequação do objeto aos fins de interesse público impostos pela
lei. "'O ato administrativo desmotivado obstaculiza o acesso do administrado aos elementos
que possam embasar eventual insurgência contra o ferimento de direitos, bem como
inviabiliza a atuação do Judiciário tocantemente à investigação da legalidade do ato [...]
(Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2009.041093-0, de Anita Garibaldi, rel. Des.
Pedro Manoel Abreu, j. 07.12.2010)" (Reexame Necessário em Mandado de Segurança n.
2008.030798-4, de Porto Belo, rel. Des. Cid Goulart, j. 5-7-2011) (in TJSC, Reexame
Necessário em Mandado de Segurança n. 2011.038756-6, de Ituporanga, rel. Des. Vanderlei
Romer, julg. pela 1ª Câmara de Direito Público, em 30-08-2011).

Ainda que assim não fosse, estar-se-ia diante de flagrante ofensa à Lei
Complementar nº 140 de 14-06-2006, que estabelece as atribuições conferidas ao advogado que
exerce o cargo de Procurador Municipal, nos seguintes termos:

ATRIBUIÇÕES: Representar em juízo ou fora dele a parte de que é
mandatário, o Município, instituição ou pessoa, nas ações em que estes
forem autores, réus ou interessados, acompanhado o andamento do
processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em
qualquer instância, comparecendo à audiência e outros atos, para defender
direitos ou interesse: estudar a matéria jurídica e de outra natureza,
consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para
adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as
informações levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras
pessoas e tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à
defesa ou acusação; preparar a defesa ou acusação, arrolando e
correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para
apresentá-la em juízo; acompanhar o processo em todas as suas fases,
requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir
seu trâmite legal até a decisão final do litígio; representar a parte de que é
mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando a sua defesa,
para pleitear uma decisão favorável; redigir ou elaborar documentos
jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, tributária
ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao
assunto em questão, para utilizá-la na defesa de seus clientes; orientar os
representantes legais com relação aos seus direitos e obrigações legais,;
prestar serviços de consultoria jurídica e desincumbir-se de outras
atividades afins (fls. 41/42).

Em sendo assim, é certo que a instituição de controle de horário de
trabalho para o Procurador Municipal, como pretendem as Autoridades Impetradas,
comprometerá indiscutivelmente o exercício das atribuições que lhe são afetas e que se
encontram devidamente previstas em lei.
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Ora, já restou consignado na esfera jurisdicional que os membros da
advocacia pública não são servidores burocratas que ao completar a sua jornada de trabalho
diária interrompem o que está a fazer já que, por exemplo, os membros da carreira não
podem deixar de apresentar uma defesa cujo prazo está para se encerrar porque o seu
horários de expediente diário terminou, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
criminal (fls. 107).

Assim é porque não há um tempo exato para a realização de um trabalho
de elaboração de uma defesa, de um recurso, de uma decisão em processo administrativo –
justamente por exigir atividade cognitiva intelectual.

Vale ressaltar aqui, o que já foi consignado alhures, no sentido de que nas
atribuições do Procurador Municipal se destacam o dever de ... estudar a matéria jurídica e de
outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar
os fatos à legislação aplicável... (fls. 41/42).

O simples fato de estar previsto entre suas atribuições o dever de
Representar em juízo ou fora dele a parte de que é mandatário, o Município, já é motivo
bastante para reconhecer como totalmente impertinente e inadequado o controle da jornada
diária de trabalho imposta aos Advogados Municipais, na forma disciplinada no ato guerreado.

No mesmo contexto, o controle inadequado da jornada de trabalho impede
que os Procuradores Municipais exerçam adequadamente suas atribuições, dificultando
"estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e
outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável", assim como "preparar a
defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento
adequado, para apresentá-la em juízo" – atribuições próprias do cargo como consta na
precitada Lei Complementar nº 140/2006.

Não havendo condições de redigir e fundamentar adequadamente um
arrazoado jurídico, por percalços decorrentes do aventado controle, é certo que estará sendo
forçado a atuar sem apego aos ditames legais e procedimentais, permitindo-se fazer apenas o
que for possível, sem qualquer independência ou autonomia, prejudicando a escorreita
representação do ente público.

Interfere, portanto, diretamente na independência técnica do Procurador do
Município, impedindo indubitavelmente a autonomia no exercício das atribuições conferidas ao
cargo.

É de reconhecer, consequentemente, que haverá flagrante ofensa à
autonomia e independência funcional inerente ao exercício da profissão de Advogado, ainda
que na esfera da Administração Pública.

A este respeito, reza o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil –
EOAB:

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor
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de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.
§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter

independência em qualquer circunstância. Sublinhei

Acrescenta ainda que:

Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira
a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à
advocacia

Afasta-se qualquer tese que busque a inaplicabilidade das regras previstas
no EOAB ao Procurador Municipal de Laguna, pois o Decreto Municipal nº 3.587 de
18-12-2012:

Art. 1º. Aplica-se ao Advogado Municipal, em razão da prevalência
das Leis, além do Estatuto do Servidor Público, o Estatuto da Advocacia (Lei
8906/94), prevalecendo este, quando houver divergência entre a Lei Federal
e a Lei Municipal.

