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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  Nº 
510/2009 DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. NORMA QUE 
DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. 
ANEXO  I,  DA  LEI  IMPUGNADA.  DESCONFORMIDADE 
COM  OS  PRECEITOS  CONSTITUCIONAIS 
PARADIGMÁTICOS.  RECONHECIMENTO  DA 
INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL.  MODULAÇÃO 
TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 
ART. 27, DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO, APÓS 
180  DIAS  DA  COMUNICAÇÃO  AOS  REQUERIDOS. 
PREVENÇÃO  DE  SOLUÇÃO  DE  CONTINUIDADE  DO 
SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.

- É de se reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 6º 
e do Anexo I, da Lei nº 510/2009, do Município de Juazeirinho, 
que institui hipóteses abrangentes e genéricas de cargos em 
comissão com atribuições fora das hipóteses de direção, chefia 
ou  assessoramento,  únicas  exceções  constitucionalmente 
previstas para criação de cargos nessa modalidade.

-  É inconstitucional a norma que criou cargos em comissão e 
funções  de  confiança,  sem  especificar  as  atribuições 
respectivas,  porque  impede  a  averiguação  do  real 
enquadramento  como  função  de  direção,  chefia  ou 
assessoramento. 

-  Objetivando  prevenir-se  a  solução  de  continuidade  do 
serviço público na municipalidade, é o caso de se aplicar, por 
analogia, o art. 27,  da Lei nº 9.868/99, modulando os efeitos 
desta  decisão,  para  180  (cento  e  oitenta)  dias,  após  a 



comunicação aos requeridos.

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

ACORDA  o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  julgar  procedente  o  pedido,  para  declarar  a 
inconstitucionalidade  do  art.  6º  e  do  Anexo  I  da  Lei  nº  510/2009,  do  Município  de 
Juazeirinho, nos termos do voto do relator,  integrando a presente decisão a súmula de 
julgamento de fl. 143.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo 
Ministério Público Estadual, por meio do seu Procurador-Geral de Justiça, legitimado 
pela Constituição Estadual, a teor do seu art. 105, “a”, 3, objetivando a  declaração da 
inconstitucionalidade do art. 6º e do Anexo I, da Lei nº 510/2009, do Município de 
Juazeirinho,  que  “sobre a estrutura básica do Poder Executivo Municipal,  cria e 
extingue cargos, estabelece vencimentos e toma outras providências”.

Alega, em síntese, que “ao criar os cargos para em comissão no 
âmbito da Adminsitração Pública Municipal, afrontou a Constituição do Estado da 
Paraíba, especificamente os incisos II, VIII e XXV, do seu art. 30”.

Segundo  argumenta,  a  maioria  dos  cargos  criados  para 
provimento em comissão pela mencionada lei, com exceção dos cargos de Secretário 
Municipal,  Chefe  de  Gabinete  e  Procurador-Geral,  relacionam-se  com  funções 
inerentes a cargos de caráter burocrático que não exigem qualquer vínculo especial 
de confiança ou fidelidade ao Chefe do Executivo Municipal. 

Assevera que “sendo funções comuns e burocráticas, ligadas à 
rotina  da  atividade  administrativa,  é  inadmissível  vislumbrá-los  como  cargos 
comissionados,  devendo,  portanto,  serem  providos  em  caráter  permanente  por 
servidores efetivos”.

Narra, outrossim, que a dispensa do concurso como forma de 
ingresso no serviço público não pode ficar subordinada apenas ao aspecto forma, de 
simples indicação em lei, pois isso importaria em outorgar ao legislador um poder 
discricionário absoluto, capaz de afastar a exigência do concurso para todos os cargos 
do serviço  público,  bastando,  para  tanto,  declará-los  “em comissão” ou de “livre 
nomeação”.

Defende  que  a  Lei  Municipal  nº  510/2009  não  fixou  as 
atribuições dos cargos em comissão criados, os quais apenas vêm previstos em seu 
Anexo I. Por sua vez, apenas trata a mencionada Lei das competências gerais de cada 



órgão da estrutura básica do Poder Executivo do Município, omissão que propicia o 
apadrinhamento  de  uma  quantidade  desnecessárias  de  cargos  comissionados  no 
Município de Juazeirinho-PB.

