
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ET E D O  DESEM B AR GAD OR  JOÃO  ALV ES  D A S I LVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2007589-30.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sapé
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE:  Município  de  Sapé,  representado por  sua  Procuradora  Clarissa  Pereira 
Leite
AGRAVADO: Ministério Público do Estado da Paraíba
PROCURADOR: Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa – Promotora de Justiça

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPÉ. LIMINAR QUE 
SUSPENDE  OS  CONTRATOS  TEMPORÁRIOS  DE 
SERVIDORES.  ABSTENÇÃO  DE  NOVAS  CONTRATAÇÕES. 
SERVIÇOS  PERMANENTES  E  REGULARES  DO  MUNICÍPIO. 
NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DA  EXCEPCIONALIDADE. 
PRETERIÇÃO  DE  CANDIDATOS  APROVADOS  EM 
CONCURSO  PÚBLICO.  BURLA  AOS  PRINCÍPIOS  DA 
ACESSIBILIDADE  E  OBRIGATORIEDADE  DO  CONCURSO 
PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 
QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  sendo  a  necessidade  da  administração  temporária,  nem 
resultante  de  circunstâncias  especiais,  ao  reverso,  resulta  da 
necessidade  rotineira  do  serviço,  comprovada  pelas  sucessivas 
prorrogações  de  contratações,  é  inafastável  a  exigência  da 
convocação dos aprovados em concurso público

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 1073.



RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto pelo Município de Sapé, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo 
da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé,  nos  autos  da  ação  civil  pública  por  improbidade 
administrativa proposta pelo Ministério Público, ora agravado, em face do recorrente.

No  decisum  agravado,  o  douto  magistrado  a  quo,  concedeu 
parcialmente  a  antecipação  de  tutela  jurisdicional  pretendida,  “ordenando a  imediata 
intimação  do  Prefeito  Municipal  de  Sapé,  para  que  dentro  do  prazo  máximo  e 
improrrogável de 60 (sessenta) dias, proceda a suspensão dos contratos temporários dos 
servidores ocupantes dos seguintes cargos: Assistente Social, Psicólogo, Professor P1, 
Supervisor Escolar,  Agente Administrativo,  Auxiliar  de Serviços Gerais,  Carpinteiro, 
Coveiro,  Eletricista,  Turismólogo,  Monitor  de Creche,  Motorista  (AB)  e  (D),  músico, 
pedreiro e vigia, bem como se abstenha de efetuar novas contratações temporárias para 
os cargos cujos aprovados ainda aguardam nomeação, sob pena de multa diária no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão, bem como por 
cargo/função admitido em desobediência a mesma.” (fls. 38/42)

Para  tanto,  sustentou  o  agravante  que  o  provimento  parcial  da 
liminar  se  alicerçou  na  inexistência  de  ato  normativo  que  previsse  as  situações 
excepcionais  aptas  a  ensejar  a  contatação  temporária  de  pessoal,  contudo  realça  a 
legalidade  das  contratações,  já  que  estão  respaldadas  no  art.  3º  da  Lei  Municipal  nº 
1.166/2014.

Adiante, aduz que a decisão tomou por base listagem veiculada pelo 
sistema Sagres do TCE/PB do mês de dezembro de 2013, o que levaria a entender pela 
preterição de candidatos aprovados no concurso realizados pela edilidade em 2010, mas 
que  tais  informações  estão  desatualizadas,  não  havendo  mais  candidatos  aprovados 
esperando nomeação.

Destaca que as contratações são legais e visam atender a programas e 
convênios  patrocinados  pelo  Governo  Federal,  outrossim  servem  para  suprir  a 
necessidade do serviço pelo afastamento temporário de servidores efetivos.

Discorre sobre cada um dos cargos listados na decisão recorrida, no 
sentido de que em alguns cargos não existem candidatos aprovados no certame e,  em 
outros casos,  que as contratações não afeta o direito dos candidatos aprovados, já que 
possuem natureza transitória, visam substituir servidores afastados temporariamente ou 
atender a determinados programas do Governo Federal.

Por  fim,  ressalta  que  a  contratação  precária  de  agentes  públicos 
somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público, 
ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando referida contratação tiver 
como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, o que não representa o caso 



dos autos.

