
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

MEDIDA  CAUTELAR  NA  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  N.º  2011107-
28.2014.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
REQUERENTE: Ministério Público do Estado da Paraíba.
1° REQUERIDO: Prefeito do Município de Pedras de Fogo.
2° REQUERIDO: Presidente da Câmara Municipal de Pedras de Fogo.

EMENTA: MEDIDA  CAUTELAR  EM  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI  N.°  866/2009,  DO  MUNICÍPIO  DE 
PEDRAS DE FOGO.  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA 
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO LIMINAR DE SUA EFICÁCIA. 
DIPLOMA  EM  VIGOR  HÁ  MAIS  DE  CINCO ANOS.  AUSÊNCIA  DO 
PERICULUM IN MORA. CAUTELAR EM DESCOMPASSO COM O PRINCÍPIO 
DA CONTINUIDADE  DOS  SERVIÇOS  PÚBLICOS.  PRECEDENTES  DESTE 
TRIBUNAL. INDEFERIMENTO. 

1.  Não se  vislumbra  o  periculum in  mora autorizador  da  suspensão cautelar  da 
eficácia de lei na hipótese em que o diploma está em vigor há mais de cinco anos.

2. A suspensão liminar da eficácia de lei regulamentadora de contratação temporária, 
em regra, colide com o princípio da continuidade dos serviços públicos. Precedentes 
deste Tribunal.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento de Medida 
Cautelar  em  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  processo  n.°  2011107-
28.2014.815.0000,  em  que  figuram  como  Requerente  o  Ministério  Público  do 
Estado da Paraíba e Requeridos o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de 
Pedras de Fogo.

ACORDAM os Membros do Pleno deste  Egrégio Tribunal de Justiça da 
Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em indeferir a cautelar.

VOTO.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Direta objetivando 
a declaração de inconstitucionalidade do art.  1°, dos incisos I e II do art.  2°, do 
caput e do §2° do art. 3°, todos da Lei n.° 866/2009, do Município de Pedras de 
Fogo, que estabeleceu regras de contratação de pessoal por tempo determinado para 
atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  em  suposta 
desconformidade com os incisos VIII e XIII, do art. 30, da Constituição Estadual.

Alegou que as hipóteses legais foram concebidas para contemplar demandas 
não excepcionais, permanentes, sem qualquer peculiaridade extraordinária capaz de 
afastar  a  regra  geral  do  concurso  público,  consignada  no  art.  30,  VIII,  da 
Constituição Paraibana, não se amoldando, portanto, ao permissivo do seu inciso 
XIII.



Defendeu, ainda, que foi preceituado um prazo de contratação de cento e 
oitenta dias com possibilidade ilimitada de renovação, o que fulmina o necessário 
caráter temporário do instituto jurídico.

Requereu  o  deferimento  de  medida  cautelar  para  que  seja  liminarmente 
suspensa a eficácia dos dispositivos indicados e, no mérito, pediu a declaração de 
sua inconstitucionalidade.

Foram  apresentadas  Informações  em  nome  do  Município,  f.  40/46,  que 
afirmou  a  satisfação  de  todos  os  requisitos  preceituados  pelo  art.  37,  IX,  da 
Constituição Federal, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

Notificado para se manifestar a respeito da Cautelar, f. 55, o Presidente da 
Câmara Municipal não apresentou informações, consoante atesta a Certidão de f. 56.

É o Relatório.

O Diploma impugnado está em vigor desde abril de 2009, portanto, há mais 
de cinco anos, o que afasta o periculum in mora.