Afirma, outrossim, que “os cálculos demonstram, basicamente, 
que  a  lei  questionada  alterou  de  forma  maquiadora,  irregular  e  ímproba  a 
estrutura  organizacional  do  Município  de  Juazeirinho  –  PB,  para  favorecer  os 
apadrinhados  políticos,  porquanto  não  é  possível  que  haja  no  corpo 
adminsitrativo  tamanho  número  desproporcional  de  comissionados  para  tão 
pequeno contingente de efetivos”.

Pede a concessão de medida cautelar a fim de  “o Prefeito se 
abstenha de realizar novas contratações com base no art. 6º e Anexo I, da Lei nº 510, 
de 20 de maio de 2009, do Município de Juazeirinho-PB”. 

Para  tanto,  argumenta  que  está  presente  a  fumaça  do  bom 
direito, consubstanciada na incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o 
art. 30, II, VIII e XXV, da Constituição Estadual.

O perigo na demora, segundo aponta, “resulta da lesão atual e 
permanente ao patrimônio material e moral do Município de Juazeirinho, a cujos 
habitantes a Carta Estadual assegura o direito a uma Administração proba, justa, 
eficaz e amoldada pelo menos ao senso comum de moralidade no trato da coisa 
pública”.

O pedido de medida cautelar foi indeferido pelo Plenário desta 
Corte (fls. 88/92).

Citado, o Município de Juazeirinho apresentou informações às 
fls. 102/107.

O Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de Juazeirinho 
também não prestaram informações.

O Estado da Paraíba opinou às fls. 114/121

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, com a 
declaração  de  inconstitucionalidade  dos  dispositivos  apontados  na  inicial,  com  a 
ressalva para os cargos de Secretários Municipais e Procurador-Geral do Município 
(fls. 123/135).

É o relatório.

VOTO



Através  da  presente  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade, 
intenta  o  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba  a  “declaração  da 
inconstitucionalidade do art. 6º e do Anexo I, da Lei nº 510/2009, do Município de 
Juazeirinho, que “sobre a estrutura básica do Poder Executivo Municipal, cria e 
extingue cargos, estabelece vencimentos e toma outras providências”.

O promovente  suscitou  a  ocorrência  de  desconformidade  da 
norma não apenas a dispositivos da Constituição Federal, mas também a comandos 
de idêntico teor presentes na Constituição do Estado da Paraíba, especificamente, os 
incisos II, VIII e XXV, do art. 30, in verbis:

“Art.  30.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de 
qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
eficiência e, também, ao seguinte:
(…)
II - são vedados e considerados nulos de pleno direito, não 
gerando obrigações de espécie alguma para a pessoa jurídica 
interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os atos 
que  importem  em  demitir,  nomear,  contratar,  designar, 
promover,  enquadrar,  reclassificar,  readaptar  ou  proceder  a 
quaisquer outras formas de provimento de servidor público 
na administração direta e nas autarquias e empresas públicas 
mantidas pelo Poder Público, sem a obrigatória publicação no 
órgão  oficial  do  Estado  ou praticados  sem observância  dos 
princípios  gerais  da  administração  pública  estabelecido  no 
art. 37 da Constituição Federal; 
(...)
VIII - A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação concurso 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;
(…)
XXV - 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. 

De acordo com os dispositivos supracitados, a regra geral para 
admissão  de  pessoal  no  serviço  público  é  a  aprovação  em  concurso  público  de 



provas,  ou de provas  e  títulos,  e  o  exercício  de funções  de confiança,  destinados 
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

Para melhor compreensão, transcrevo o dispositivo atacado:

“Art.  6º.  Ficam  criados  os  cargos  para  provimento  em 
comissão que compõem a estrutura administrativa, com suas 
respectivas necessidades, denominações, níveis hierárquicos 
e remunerações constantes do Anexo I, integrante desta lei.”

Do anexo I da referida lei, verifica-se existir diversos cargos que 
não se incluem, por definição, como de direção, chefia e assessoramento.

Em verdade, diga-se, pelo que se nota das referidas disposições, 
os  cargos  ali  criados,  além  de  não  se  revestirem  da  excepcionalidade  exigida 
constitucionalmente, pressupõem situações genéricas, fazendo uso de termos muito 
abrangentes, impossíveis de especificação. 

Analisando  os  cargos  impugnados  na  Lei  em  apreço,  resta 
patente  que  foram  nomeados  servidores  para  o  exercício  de  atribuições 
predominantemente técnicas e burocráticas, em descompasso com as determinações 
constitucionais.

