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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Autor: Ministério Público do Estado da Paraíba.

Réu: Município de Salgado de São Félix, representado por seu Prefeito.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE 
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO. HIPÓTESES ABRANGENTES. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEXTO 
PARADIGMA. CONCESSÃO DA LIMINAR.
−A regra da Constituição Estadual para a admissão 
no serviço público é a investidura através da prévia 
aprovação em concurso público, excetuadas as 
nomeações para cargo em comissão, declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração; do mesmo 
modo, poderá haver contratação, por tempo 
determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima 
identificados.

Acorda o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em deferir a liminar, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, com apoio 
no Art. 105, I, “a”, n.º 3, da Constituição do Estado da Paraíba ajuizou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade com Pedido Liminar objetivando  a 
declaração de inconstitucionalidade dos Art. 1º, §1º, 2º, III, IV e V e Art. 3º, 
parte final, da Lei nº 312, de 30 de abril de 2001, do Município de Salgado de 
São Félix PB, por afronta ao Art. 30, VIII e XIII, da Constituição do Estado da 
Paraíba.
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Sustentou que o ajuizamento do presente feito se deu em 
decorrência dos desdobramentos de investigação oriundos do Inquérito Civil 
Público nº 001/2010, instaurado no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça 
deste Estado, tendo por objeto o levantamento, no âmbito das Administrações 
diretas e indiretas dos Municípios da Paraíba, de irregularidades atinentes a 
contratações e investiduras de servidores públicos com violação à regra 
constitucional que impõe a prévia aprovação em concurso público.

Outrossim, alegou que a referida norma municipal em 
debate não pode ser compreendida como em conformidade com a Constituição 
Estadual, na medida em que, a regra para o ingresso em cargos públicos se dá 
através de concurso público, salvo nos casos de cargo de provimento em 
comissão e de contratação temporária para atender necessidade de 
excepcional interesse público.

No entanto, os casos previstos nos dispositivos da lei 
contestada, não diriam respeito à necessidades excepcionais, fora do comum, 
mas sim de casos de necessidade permanente da Administração Pública, tendo 
em vista a generalidade dos dispositivos, o Chefe do Executivo Municipal 
poderia realizar contratações para as áreas segurança,  obras,  educação, 
informática e administração.

Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de medida 
cautelar, com efeitos ex nunc, para que se faça cessar imediatamente o 
fundamento legal incompatível com a Constituição, em relação a novas 
contratações. No mérito, pugnou pela declaração da inconstitucionalidade dos 
dispositivos mencionados, por contrariarem frontalmente a Constituição 
Estadual.

Juntou documentos às fls. 17/26.

É o relatório.

VOTO

Trago a este Tribunal a apreciação do pedido de medida 
liminar insculpido na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na forma 
prevista no § 1º do Art. 204 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do 
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Estado da Paraíba (RITJPB).

Para sua concessão, faz-se imprescindível a incidência de 
seus requisitos fundamentadores, quais sejam: o fumus boni iures e o 
periculum in mora.

Diante do caráter excepcional da medida almejada, deve o 
Autor evidenciar a combinação de ambos os pressupostos, sendo insuficiente a 
sua demonstração parcial.

Registre-se que, no caso em apreço, por se tratar de 
requerimento de concessão da medida em sede de ação direta de 
inconstitucionalidade, a sua análise reveste-se de maior rigor em seus 
requisitos autorizadores, eis que seu deferimento representa exceção ao 
princípio da presunção de constitucionalidade das leis.

Pois bem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
manejada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio de seu 
Procurador-Geral de Justiça, requerendo a declaração de inconstitucionalidade 
Art. 1º, §1º, 2º, III, IV e V e Art. 3º, parte final, da Lei nº 312, de 30 de abril 
de 2001, do Município de Salgado de São Félix PB, por afronta ao Art. 30, VIII 
e XIII, da CE e Art. 37, II e IX da Constituição Federal.