Ademais,  este  Tribunal  de  Justiça,  analisando  casos  análogos,  firmou  o 
entendimento  de  que a  suspensão liminar  da eficácia  de lei  regulamentadora de 
contratação  temporária  colide,  em  regra,  com  o  princípio  da  continuidade  dos 
serviços públicos, consoante se ilustra a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. LEI 
MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. Legislação em vigência há mais 
de  05  anos  quando da  propositura  da  demanda.  Requisito  do  periculum in  mora. 
Inexistência.  Ausência  de  lesão  ao  patrimônio  público.  Precedentes  do  STF  e  do 
TJ/PB. Indeferimento da medida cautelar. A concessão de liminar requer a presença 
concomitante do fumus boni juris e do periculum in mora. Ausente qualquer destes 
requisitos,  imperativo  se  torna  o  indeferimento  da  medida  cautelar  pleiteada. 
Verificado um intervalo de 05 (cinco) anos entre o início da vigência da Lei Municipal  
inquinada de inconstitucional e a propositura da ADI,  configura-se lapso de tempo 
consideravelmente  apto  a  descaracterizar  o  perigo  da  demora,  e,  por  conseguinte, 
desautorizar a concessão da liminar. Precedentes do STF. O Regimento Interno deste 
Tribunal,  no § 5º  do art.  204,  prevê que "a  suspensão liminar da vigência do ato 
impugnado opera ex nunc, e só deverá ser concedida quando, à evidência, sua vigência 
acarretar graves transtornos, com lesão de difícil reparação. ". A existência de prejuízo 
ao  erário  municipal  não  deve  ser  reconhecida,  uma  vez  que  a  remuneração  dos 
servidores contratados em caráter temporário se equivale a dos servidores detentores 
de cargos de provimento efetivo. A suspensão, em sede de liminar, de Lei local que 
prevê a    contratação sem concurso público, pode resultar na impossibilidade da   
edilidade recorrer a contratações temporárias para suprir eventuais necessidades 
excepcionais  de  interesse  público,  o  que  incorreria  num  periculum  in  mora 
reverso. Precedente do TJ/PB (TJPB, Proc. 999.2010.000585-2/001, Tribunal Pleno, 
Rel. Des. José Ricardo Porto, DJPB 27/05/2011, p. 10). 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pedido de medida cautelar de 
suspensão dos efeitos do ato normativo impugnado. Lei Municipal que dispõe sobre a 
contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  por 
excepcional interesse público. Ausência de periculum in mora. Alegação de lesão ao 
patrimônio público do Município. Não constatação. Indeferimento do pedido liminar. 
Não se admite reconhecer a existência de prejuízo ao erário público, uma vez que a 
remuneração  do  servidor  contratado  em  caráter  temporário  representa  uma 
contraprestação  das  suas  atividades  desempenhadas  em  prol  do  serviço  público, 
remuneração esta que, equivalentemente, existirá em caso de provimento de servidores 
por meio de concursos públicos.  Analisando a repercussão da medida almejada 



perante a coletividade,  é  possível  vislumbrarmos a existência de periculum in 
mora  inverso,  uma  vez  que  o  deferimento  da  medida  requerida,  apesar  de 
suspender as contratações apenas de forma ex nunc, resultaria na impossibilidade 
da  edilidade  recorrer  a  contratações  temporárias  para  suprir  eventuais 
necessidades excepcionais de interesse público (TJPB, ADI 999.2010.000519-1/001, 
Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, DJPB 20/10/2010, p. 5). 

Posto isso, indefiro o requerimento cautelar.

Notifiquem-se o Exm.° Prefeito e o Exm.° Presidente da Câmara Municipal 
de Pedras de Fogo para prestarem as informações que entenderem necessárias,  no 
prazo de 30 (trinta) dias (RITJPB, art. 204, §2°).

Após, cite-se o Exm.° Procurador-Geral do Estado da Paraíba para fazer a 
defesa  do  texto  legal  impugnado,  no  prazo  de  quarenta  dias,  aí  compreendido  o 
privilégio instituído no art. 188, do Código de Processo Civil (RITJB, art. 204, §2°).

Dê-se vista, a seguir, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de 
Parecer, no prazo de quinze dias, art. 205, do RITJPB.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária do dia 08 de abril de 
2015, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto, Vice-Presidente 
no  exercício  da  Presidência,  em face  da ausência  justificada do Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  e  dele  participaram, 
além de mim, Relator, os Excelentíssimos Desembargadores João Benedito da Silva, 
João  Alves  da  Silva,  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  Carlos  Martins 
Beltrão Filho, Leandro dos Santos, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Abraham Lincoln da 
Cunha Ramos, Saulo Henrique de Sá e Benevides, Joás de Brito Pereira Filho e 
Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de  Justiça).  Impedido  os 
Excelentíssimos Senhores Doutores Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  Marcos 
William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria 
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e a Dra. Vanda Elizabeth Marinho 
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto -Vice-Presidente). 
Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Desembargadores Maria das Graças 
Morais Guedes, José Aurélio da Cruz e Oswaldo Trigueiro do Vale Filho.

Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Raimundo de Lima, Subprocurador 
Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