Evidente  que  não  se  desconhece  a  necessidade  dos  órgãos 
públicos terem suas respectivas chefias. O que se está a sustentar aqui, todavia, é que 
nem todas as chefias podem ser providas pela via do cargo em comissão, pois estes 
se destinam, apenas, ao preenchimento de vagas na administração superior do ente 
municipal,  onde  o  comprometimento  com  as  diretrizes  políticas  do  Chefe  do 
Executivo são efetivamente indispensáveis. 

As  chefias  secundárias,  entretanto,  porque  submetidas  às 
superiores,  não  demandam  esta  especial  confiança,  podendo  ser  providas  por 
servidores  concursados,  agraciados,  em  razão  da  maior  responsabilidade  a  eles 
atribuída, com funções gratificadas.

Diogenes Gasparini menciona a respeito da criação infundada 
de cargos em comissão: 

“(...)  não  se  pode  criar  somente  cargos  em  comissão,  pois 
existem outras razões contra essa possibilidade.  Tal criação, 
desmedida  e  descabida,  deve  ser  obstada,  a  todo  custo, 
quando  a  intenção  é  burlar  a  obrigatoriedade  do  concurso 
público para o provimento de cargos efetivos”. (GASPARINI, 
Diogenes.  Direito  Administrativo.  São  Paulo:  Saraiva,  2004, 



p.257). 

No caso,  em especial  às  atribuições  dos  cargos  impugnados, 
percebe-se que são tipicamente burocráticos, cujo desempenho está absolutamente 
descomprometido com os níveis de direção, chefia e assessoramento a que alude os 
artigos  37,  V,  da  Constituição  Federal  e  artigo  30  da  Constituição  do  Estado  da 
Paraíba,  cuja  observância  é  obrigatória  para  os  Municípios.  Aliás,  na  espécie,  os 
cargos  impugnados  não  demandam  sequer  especial  confiança  do  Administrador 
para sua execução.

A  respeito,  a  título  ilustrativo,  cito  o  entendimento 
jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que as 
leis  que  criam  cargos  em  comissão  devem  ser  claras  quanto  à  natureza  de  suas 
atribuições,  as  quais  devem  ser  compatíveis  com  as  funções  de  assessoramento, 
chefia ou direção, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. 
CRIAÇÃO  DE  CARGO  EM  COMISSÃO.  LEI  15.224/2005  DO 
ESTADO  DE  GOIÁS.  INCONSTITUCIONALIDADE.  É 
inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem 
caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam 
relação de confiança entre  o  servidor  nomeado e  o  seu superior 
hierárquico,  tais  como  os  cargos  de  Perito  Médico-Psiquiátrico, 
Perito  Médico-Clínico,  Auditor  de  Controle  Interno,  Produtor 
Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e 
Motorista  de  Representação.  Ofensa  ao  artigo  37,  II  e  V  da 
Constituição  federal.  Ação  julgada  procedente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade  dos  incisos  XI,  XII,  XIII,  XVIII,  XIX,  XX, 
XXIV e XXV do art. 16-A da lei 15.224/2005 do Estado de Goiás, bem 
como do Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os cargos em 
comissão  mencionados.  (STF  -  ADI:  3602  GO  ,  Relator:  Min. 
JOAQUIM  BARBOSA,  Data  de  Julgamento:  14/04/2011,  Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: DJe-108 DIVULG 06-06-2011 PUBLIC 07-
06-2011 EMENT VOL-02538-01 PP-00027)

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com  agravo.  2. 
Direito administrativo. 3. Criação de cargos em comissão por leis 
municipais.  Declaração  de  inconstitucionalidade  pelo  TJRS  por 
violação à disposição da Constituição estadual em simetria com a 
Constituição Federal. 3. É necessário que a legislação demonstre, de 
forma  efetiva,  que  as  atribuições  dos  cargos  a  serem  criados  se 
harmonizam  com  o  princípio  da  livre  nomeação  e  exoneração. 
Caráter de direção, chefia e assessoramento. Precedentes do STF. 4. 
Ausência  de  argumentos  suficientes  para  infirmar  a  decisão 
agravada.  5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”  (AI 
656.666-AgR,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Segunda  Turma,  DJ 
5.3.2012).