O Art. 37, caput, da CF/88, dispõe que a Administração 
Pública Direta e Indireta deverá obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, in verbis:

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:

Já o inciso II do mesmo dispositivo constitucional estabelece 
que a contratação de servidores públicos será precedida da realização de 
concurso público de provas ou de provas títulos, ressalvados os casos de 
nomeação para cargo em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, 
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ipsis litteris:

Art. 37, 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;

Por sua vez o inciso IX do mesmo Art. 37, prevê a 
possibilidade de contratação temporária, por prazo determinado, com o 
objetivo de atender a necessidades temporárias de excepcional interesse 
público, nos seguintes termos:

Art. 37, IX - a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público;

A Constituição Estadual da Paraíba, em seu Art. 30, VIII e 
XIII, reproduzindo o teor CF, assim dispõe:

Art. 30 –  A administração pública direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado 
obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
VIII – 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 ou exoneração;
(…)
XIII –  a lei estabelecerá os casos de 
contratação tempo determinado para atender 
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a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;

Percebe-se da transcrição acima, que a regra da 
Constituição Estadual para o ingresso no serviço público é a investidura através 
da prévia aprovação em concurso público, excetuadas as nomeações para 
cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração e no 
caso de contratação, por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.

A Lei municipal nº. 312/2001, objeto da presente ADI, fls. 
27/29, dispõe sobre a contratação de servidores em caráter temporário, nos 
seguintes termos:

Art. 1º – A fim de atender necessidade temporária 
de  excepcional  interesse  público,  poderão  ser 
efetuadas  admissões  de  pessoal  por  tempo 
determinado,  mediante  contrato  administrativo 
padronizado, No qual constarão todos os direitos, 
vantagens, deveres e obrigações.

§1º – Para os efeitos deste artigo será considerado 
como  de  excepcional  interesse  público  o 
atendimento dos serviços que, por sua natureza, 
tenham características inadiáveis e deles decorram 
ameaça  ou  prejuízo  à  vida,  à  segurança,  à 
continuidade de obras e à subsistência, bem como 
atividades relacionadas com as áreas de educação, 
informática e administração.

Art.  2º  –  Consideram-se  como  de  excepcional 
interesse público as admissões que visem:
(…)
III  –  a  implantação  e  manutenção  de  serviços 
essenciais  à  população,  especialmente  a 
continuidade de obras e a prestação de serviços de 
segurança, água, esgoto, energia, limpeza pública 
e transportes públicos.
IV – a execução de serviços técnicos, fiscalização 
ou gerenciamento de obras e serviços.
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V – o suprimento de docentes em salas de aula, de 
pessoal  especializado  nas  áreas  de  saúde  e 
informática, bem como na execução de serviços de 
creches  públicas,  exoneração,  aposentadoria  e 
falecimento.
Art.  3º  –  As  admissões  de  que  trata  o  artigo 
anterior deverão ser realizadas pelo prazo de 180 
(cento e  oitenta) dias, exceto as enumeradas no 
item V,  do  artigo  retro,  que  poderão  atingir  um 
lapso  de  tempo  de  dois  anos,  prazo  este 
improrrogável.

Dessarte,  a  prima  facie,  entendo  presentes  os  requisitos 
necessários à concessão da medida pleiteada, eis que a  Constituição Federal 
estabeleceu, como princípio norteador da Administração Pública, a eficiência.

Portanto, não podemos conceber a eficiência na prestação 
de serviços públicos sem um mínimo de planejamento por parte do gestor 
público. Por esta razão o Decreto-Lei nº 200/67 estabeleceu como princípio 
fundamental da Administração Pública, o planejamento:

Art. 6º As atividades da Administração Federal 
obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: 

I - Planejamento.

Embora a norma citada seja de aplicação restrita à 
Administração Pública Federal, entendemos que, por se tratar de princípio 
concretizador da eficiência, deve ser aplicado, sem nenhum problema, ao caso 
em destaque.

Assim,  caberia ao gestor público programar a atuação 
estatal de modo a sempre manter um cadastro de reserva, derivado da 
realização de concursos públicos regulares, pronto a suprir as necessidades do 
Município, em áreas consideradas essenciais, e sem prejuízo da continuidade 
dos serviços públicos.

