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ASSESSORIA DE POLiTICI,S INSTITUCIONAIS

RECOMENDACAo No 006/2012

O PROCURADOR_GEML DE JUST|qA, no desempenho de
suas atribuig6es institucionais, especialmente conteridas pelo art. 129, lt da
Constituiqao da Repribtica, c/c o art. 10, XIt, da Lei 9.625/93, de 12 de feveretro
de 1993, e art.26, XXll, da Lei Complementar Estadual no 72, de jz de
dezembro de 2008, formula a segulnte RECOMENDA9AO com a ,inalidade de
orientar os(as) Promotores cearenses:

CONSTDERANDO a ediqao da Lei no 12.15g, de 22 de dezemoro
de 2009, que dispdem sobre a criagao dos Juizados Especiais da Fazenda
P0blica pela Uniao, no ambito do Distrito Federal e Territ6rios, e petos
Estados, para conciliaQao, processo, julgamento e execugao nas causas de
sua competcncia:

CONSIDERANDO a competencia dos reteridos 6rgaos
jurisdicionais para processar, conciliar e julgar causas civeis do interesse oos
Esiados, do Distrito Federal, dos Territ6rios e dos Municipios, at6 o valor de 60
(sessenta) sabrios minimos (artigo 20 da Lei no. .12.153/2009):

CONSTDERANDO que podem ser partes, como r6us. nos
processos de competancia dos mencionados juizados, os Estados, o Distrito
Federal, os Territ6rios e os Municipios, bem como autarquias, fundagoes e
empresas poblicas a eles vinculadas (artigo 50, ll, da Lei no. 12jlg.fr}Og.

CONSTDERANDO dispor o referido diploma
80, que "os representantea judiciais dos /6us presenles

legal, em seu artigo
e audiencia poderao

cia dos Juizadosconciliar, transigir ou desistir nos processos
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Especiais, nos ternos e nas hrpdteses previstas na lei do respectivo ente da
Federageo";

CONSIDERANDO que os l\4unicipios do Estado do Ceara
deverao, atrav6s de lei, disciplinar a participagao de seus representantes
judiciais em conciliag6es, transag6es e desistencias nos processos da
competCncia dos Juizados Especiais da Fazenda poblica (artigo 80 da Lei no
12.153/2009);

CONSIDERANDO que a faculdade processuat decorrente do
referido artigo 8o gera certa margem de liberalidade em relaqao ao erario, o que
demanda uma atuagao equilibrada e prudente por parte do representante
judicial da Fazenda P[btica, de modo a evitar que a coletividade venha a
suportar um onus irrazoavel e desmedido derivado de transaQao judicial;

CONSIDERANDO que o representante judiciat do Municipio,
mencionado no aludido artigo 8o, corresponde, face A regra do artigo 12, ll, do
C6digo de Processo Civil, e pessoa de seu prefeito ou procurador;

CONSIDERANDO em conformidade com a doutrina e a
jurisprudencia, que o Procurador referido pelo artigo 12, , do C6digo de
Proc€sso Civil, corresponde aquele que ocupa cargo efetivo na estrutura oa
Administragao P0blica Municipal

CONSIDERANDO que o exercicio das funQoes da Advocacia
P0blica constitui atividade exclusiva dos advogados p0blicos integrantes de
carreiras juridicas pr6prias da AdministraQao pUblica conforme ia manifestou o
Supremo TribunalAederal por ocasieo dos julgamentos das ADI'S g8.t-MC e
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CONSIDERANDO que a transagao bvada a eteito sem a devida

interven€o de Procurador Municipal efetivo caracteriza ofensa aos p nctpjos
insertos na Constituigao Federal e ameaQa ao ererio ante o risco de acoroos
imprudentes, ilegais ou opostos ao interesse prblico:

CONSIDERANDO a missao institucional do Minist6rio pibtico de
proteger o patrimOnio ptiblico e social, o meio ambiente e os demais interesses
difusos e coletivos, mormente atrav6s da promogao do inquerito civil e da aeao
civil D0blica:

CONSIDERANDO ser funqao institucionat do Minist6rio priblico
zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos serviQos de relevancia
p0blica aos direitos assegurados na Constituigao Federal, promovenoo as
medidas necessarias a sua garantia;

CONSIDERANDO ser o Minist6rio publico instituiQao permanente
e essencial e tun€o jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da oroem
jur(dica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais
indisponiveis, dotada, por conseguinte, do poder-dever de aferir as agoes e
omissdes dos 6rgaos estatais;

RECOMENDA: Aos(as) promotores(as) de Justiga:

1) Envidem estorgos junto aos prefeitos municipais no sentido de
prestarem estrita observagao ao artigo go da Lei no.l2.1Sg/2009, no que pertine
a criaqao de leis municipais disciplinando as hip6teses em que seus
representantes judiciais poderao compor, transigir ou desistir.
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2) Comuniquem, tempestivamente, a esta procuradoria_Gerat oe

JusliQa, a adoeao de medidas tendentes ao cumprimento da presenre
Recomenda€o.

Publique-se. Registre-se.

Forialeza-CE, 04 de maio de 2012.

Affredo RICARDO de Holan

Procurad eral de Justiga