Nessa linha,  requer  a  atribuição do efeito  suspensivo ao  presente 
recurso,  para  o  fim de  suspender  a  decisão  de  primeiro  grau,  permitindo  que o  ente 
agravante  possa  continuar  com  a  execução  dos  contratos  temporários  de  excepcional 
interesse público, para os cargos destacados, bem como permitir a celebração de novos 
contratos,  assim  como,  no  mérito,  o  provimento  do  presente  agravo  para  que  seja 
confirmado o provimento liminar e reformada a decisão agravada.

Deferido  o  efeito  suspensivo  a  decisão  de  primeiro  grau.  (fls. 
1.027/1.028v)

Informações pelo Juízo a quo. (fls. 1.035/1.053)

Intimado,  o  Ministério  Público  da  Comarca  de  Sapé  apresentou 
contrarrazões (fls. 1.055/1.064).

A  Procuradoria-Geral  da  Justiça  opinou  no  sentido  do 
desprovimento  do  recurso,  para  que seja  mantida  em todos  os  seus  termos  a  decisão 
objurgada (fls. 1.067/1.069).

É o relatório.

VOTO.

Insurge-se o recorrente contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª 
Vara  da  Comarca  de  Sapé  que,  em  vista  da  Ação  Civil  Pública  com  pedido  liminar 
interposta pelo Ministério Público local, acolheu parcialmente o pedido liminar, “para que 
dentro do prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, proceda a suspensão dos 
contratos temporários dos servidores ocupantes dos seguintes cargos: Assistente Social, 
Psicólogo,  Professor  P1,  Supervisor  Escolar,  Agente  Administrativo,  Auxiliar  de 
Serviços  Gerais,  Carpinteiro,  Coveiro,  Eletricista,  Turismólogo,  Monitor  de  Creche, 
Motorista (AB) e (D), músico, pedreiro e vigia, bem como se abstenha de efetuar novas 
contratações temporárias para os cargos cujos aprovados ainda aguardam nomeação, sob 
pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  em  caso  de 
descumprimento da decisão, bem como por cargo/função admitido em desobediência a 
mesma.” (fls. 38/42)

A decisão  combatida  considerou  que  o  Município  de  Sapé  não 
comprovou a  “existência de qualquer ato normativo que regulamente quais são essas 
situações, nenhuma demonstração de que os contratos atendem os requisitos previstos 
na  Lei  8.754/1993”,  bem  como  “não  fora  acostada  nos  autos  nenhuma  prova  da 
legalidade  destas  contratações,  nenhum  documento  sequer,  nenhuma  cópia  dos 
contratos com o prazo de validade dos mesmos, ou quaisquer portarias comprobatórias 
da concessão de licença (...)”



Como  relatado,  o  Município  de  Sapé  recorreu  da  decisão 
interlocutória, pugnando pela sua reforma, sustentando a legalidade das contratações, já 
que  respaldadas  em  lei  municipal  e  que  buscavam  atender  a  programas  e  convênios 
patrocinados pelo Governo Federal, bem como que as informações do Sagres, utilizadas 
como base na Decisão, estariam desatualizadas.

O  Emimente  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  Juiz  Convocado, 
concedeu liminar para suspender a decisão agravada, enquanto não julgado o mérito do 
presente recurso, considerando que a listagem dos servidores contratados, veiculada pelo 
Sagres  do Tribunal  de Contas  da Paraíba,  datava de dezembro de 2013,  podendo não 
exprimir  o  atual  cenário  do  Município,  bem  como  a  existência  de  Lei  Municipal  (nº 
1.166/2014) autorizando a contratação por tempo determinado.

Nesse  contexto,  analisando  detidamente  os  argumentos  e 
documentos colacionados, adianto que merece ser mantida a decisão objurgada.

Denoto que aportaram na Curadoria do Patrimônio da Comarca de 
Sapé várias representações noticiando o elevado número de contratações pelo Município 
de Sapé, para diversos cargos, sob a alegação de excepcional interesse público, malgrado a 
existência  de candidatos aprovados e  classificados  em certame válido e  aptos a serem 
convocados  pela  administração  pública  municipal,  fato  que  motivou  a  instauração  de 
competente Ação Civil Pública pelo Ministério Público local.