Nesta mesma direção, o Supremo Tribunal Federal, em voto 
lapidar da Ministra Carmen Lúcia, declarou a inconstitucionalidade de lei do 
estado do Amapá que previa a contratação temporária de pessoal para 
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prestação de serviços permanentes como saúde, educação, assistência jurídica 
e serviços técnicos. Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
AMAPAENSE N. 765/2003. CONTRATAÇÃO POR 
TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES: SAÚDE; 
EDUCAÇÃO; ASSISTÊNCIA JURÍDICA; E, 
SERVIÇOS TÉCNICOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA 
E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO 
CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS 
INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. 
PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE.”  (grifos nossos) (STF, ADI 3116, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 
julgado em 14/04/2011, DJe-097 DIVULG 23-05-
2011 PUBLIC 24-05-2011)

Sobre o tema, José Cretella Júnior ponderou que:

(...) a contratação do agente público, para desempenho 
de função pública, tem de ser (a) por tempo 
determinado,  (b) para atender a necessidade 
temporária, (c) deve esse tipo de necessidade ser de 
interesse público e, por fim, (d)  o interesse público 
deve ser de caráter excepcional. Sem essas quatro 
conotações do texto – tempo determinado, necessidade 
temporária, interesse público bem caracterizado, 
excepcionalidade de interesse –  a contratação é nula, 
ou pelo menos, anulável, rescindindo-se o acordo”. (in 
Comentário à Constituição de 1988, vol. IV. Forense, 
São Paulo: 1991, p. 2203)

Deste modo, não vislumbramos a necessidade temporária 
para as contratações decorrentes dos Art. 1º, §1º, 2º, III, IV e V e Art. 3º, 
parte final, da Lei nº 312/2001, do Município de Salgado de São Félix PB, uma 
vez que todas as necessidades previstas são duradouras, permanentes e 
inerentes da própria prestação de serviços públicos básicos.
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O Pretório Excelso já declarou a inconstitucionalidade de lei 
estadual que estabelecia hipóteses abrangentes e genéricas de contratação 
temporária, tais como o inciso em análise. Vejamos o interessante precedente:

(…) III. - A lei referida no inciso IX do art. 37, C.F., 
deverá estabelecer os casos de contratação 
temporária. No caso, as leis impugnadas 
instituem hipóteses abrangentes e genéricas 
de contratação temporária, não especificando 
a contingência fática que evidenciaria a 
situação de emergência, atribuindo ao chefe 
do Poder interessado na contratação 
estabelecer os casos de contratação: 
inconstitucionalidade. IV. - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, ADI 
3210, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 11/11/2004, DJ 03-12-2004)  

Analisando-se os Art. 1º, §1º, 2º, III, IV e V e Art. 3º, parte 
final, da Lei  aqui impugnada, verificamos uma verdadeira burla ao princípio 
constitucional do ingresso no serviço público, em razão de concurso público.

No  tocante,  ao  periculum in mora está demonstrado nos 
autos, visto que,  mantida  os  dispositivos  da  norma,  a  Edilidade  Municipal 
poderá continuar contratando pessoal sem concurso público.

Diante do exposto, defiro o pedido de medida cautelar 
para suspender a vigência dos Arts. 1º, §1º, 2º, III, IV e V e Art. 3º, parte 
final, da Lei nº 312, de 30 de abril de 2001, do Município de Salgado de São 
Félix PB, até final julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Notifique-se o prefeito do  do  Município de Salgado de São 
Félix PB para apresentar informações no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o 
Art. 6º, da Lei n.º 9.868/99.

Cite-se o Procurador-Geral do  Estado,  com  prazo  de  40 
(quarenta) dias, nos termos do art. 204, § 2º, do Regimento Interno deste 
Egrégio Tribunal de Justiça.
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É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  Vice-Presidente. 
Relator:  Excelentíssim Senhor  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque. Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores  Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio,  João 
Benedito  da  Silva,  João  Alves  da  Silva,  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho, José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho, Maria das Graças 
Morais Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior  e  Abrahan  Lincoln  da  Cunha  Ramos. Impedido  o  Desembargador 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Miguel de Brito Lyra Filho  (Juiz convocado 
para substituir a Desembargadora Maria das Neves do E A D Ferreira),    João 
Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Ausente o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Raimundo de Lima – Procurador de Justiça. 

Tribunal Pleno, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
      R e l a t o r