Sopesando a Lei Orgânica do Município de Laguna, tem-se que em
momento algum a mesma estabelece o controle de ponto dos servidores municipais, ainda mais
aos Advogados Municipais.

A instituição do controle de horário além de apequenar a função de
Advogado Público, promoverá apenas e tão-somente a submissão à Administração Pública,
circunstância flagrantemente comprometedora de sua autonomia e independência.

É de se reconhecer, como já feito no precedente jurisprudencial citado na
exordial, que tal providência apenas exporá os membros da carreira, às vicissitudes do humor,
das pessoalidade e do subjetivismo da referida autoridade (coatora), retirando a
independência necessária ao exercício do cargo (fls. 107).

Então, Com efeito, o desempenho do labor pelos procuradores
autárquicos não está adstrito ao recinto da repartição. É consabido que o Procurador
Federal desloca-se durante o horário de expediente para realizar audiências ou representar
a administração além das fronteiras do espaço físico que ocupa na seção de trabalho. O
exercício da advocacia tem como pressuposto a maleabilidade. Neste contexto, a submissão
dos procuradores a ponto eletrônico de freqüência desnatura a singularidade do ofício e
promove restrição indevida da atuação do profissional (in TRF 3ª Região, SEGUNDA
TURMA, AMS 0017003-50.1998.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO,
julgado em 08/05/2007, DJU DATA:18/05/2007).

Neste termos, é imperioso reconhecer a presença do indispensável direito
líquido e certo a justificar a concessão do writ reclamado.

Neste sentido:
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCURADOR AUTÁRQUICO.
CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO. DECRETOS 1.590/95 E 1867/86.

1. A instituição de controle eletrônico de ponto para procuradores,
por óbvio, não se compatibiliza com o exercício da atividade voltado para a
advocacia.

2. O exercício da advocacia tem como pressuposto a maleabilidade.
Neste contexto, a submissão dos procuradores a ponto eletrônico de
freqüência desnatura a singularidade do ofício e promove restrição indevida
da atuação do profissional.

3. Os Decretos 1.590/95 e 1867/86 bem dispõem sobre diversa forma
de controle de freqüência para os servidores que exercem suas atividades
em ambiente externo.

4. Apelação e remessa oficial improvidas (in TRF 3ª Região,
SEGUNDA TURMA, AMS 0017003-50.1998.4.03.6100, Rel. JUIZ
CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 08/05/2007, DJU
DATA:18/05/2007).

Não se pretende aqui, por lógico, defender a ideia de que o cargo de
Advogado Municipal está imune a qualquer tipo de fiscalização quanto a sua jornada de
trabalho, até porque o fato de serem remunerados pelo erário público impediria qualquer
decisão neste sentido.

O que se reputa nefasto ao exercício do cargo é a fiscalização na forma
pretendida pelas Autoridades Coatoras, uma vez que a magnitude do cargo e suas
especificidades, certamente, exigem e aconselham forma diversa de controle de carga horária
do seu Procurador Municipal.

Algum controle deverá ter, portanto, até mesmo para respeito aos
princípios constitucionais inerentes à administração públuica, mas não deverá ser, por certo,
através do controle da frequência diária dos Advogados na Procuradoria Municipal.

O mais adequado, atendendo a tais parâmetros, seria o controle e
fiscalização através da produtividade de cada Advogado.

Assim, é de se conceder a ordem mandamental pretendida nestes autos sub
judice.

Ora, o Mandado de Segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo,
ameaçado ou violado por ato de autoridade.

Presente, portanto, o direito líquido e certo do impetrante, a concessão da
segurança é imperativa.

Destarte, o pedido inicial deve ser acolhido.

Ex - Positis
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D E C I D O:

JULGO PROCEDENTE, em parte, na forma do art. 269, inc. I, do
Código de Processo Civil, os pedidos formulados nos autos do presente MANDADO DE
SEGURANÇA, processo n° 040.13.000407-3, fulcrado no art. 5, inc. LXII, da Constituição
Federal de 1988 e na Lei n. 12.016/2009, em que figuram como impetrantes RICARDO
AUGUSTO SILVEIRA e ADRIANO TEIXEIRA MASSIH, devidamente qualificados, e
como impetrados ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA e PROCURADOR-GERAL DO
MUNICÍPIO DE LAGUNA, igualmente qualificados.

Consequentemente, CONCEDO, em definitivo, a ORDEM
MANDAMENTAL pleiteada nos autos, tendente a COMPELIR as Autoridades Impetradas a
ABSTEREM-SE de exigir dos impetrantes o controle de sua jornada diária de trabalho através
do "relógio ponto", "registro biométrico", ou qualquer tipo de controle da frequência diária dos
impetrantes na Procuradoria Municipal, conforme pretendido pelo "Memorando Interno -
ADM" de fls. 19/20, que ficam fazendo parte integrante da presente, sem prejuízo de seus
subsídios.

Em decorrência, CONFIRMO a decisão que concedeu liminarmente a
ordem pretendida (fls. 136/142).

Sem custas processuais.

Sem honorários, eis que incabíveis à espécie.

Publique-se
Registre-se
Intime-se

Transitando em julgado para as partes, ao reexame necessário perante o
Tribunal de Justiça.

Laguna (SC), 10 de junho de 2013

Paulo da Silva Filho
Juiz de Direito
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