“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEIS 
6.600/1998  (ART.  1º,  CAPUT  E  INCISOS  I  E  II),  7.679/2004  E 
7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO 
DA  PARAÍBA.  CRIAÇÃO  DE  CARGOS  EM  COMISSÃO.  I  - 
Admissibilidade  de  aditamento  do  pedido  na  ação  direta  de 
inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada 
durante  o  curso  da  ação.  Circunstância  em  que  se  constata  a 
alteração  da  norma  impugnada  por  outra  apenas  para  alterar  a 
denominação  de  cargos  na  administração  judicial  estadual; 
alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação 
direta. II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal 
norma  que  cria  cargos  em  comissão  cujas  atribuições  não  se 
harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que 
informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração 
efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins 
pretendidos,  de modo a  justificar  a  exceção  à  regra  do  concurso 
público  para  a  investidura  em  cargo  público.  Precedentes.  Ação 
julgada  procedente”  (ADI  3.233,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa, 
Plenário, DJe 14.9.2007 – grifos nossos). 

Em  verdade,  caberia  ao  legislador  pormenorizar,  de  forma 
transparente, as atribuições dos cargos criados, permitindo o controle de legalidade 
sobre a efetivação destas e evitando qualquer tipo de desvio de finalidade. 

Ademais, deve ser ressaltado que a criação dos cargos sem a 
referida atribuição causa prejuízo para a segurança e qualidade do serviço público, 
fato que se reveste de relevância, na medida em que deixa de nomear servidores 
concursados para atribuição do serviço.

Sendo assim,  creio  que as  regras  estatuídas  na lei  municipal 
objeto  desta  demanda,  de  fato,  afrontam  o  art.  30,  VIII  e  XXVI,  da  Constituição 
Estadual, ao autorizar a nomeação de pessoal para o preenchimento de cargos em 
comissão que não se enquadram no conceito de direção, chefia ou assessoramento, já 
que, a princípio, tratam de circunstâncias comuns ou ordinárias. 

Por  fim,  no  que  diz  respeito  aos  efeitos  da  declaração  de 
inconstitucionalidade da referida legislação, entendo ser o caso de se aplicar,  por 
analogia, a regra prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/99, que permite aos Tribunais, por 
maioria de dois terços de seus membros,  restringi-los a partir  de seu trânsito em 
julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Assim, objetivando garantir a continuidade do serviço público 
na municipalidade, é o caso de se modular os efeitos desta decisão para 180 (cento e 
oitenta)  dias,  após  a  comunicação aos requeridos,  inclusive,  seguindo os  recentes 



precedentes  desta  Corte  em  que  se  declarou  a  inconstitucionalidade  de  Leis  de 
mesma temática.

Dessa forma, resguarda-se a segurança jurídica das relações e 
afasta qualquer possibilidade de paralisação dos serviços públicos, uma vez que, de 
forma indireta, proporciona à Municipalidade um prazo para promover a adequação 
da norma, respeitando as disposições constitucionais. 

Ante  o  exposto,  julgo  procedente o  pedido  constante  na 
presente ação, para reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 6º e do Anexo 
I da Lei nº 510/2009, do Município de Juazeirinho, com a ressalva para os cargos de 
Secretários Municipais e Procurador-Geral e, para evitar qualquer possibilidade de 
solução de continuidade do serviço público, determino a modulação dos efeitos desta 
decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos. 

É como voto. 

DECISÃO

O Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade, julgar procedente o 
pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 6º e do Anexo I da Lei nº 510/2009, 
do Município de Juazeirinho, nos termos do voto do relator

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  osé 
Ricardo  Porto  –  Vice-Presidente,  na  eventual  ausência  do  Excelentíssimo 
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Presidente.  Relator: 
Excelentíssimo  Desembargador  João  Alves  da  Silva.   Participaram,  ainda,  do 
julgamento,  os  Excelentíssimos Desembargadores  Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho,  Carlos Martins Beltrão Filho, Leandro dos Santos,  Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Saulo Henriques de Sá e Benevides, Joás 
de  Brito  Pereira  Filho,  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de  Justiça), 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Benedito da Silva. Impedidos os Exmo. 
Drs. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir a Desembargadora 
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz 
convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos,  João 
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir a Desembargadora Maria das Neves 
do Egito de Araújo Duda Ferreira e Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Des. José Ricardo Porto – Vice-Presidente. Ausentes, justificadamente, os 
Exmos. Desembargadores Maria das Graças de Morais Guedes, José Aurélio da Cruz 
e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Raimundo de Lima,  Subprocurador de Justiça,  em substituição ao Excelentíssimo 
Senhor Doutor Bertrand de Araújo Asfora, Procurador-Geral de Justiça. 



Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier de 
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de abril de 
2015 (data de julgamento).

João Pessoa, em 13 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva 
Relator


