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SENTENÇA

1. Relatório

O Ministério Público Federal pretende a condenação
dos réus à obrigação de fazer, consistente na nomeação do
Superintendente Regional do INCRA no Estado do Paraná, nos termos
do art. 1º do Decreto nº 3.135/1999, bem como para que os réus adotem
as medidas necessárias para que as nomeações dos Superintendentes
Regionais do INCRA passem a ocorrer nos termos definidos pelo art. 1º
do Decreto nº 3.135/1999.

Narrou, em síntese, que em 09.09.2016 foi instaurado auto
extrajudicial nº 1.25.000.003522/2016-12, em razão de representação
sigilosa de servidores públicos federais lotados no INCRA/PR, relatando
o descumprimento do art. 1º do Decreto nº 3.135/1999, quanto à
nomeação para o cargo de Superintendente Regional do INCRA no
Estado do Paraná. Apontou que, segundo a representação, o cargo de
Superintendente Regional do INCRA no Paraná não vem sendo ocupado
por servidores efetivos do quadro de pessoal da autarquia, em desacordo
com o art. 1º do Decreto nº 3.135/1999, o qual prevê a escolha a partir
de lista tríplice, formada com base em seleção interna fundamentada no
mérito profissional.

Salientou que o cargo vinha sendo ocupado por Edson
Wagner de Souza Barroso, que não tinha vínculo com o INCRA e que
foi nomeado pelo Presidente do órgão, Leonardo Góes Silva, e
posteriormente dispensado, estando vago o cargo quando do
ajuizamento da ação. Alegou que a Portaria nº 04/2003, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, revogou a norma que regulamentava o art.
1º do Decreto 3.135/99. Destacou que, desde então, as nomeações de
superintendentes passaram a ser fundamentadas na excepcionalidade do
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art. 2º do Decreto nº 3.135/99, em consonância com o entendimento da
Procuradoria Federal Especializada externado no Parecer nº
58/2014/CGT/PFE-INCRA/PGF/AGU. 

Consignou que, provocado para fins de regulamentação do
art. 1º do Decreto nº 3.135/99, o presidente do INCRA informou que a
autarquia não tem competência legal para tanto, o que caberia ao
Ministro-Chefe da Casa Civil. Argumentou que, embora vinculado, o
INCRA não é subordinado à Casa Civil. Sustentou que a exceção, que é
a nomeação de acordo com o art. 2º do decreto, vem se tornando a
regra. 

Asseverou que o Ministério do Desenvolvimento Agrário
expediu diversas Portarias (Portaria MDA nº 99/2000, Portaria MDA nº
267/2001, Portaria MDA nº 5/2002), sendo que a última foi revogada
pela Portaria MDA nº 4/2003, sem, em contrapartida, regulamentar o
art. 1º do Decreto nº 3.135/99, o que afetou diretamente a aplicação dos
critérios de nomeação dos Superintendentes Regionais do INCRA.
Ressaltou que, por falta de regulamentação do art. 1º, a nomeação vem
sendo feita nos termos do art. 2º.  Aduziu que tornar regra a exceção
permite a ingerência de influências políticas em um instituto de extrema
relevância social, cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e
realizar o ordenamento fundiário nacional. 

Os réus foram intimados a se manifestar sobre o pedido de
liminar.

A União, no evento 9, alegou a falta de periculum in mora,
tendo em vista que o próprio autor informa tratar-se de situação que
perdura há mais de uma década. Defendeu não haver demonstração nos
autos de que a nomeação de um novo Superintendente Regional,
enquanto também influenciada por razões políticas, irá prejudicar os
objetivos da instituição, até porque não se sabe ainda quem será
nomeado. Apontou que o pedido, caso deferido, demonstra evidente
interferência na atuação discricionária do INCRA. Argumentou que
eventual determinação para prover o cargo de superintendente na forma
tratada no art. 1º do Decreto 3.135/99, sem a prévia edição do
regulamento pertinente ao caso, implicaria em violação dessa mesma
regra, pois ela estabeleceu a necessidade de Portaria Ministerial que
regulamente o processo de seleção interna fundamentada no mérito
profissional.

O INCRA manifestou-se no evento 12. Sustentou que os
cargos em comissão são de livre escolha, nomeação e exoneração, de
caráter provisório, destinando-se à direção, chefia e assessoramento,
podendo recair ou não em servidor efetivo do Estado, tratando-se da
esfera de discricionariedade da Administração Pública. Citou o art. 37,
II, da Constituição Federal. Indicou não haver lei que limite o
preenchimento de cargos em comissão por pessoas de fora do serviço
público. Informou que o Executivo editou o Decreto nº 5.497/2005,
alterado pelo 9.021/2017, que dispõe sobre os percentuais mínimos de
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cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -
DAS da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
a serem ocupados exclusivamente por servidores de carreira. 

Sustentou que a Lei nº 13.346/2016 e o Decreto nº
8.955/2017 estão em consonância com o art. 37, V, da Constituição
Federal, que estabelece que 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. 

Defendeu que o art. 1º do Decreto nº 3.135/1999 é
expresso ao reservar à Portaria Ministerial a definição acerca da forma e
condições para a seleção interna do superintendentes regionais do
INCRA, destacando que esta portaria chegou a existir, mas foi revogada
em 2008.  Frisou caber ao Ministro Chefe da Casa Civil a edição da
portaria em questão, e não ao presidente do INCRA, ao qual também
não cabe a aplicação do dispositivo mencionado sem ato normativo
advindo da instância própria. Aduziu que enquanto não regulamentado o
art. 1º, o art. 2º pode ser aplicado. Destacou não haver urgência a
justificar a concessão de liminar.

No evento 14, o autor solicitou a intimação do presidente
do INCRA Leonardo Góes Silva para informar se ao nomear o atual
Superintendente Regional do Paraná, Walter Nerival Pozzobom,
observou as disposições do art. 1º do Decreto nº 3.135/2017, o que foi
deferido.

O INCRA, no evento 18, esclareceu que o novo
superintendente é servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de
pessoal do INCRA e que constou em lista tríplice encaminhada à
Presidência do Instituto pela Associação de Servidores do INCRA –
ASSINCRA. Ademais, alegou ter havido esvaziamento do pedido inicial
referente à nomeação de superintendente do INCRA no Paraná.
Defendeu sua ilegitimidade com relação ao pedido para que os réus
adotem as medidas necessárias para que as nomeações dos
Superintendentes Regionais do INCRA passem a ocorrer nos termos
definidos pelo art. 1º do Decreto nº 3.135/99, tendo em vista que
compete ao Ministro Chefe da Casa Civil a edição da Portaria de
regulamentação reclamada pelos artigos 1º e 4º do Decreto nº
3.135/1999. 

O Parquet, no evento 20, disse que a nomeação deu-se nos
termos do decreto referido. Contudo, aduziu que o INCRA deve
continuar a escolher os superintendentes a partir da lista tríplice,
havendo necessidade de sentença, não ocorrendo perda superveniente de
objeto. Afirmou que o primeiro pedido foi cumprido, havendo
necessidade de sentença para casos futuros.  

No evento 23 foi proferida decisão no sentido de que o
pedido de liminar havia perdido o objeto, mas não os pedidos finais. 
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O INCRA apresentou contestação (evento 27), trazendo os
mesmos argumentos da manifestação de evento 12.

A União contestou no evento 28, reprisando as razões de
mérito apresentadas na petição de evento 9. Acrescentou a falta de
interesse processual, mas sem especificar suas razões.

O Ministério Público Federal apresentou réplica às
contestações (evento 31).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

Falta de interesse processual

A União alegou, na petição de evento 28, que "não se faz
presente algum interesse processual que justifique a tramitação deste
feito". No entanto, não justificou essa afirmação. 

Não lhe assiste razão, pois o pedido do Ministéro Público
Federal é que a Administração Pública compatibilize sua conduta de
nomear Superintendente Regional do INCRA/PR ao compromisso
externado no art. 1º do Decreto 3.135/1999. 

O teor das contestações dos réu faz concluir que a
pretensão é resistida, pois ambos invocam fatos para não cumprir a
norma do regulamento.

Assim, está presente o interesse processual.

Mérito

A Constituição Federal de 1988 dispõe:

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:

(...)

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;   

(...)
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V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de 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; 

A Constituição de 1988 estabelece a necessidade de
concurso público para provimento de cargo e investidura em emprego
público na Administração Pública direta e indireta; admite, como
exceção, a possibilidade de pessoas estranhas ao quadro exercerem as
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

A intenção da norma constitucional é concretizar os
princípios expostos no caput do art. 37: a impessoalidade, a moralidade,
a eficiência, e também a igualdade (art. 5º, II, da Constituição de 1988).

Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se
às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O art. 22 do Decreto
8.955/2017 não deixa dúvida de que a superintendência da autarquia
federal é uma atribuição de direção. Por isso, a superintendência deve
ser exercida por uma pessoa que tenha alinhamento com as altas
diretrizes administrativas. Isso não significa, contudo, que qualquer
pessoa possa exercer a superintendência. É dizer: a discricionariedade
na nomeação do superintendente encontra limites constitucionais, legais
e regulamentares, sob pena de se convolar em pura arbitrariedade. 

A limitação constitucional advém dos princípios que
regem a administração pública. A limitação legal decorre da lei que cria
a pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta (no caso,
o Decreto-lei 1.110/1970) e de normas legais que podem ser usadas em
analogia (como o art. 17 da Lei 13.303/2016). A discricionariedade é,
também, limitada pelo regulamento administrativo, no caso o Decreto
3.135/1999.

O Decreto nº 3.135/1999 dispõe sobre o provimento do
cargo de superintendente regional do INCRA nos seguintes termos:

Art. 1o O Superintendente Regional do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA será escolhido dentre
servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal da
Autarquia, cujos nomes constem de lista tríplice aprovada pelo seu
Conselho Diretor, com base em seleção interna fundamentada no
mérito profissional, na forma e condições definidas em Portaria
Ministerial.

Art. 2o Excepcionalmente, o cargo de que trata o artigo anterior
poderá ser provido por qualquer outro servidor, ou, ainda, por pessoa
sem vínculo com a Administração Pública, de ilibada reputação e
comprovada experiência técnica e administrativa, mínima de dois
anos, em atividades compatíveis com a natureza do cargo.

O regulamento impõe a seguinte ordem para que o
Presidente do INCRA nomeie o Superintendente Regional da autarquia
(1) escolhendo um dentre três servidores do quadro efetivo e que tenham
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sido selecionados por seu mérito profissional; (2) um servidor do quadro
efetivo da autarquia; (3) pessoa sem vínculo com a Administração
Pública. Essa terceira alternativa só pode ocorrer quando não haver
dentro do órgão alguém capaz de exercer a atribuição de direção.

Nada obstante, as nomeações de Superintendente do
INCRA no Estado do Paraná vêm sendo fundamentadas na exceção
constante do art. 2º desde a revogação da Portaria nº 04/2003 e com
supedâneo no entendimento da Procuradoria Federal Especializada junto
ao INCRA conforme Parecer nº 58/2014/CGT/PFE-INCRA/PGF/AGU. 

O art. 1º do Decreto 3.135/1999 remete a disciplina da
seleção interna (mérito profissional) a uma portaria ministerial.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) expediu a Portaria nº
99/2000, que regulamentava as disposições do Decreto nº 3.135/1999 e
que foi revogada pela Portaria MDA nº 267/2001. Por sua vez, esta
última foi revogada pela Portaria MDA nº 5/2002, que foi,
posteriormente, revogada pela Portaria MDA nº 4/2003, a qual não
dispôs sobre a aplicação dos critérios de nomeação do Superintendente.

A edição de portaria ministerial, conforme previsto no art.
1º do Decreto 3.135/1999, é desejável para regulamentar o processo de
seleção interna fundamentada no mérito profissional. Sua inexistência,
contudo, não outorga total liberdade ao Presidente do INCRA para
escolher quem bem entender para exercer a superintendência regional da
autarquia.

Por esse motivo, entendo que não procede o pedido
formulado pelo Ministério Público Federal em face da União. A
ausência da portaria ministerial, apesar de ter servido como subterfúgio
para não aplicar o art. 1º do Decreto 3.135/1999, na verdade é inócua,
pois o espaço de escolha administrativa é conformado pelos princípios
constitucionais, regras legais e regulamento administrativo.

Finalmente, cabe rechaçar qualquer alegação de
interferência indevida do Poder Judiciário sobre as escolhas do
administrador público, pois a decisão judicial que determina o
cumprimento de norma já existente está simplesmente tutelando direitos
de todos os administrados que sofrem as consequências deste
descumprimento, não havendo que se falar em ingerência de
um poder sobre o outro. 

Ou seja, trata-se de tutela de direito, cuja função é inerente
ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição), principalmente em
caso de omissão e descumprimento de norma, por
parte do Poder Executivo, como ocorreu na presente hipótese. 

Liminar

Considerando que as nomeações para a Superintendência
do INCRA no Paraná não vêm sendo pautadas no art. 1º do Decreto
3.135/1999, concedo a liminar para determinar que o INCRA, no prazo



17/12/2019 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701553787887403110108709254777&evento=817&ke… 7/7

5042864-72.2017.4.04.7000 700006136610 .V62

de 30 (trinta) dias, obedeça à seguinte ordem de escolha do
Superintendente Regional no Paraná: (1º) um dentre três servidores do
quadro efetivo e que tenham sido selecionados por seu mérito
profissional; (2º) um servidor do quadro efetivo da autarquia; (3º)
pessoa sem vínculo com a Administração Pública. Essa terceira
alternativa só pode ocorrer quando não haver dentro do órgão alguém
capaz de exercer a atribuição de direção.

3. Dispositivo

Ante o exposto concedo a medida liminar e julgo
procedente o pedido para determinar que o INCRA obedeça à seguinte
ordem de escolha do Superintendente Regional no Paraná: (1º) um
dentre três servidores do quadro efetivo e que tenham sido selecionados
por seu mérito profissional; (2º) um servidor do quadro efetivo da
autarquia; (3º) pessoa sem vínculo com a Administração Pública. Essa
terceira alternativa só pode ocorrer quando não haver dentro do órgão
alguém capaz de exercer a atribuição de direção. Julgo improcedente o
pedido em face da União.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 18 da Lei
7.347/1985; art. 4º, I, da Lei 9.289/1996; art. 128, §5.º, II, "a" da
Constituição de 1988).

Submeto a sentença à remessa necessária.

Interposto(s) eventual(is) recurso(s), caberá à Secretaria
abrir vista à parte contrária para contrarrazões e, na sequência, remeter
os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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