Inicialmente, observo que uma das vertentes utilizadas pela Decisão 
atacada para a concessão da liminar, e atacado pela edilidade recorrente, foi a da ausência 
de  lei  municipal  regulamentadora  da  situação  de  exceção,  móvel  para  respaldar  as 
contratações.

Nesse  diapasão,  malgrado  exista  norma  prevendo  tal  forma  (Lei 
1.166/2014 – fls. 1.039/1.042), como bem destacou a Magistrada de primeiro grau, quando 
das informações prestadas, esta somente foi promulgada no dia 02 de junho de 2014, ou 
seja,  após a realização da notificação e no dia da concessão da medida liminar,  o que 
comprova  que  os  contratos  foram  firmados  sem  existência  de  prévia  legislação  local, 
portanto, irregulares, sem falar no ardil da administração em alterar a verdade dos fatos 
ao afirmar que se encontravam os contratos amparados ao tempo, quando da concessão da 
liminar.

Portanto,  sem maiores esforços se percebe que os contratos foram 
realizados quando não existia autorização legal para tal, portanto, irregulares.

Ademais,  não  demonstra  o  Município  haver  realizado  processo 
seletivo simplificado, consoante reza o art. 4º, bem como o cumprimento do disposto na 
alínea “b”, do art. 3º, inciso IV, ambos da própria Lei n. 1.166/2014, ou seja, a necessidade 



de prévio preenchimento das vagas existentes com os aprovados do concurso público.

Noutra  senda,  discutiu-se  a  documentação  extraída  do  Sistema 
Sagres do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

O recorrente afirma que a decisão tomou por base listagem do mês 
de dezembro de 2013, o que levaria a entender o número exagerado de contratados e a 
preterição de candidatos aprovados no concurso realizados pela edilidade em 2010, mas 
que tais informações não se prestavam ao esclarecimento da discussão, já que estavam 
desatualizadas.

De fato,  o  decisum agravado se  baseou nesses  dados,  todavia,  em 
novas consultas realizadas no mês de abril/2014 e outra realizada pela própria Magistrada 
a quo em julho/2014,  constata-se  facilmente o aumento  do número de contratados  em 
relação  ao  mês  de  dezembro/2013,  mais  de  quatrocentos  e  cinquenta  contratados  por 
excepcional interesse público (fl. 1.044), a exemplo dos cargos de assistente administrativo, 
auxiliar de serviços gerais, motorista, pedreiro, monitor de creche, professor p1 e vigia, 
entre outros, quando para os mesmos cargos há concurso público válido, mesmo que fora 
do número de vagas.

Esse  panorama  de  elevado  número  de  contratados  demonstra  a 
necessidade da administração pública municipal  em detrimento aos candidatos que se 
encontram aguardando nomeação para o concurso público para o qual lograram êxito.

Por  fim,  também  não  merece  prosperar  a  alegação  de  que  as 
contratações são legais pois visam atender a programas e convênios do Governo Federal. 

Conforme  se  observa,  as  contratações  estão  vinculadas  a 
necessidades naturais da edilidade, tais como saúde, educação e assistência social,  não 
demonstrando o recorrente a urgência e transitoriedade da necessidade.

Como  sabido,  as  contratações  temporária  por  excepcional 
necessidade  visam  atender  ao  cumprimento  de  determinado  serviço  urgente  e  por 
interregno de tempo, e em circunstâncias especiais, são vias de exceção, não podem servir 
de burla a regra geral do concurso público.

Portanto, não sendo a necessidade da administração temporária, nem 
resultante  de  circunstâncias  especiais,  ao  reverso,  resulta  da  necessidade  rotineira  do 
serviço,  comprovada  pelas  sucessivas  prorrogações  de  contratações,  é  inafastável  a 
exigência da convocação dos aprovados em concurso público.

Isto posto, levando em conta os elementos de fato e de direito acima 
expostos, casso a liminar suspensiva, para manter a decisão de primeiro grau, negando 
provimento ao recurso.  É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério  Público,  na pessoa da Exma. 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator




