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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  COM  PEDIDO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO.  CONCURSO
PÚBLICO.  CERTAME  HOMOLOGADO
ANTERIORMENTE  AO  PERÍODO
PROIBITIVO  ELEITORAL.  NOMEAÇÃO  DE
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS
PREVISTAS  PELO  EDITAL,  MAS  DENTRO
DAS  VAGAS  PREVISTA  PELA  LEI  250/2008.
PREVISÃO   DE CARGOS   EXISTENTES   E
VAGOS.    INOCORRÊNCIA DE ATO DE QUE
RESULTA  AUMENTO  DE  DESPESA  COM
PESSOAL  NOS  TERMOS  DO  ARTIGO  21,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  101/2000.  DESPROVI-
MENTO DO  REEXAME NECESSÁRIO E  DO
APELO.

-  Nos  termos  do  parágrafo  único  da  Lei
Complementar  nº  101/2000,  “também  é  nulo  de
pleno  direito  o  ato  de  que  resulte  aumento  da
despesa  com pessoal  expedido nos  cento  e  oitenta
dias  anteriores  ao  final  do  mandato  do  titular  do
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20”.

– O ato de nomeação, desde que seja referente a
candidato  aprovado  dentro  do  número  de  vagas
ofertadas  inicialmente  pelo  edital  do  respectivo

Remessa Oficial e Apelação Cível n° 0000763-26.2013.815.0301                                                                            1



concurso  público,  bem  como  tendo  sido  este
homologado antes do referido período proibitivo, não
importa aumento de despesas com pessoal, ao menos
no momento da convocação. Isso porque se presume
ter havido, por parte do ente público responsável pelo
certame, prévia dotação orçamentária para designação
do pessoal do qual previamente declarou necessitar.

- No entanto,  analisando os  documentos encartados
aos autos durante a instrução processual, verifica-se
que a vaga pleiteada pelo autor não fora criada por
meio do Anexo III  da Lei n° 250/2008 – Plano de
Cargos,  Carreira  e  Remuneração  dos  Servidores
Públicos do Município de São Bentinho - editada no
dia 27 de junho de 2008 (fls. 98/119), ou seja, antes
da  publicação  do  Edital  001/2008,  que  só  veio  a
ocorrer três meses depois. 

-  Por  meio  do  mencionado  ato  normativo  ficou
expressa  a  existência  de  10  (dez)  vagas  a  serem
preenchidas  em  relação  ao  cargo  de  Agente  de
Limpeza Urbana . Assim, embora o superveniente ato
convocatório do  concurso  tenha  previsto  apenas  03
(três) vagas, o certo é que para o cargo em comento
havia 10 (dez) vagas disponíveis.

 - Logo, se o autor fora aprovado em 4º lugar, o seu
ato  de  nomeação  não  padeceu  de  vício  hábil  a
macular  a  sua  validade,  uma vez  que a   vaga  fora
prevista por lei anterior que reconheceu, desde o ano
de 2008, a necessidade do preenchimento de 10 (dez)
vagas para o seu cargo, descaracterizando o possível
aumento de despesa para a edilidade. 

- Destarte, na hipótese de se determinar nomeação de
candidato aprovado dentro  do número das  vagas  já
previstas, considero que tal ato não acarreta aumento
de despesas, porquanto, para indicar o número exato
de cargos vagos a serem preenchidos, a edilidade teve
que  proceder  à  prévia  dotação  orçamentária,  o  que
afasta, inclusive, a possibilidade de eventual alegação
de  indisponibilidade  financeira  para  fins  de
convocação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento à apelação e ao reexame necessário,  nos termos
do voto do relator, unânime.  

Trata-se de  Remessa Oficial e de  Apelação Cível interposta
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pelo Município de São Bentinho contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da  Comarca de  Pombal,  que,  nos autos da “Ação Anulatória  de Ato
Administrativo”  ajuizada  por  Francinaldo  Lacerda  de  Andrade,  julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Diante  de  todo  o  exposto,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  A  PRETENSÂO
INICIAL, para: A) DECLARAR A NULIDADE do ato
administrativo  questionado  e,  em  consequência,
DETERMINAR  AO  MUNICÍPIO  DE  SÃO
BENTINHO a imediata reintegração do promovente
supra  no  cargo  que  ocupava;  B)  CONDENAR  o
Município  de  São  Bentinho  ao  pagamento  das
remunerações devidas pelos serviços prestados pela
parte promovente a partir  do mês de  novembro de
2012 até a data da publicação do ato administrativo
ora  anulado;  C)  INDEFERIR  O  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Condeno,  ainda,  o  Município  de  São  Bentinho  ao
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, os quais fixo em 4% do valor da causa,
atendendo ao art. 20, §4º do CPC e a sucumbência
mínima da parte autora”.

Inconformada,  a  edilidade  demandada  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  483/501),  em cujas  razões  alega,  em síntese, que  resolveu
exonerar o servidor por dois notivos: “1) que sua convocação se deu fora das
vagas previstas no edital; 2) que a nomeação se deu nos 180 dias anteriores
no final do mandato”. 

Sustenta ter demonstrado que o ato de nomeação do recorrido
provocou  aumento  de  despesa  de  pessoal,  ao  contrário  do  fundamento  da
sentença.  Destaca a desnecessidade administrativa para convocação, o poder
de autotutela da Administração e a impossibilidade de o Judiciário adentrar no
mérito do ato administrativo.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  reformar
integralmente a sentença, e julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  apelado  (fls.  505/521),
defendendo  a legalidade de sua nomeação,  afirmando que,  a despeito de o
edital prever duas vagas e de ter sido aprovado em terceiro lugar, o candidato
aprovado na segunda colocação pediu exoneração, sendo nomeado, portanto,
dentro da previsão editalícia.

Assevera  que  o  ato  de  nomeação não  afrontou  a  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  e  a  Lei  nº  9.504/1997,  afirmando  que  não  houve
aumento de despesa, e que a homologação do concurso não se deu dentro do
período eleitoral. Por fim, pleiteia a manutenção da decisão proferida.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
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ofertou parecer  (fls.  527/529),  opinando pelo  prosseguimento do feito sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
reexame  necessário  e  do apelo,  passando  à  análise  conjunta,  haja  vista  a
comunhão de objeto.

Conforme se infere dos autos,  a gestão do Município de São
Bentinho, após a instauração de processo administrativo individual, observado
o devido processo legal, resolveu tornar sem efeito a nomeação do  apelado
ocorrida na gestão anterior, sob o argumento de que o respectivo ato ocorreu
dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do então
Prefeito, período  que, em tese,  seria vedado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

O dispositivo que regulamenta a matéria em debate, e cuja
mens  legis foi  utilizada  como  fundamento  do  ato  anulatório  da  edilidade
municipal, é o art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, in
verbis:

“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I  -  as  exigências  dos  arts.  16  e  17  desta  Lei
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37

e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único.  Também é nulo de pleno direito o
ato de que resulte aumento da despesa com pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20”. (grifo nosso).

Nessa  linha  teleológica,  ao  listar  hipóteses  de  proibição  de
ações dos agentes públicos no período eleitoral, a Lei nº 9.504/97, em seu art.
73, inciso V, alínea “c”, assim dispõe:

“Art.  73.  São  proibidas  aos  agentes  públicos,
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais: 
[…]
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir  sem  justa  causa,  suprimir  ou  readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir
o exercício funcional  e,  ainda,  ex  officio,  remover,
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transferir  ou  exonerar  servidor  público,  na
circunscrição  do  pleito,  nos  três  meses  que  o
antecedem e  até  a  posse  dos  eleitos,  sob  pena de
nulidade de pleno direito, ressalvados:
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados  até  o  início  daquele  prazo” (grifo
nosso).

No que se refere à primeira norma acima transcrita, ressalto,
desde já, que não há vedação a toda e qualquer nomeação em cargos públicos
dentro do lapso temporal proibitivo por ela previsto. Apenas é vedado ato que
implique aumento de despesa com pessoal.

O  ingresso  de  novos  concursados,  especialmente  quando
convocados por  estarem dentro do número de vagas previstas no edital  de
abertura, nem sempre importará a majoração de dispêndios financeiros do ente
público, ao menos naquele momento do exercício e posse do servidor.

Se o certame foi homologado antes do período a que se refere a
lei,  é  certa  a  presunção – no mínimo  juris  tantum,  tendo em vista  a  atual
conjectura  política  nacional  –  de  que  houve  previsão  orçamentária  para  o
chamamento dos candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas pelo Poder
Público. 

No  caso  dos  autos,  vê-se  que  o  concurso  em  análise  foi
homologado fora do período eleitoral, cerca de 3 (três) anos antes das eleições
municipais  de  2012,  não  havendo  que  se  falar  em  impossibilidade  de
nomeação de eventuais classificados.

A  respeito  do  tema  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
manifestou no seguinte sentido:

“A  exegese  do  art.  21,  parágrafo  único,  da  Lei
Complementar  n.º  101/00  c.c.  o  art.  73,  inciso  V,
alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz à conclusão de
que, embora exista vedação quanto à nomeação de
servidores  públicos  nos  03  (três)  meses  que
antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos,
esta não incide sobre os concurso públicos que, tal
como  ocorre  na  hipótese  dos  autos,  foram
homologados  até  o início  do citado prazo.”  (STJ.
RMS  31312  /  AM.  Relª  Minª  Laurita  Vaz.  J.  em
20/11/2011). (grifo nosso).

O cerne  da  questão em apreço,  dessa  forma,  volta-se  para  a
necessidade de se perquirir, de acordo com as particularidades de cada caso
concreto, se o ato de nomeação importa ou não aumento de despesas com o
pessoal. 

Nesse ponto, vislumbro,  a priori, que as nomeações ocorridas
no período questionado pela nova administração municipal, que ultrapassaram
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a quantidade de vagas inicialmente previstas no edital de abertura, apontam
ilegalidade do ato.

Isso porque se trata de ingresso de novos servidores nos quadros
do ente federado, sem que a despesa para suas correspondentes remunerações
tenha sido prevista anteriormente aos prazos legais proibitivos acima descritos,
consistindo, portanto, na assunção de despesas novas, sequer previstas como
prováveis, sendo patente o seu adjetivo de “aumento”.

Nessa linha de pensamento, já decidiu esta Egrégia Corte:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.
DEFERIMENTO  DE  LIMINAR.  CONCURSO
PÚBLICO.  AUTOR  NOMEADO  PELA
ADMINISTRAÇÃO  ANTERIOR.  ANULAÇÃO  DO
ATO  PELO  NOVO  CHEFE  DO  EXECUTIVO
MIRIM.  INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. AMPLA DEFESA
E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. NOMEAÇÃO
REALIZADA  NO  PERÍODO  PROIBITIVO.
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
OFERECIDAS  NO  EDITAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  DESISTÊNCIA  DE
CONCORRENTES  MELHORES
CLASSIFICADOS.  NOVA  DESPESA
CARACTERIZADA.  CASSAÇÃO  DA  TUTELA
ANTECIPADA  CONCEDIDA  PELO
MAGISTRADO  DE  BASE.  PROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. 
Incorre em ofensa ao parágrafo único do art. 21 da
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  a  nomeação  de
quantitativo  superior  à previsão editalícia  durante
os 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final  do
mandato  da  administração  titular,  sem  que  se
comprove a exoneração  de servidor ou desistência
de candidato melhor classificação ocupante de vaga
existente  antes  do  referido  período.  -  “1.  A
nomeação  de  servidor  aprovado  em  concurso
público fora do número de vagas em decorrência de
exoneração de outro aprovado dentro do número de
vagas,  desde  que  o  edital  preveja  a  formação  de
cadastro  de  reserva,  não  caracteriza  criação  ou
majoração  de  despesa  para  efeito  do  art.  21,
parágrafo único, da LEF, por já existir verba para o
custeio  de  tal  cargo.  2.  Todavia,  a  convocação
concomitante  do último colocado dentro  do número
de vagas do edital com o primeiro fora do número de
vagas  caracteriza  a  referida  criação  indevida  de
despesas não previstas na legislação orçamentária,
nos termos da norma supra mencionada, se efetivada
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nos 180 últimos dias  do mandato  do titular  do ente
nomeante,  implicando  na  nulidade  do  ato  de
nomeação. ” (TJRN. AC nº 2009.011946-1. Rel. Juiz
conv. Cícero de Macedo filho. Djrn 21/06/2010. Pág.
65).  -  a  proibição  no  aumento  de  despesas,
especificada pelo art. 21 da lrf, também se refere à
criação  de  novos  cargos  durante  o  período  ali
previsto,  o  que  induz  na  impossibilidade  de
nomeação  com  base  na  Lei  nº  339,  de  04  de
dezembro  de 2012,  do município  de são bentinho. -
“a proibição  de  aumento  de despesa com pessoal,
prevista  no  artigo  21,  parágrafo  único,  da  Lei  de
responsabilidade fiscal, refere-se à criação de novos
cargos nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem
o final do mandato do ex-prefeito...” 
(TJPB.  Ronº  026.2008.002227-5/001.  Relª  Juíza
Conv. Vanda Elizabeth Marinho. J. Em 14/08/2012).
(TJPB;  AI  999.2013.000813-2/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 27/06/2013; Pág. 12). (grifo nosso).

Logo, em relação às nomeações ocorridas exclusivamente com
base na Lei Municipal nº 339/2012, que alterou o quantitativo de cargos do
ente municipal no final da gestão de 2012, entendo que configuram ofensa à
Lei de Responsabilidade Fiscal, porque houve criação de despesas, inovando-
se no quadro de servidores.

No  entanto,  analisando  os  documentos  encartados  aos  autos
durante a instrução processual, verifico que a vaga pleiteada pelo autor não
fora criada por meio da supramencionada Lei. 

Isso porque havia sido anteriormente prevista pelo Anexo III da
Lei n° 250/2008 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores
Públicos do Município de São Bentinho - editada no dia 27 de junho de 2008
(fls. 98/119), ou seja, antes da publicação do Edital 001/2008, que só veio a
ocorrer três meses depois. 

Por  meio  do  mencionado  ato  normativo  ficou  expressa  a
existência  de  10  (dez)  vagas  a  serem preenchidas  em relação ao  cargo de
Agente  de  Limpeza  Urbana  (fls.114).  Assim,  embora  o  superveniente  ato
convocatório do concurso tenha previsto apenas 03 (três) vagas, o certo é que
para o cargo em comento havia 10 (dez) vagas disponíveis.

  Logo, se  o autor  fora aprovado em 4º  lugar,  o  seu ato de
nomeação não padeceu de vício hábil a macular a sua validade, uma vez que,
como dito, a vaga não fora prevista por meio da Lei Municipal nº 339/2012,
mas por lei anterior que reconheceu, desde o ano de 2008, a necessidade do
preenchimento  de  10  (dez)  vagas  para  o  seu  cargo,  descaracterizando  o
possível aumento de despesa para a edilidade. 

Em caso análogo, esta Egrégia Corte julgadora já perfilhou do
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entendimento ora esposado, senão vejamos:

“REMESSA   OFICIAL   E   APELAÇÃO.   AÇÃO
ANULATÓRIA   DE   ATO   ADMINISTRATIVO
CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO
DE   CARGO   C/C   OBRIGAÇÃO   DE   FAZER   E
INDENIZAÇÃO    POR    DANOS    MORAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.   CONCURSO
PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE   SERVIDORA  PELO
CHEFE   DO  EXECUTIVO    MUNICIPAL.
PERÍODO    VEDADO  PELA    LEI
COMPLEMENTAR   N°   101/2000. EXONERAÇÃO
PELO   NOVO   PREFEITO. INSTAURAÇÃO   DE
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO
INDIVIDUAL.   RESPEITO   À AMPLA DEFESA E
AO  CONTRADITÓRIO.  ATO  DE  EXONERAÇÃO.
ILEGALIDADE.   APROVAÇÃO
ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.  LEI
MUNICIPAL   N°   250/2008.   COMPROVAÇÃO
DE CARGOS   EXISTENTES   E   VAGOS.   NÃO
CARACTERIZAÇÃO    DE    NOVA
DESPESA.APLICABILIDADE  DO  ENUNCIADO
NO ART.   73,  V,   “C”,   DA  LEI   Nº   9.504/97.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 21, DA
LEI  COMPLEMENTAR  N°    101/2000.
REMUNERAÇÃO   PELOS   DIAS TRABALHADOS.
PAGAMENTO    DEVIDO.  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO   ILÍCITO  DA
ADMINISTRAÇÃO.   CUSTAS  PROCESSUAIS.
ART.  29,  DA  LEI  Nº  5.672/92.  REFORMA  DA
SENTENÇA APENAS   PARA  RECONHECER  À
ISENÇÃO  DO  MUNICÍPIO.   DESPROVIMENTO
DA  APELAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA OFICIAL.
-   Tendo   o   ato   de   exoneração   da   servidora
sido  precedido    de    processo    administrativo
individual,  onde  foi  oportunizado  o  exercício  do
contraditório e da   ampla   defesa,   não   há   que
se   falar   em inobservância ao enunciado no art. 5°,
inciso LIV, da Constituição Federal.
- A regra prevista no art. 21, parágrafo único, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, veda a criação de novos
cargos nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem
o final de um mandato, por tal situação resultar em
acréscimo de despesa com pessoal, não se incluindo,
em tal proibição, as nomeações para ocupar cargos
já
existentes e vagos.
- Aplica-se as disposições do art. 73, V, “c”, da Lei
n°  9.504/1997,   pois,  além  da  homologação  do
concurso ter   se  dado  em período  anterior   aos
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180   (cento  e oitenta)  dias do  término do mandato
do   titular  do  Poder   Executivo  Municipal,    a
autora   foi  nomeada para   ocupar   cargo   já
existente    e    vago,    conforme previsão da Lei
Municipal n° 250/2008.
- Não tendo a nomeação da candidata sido efetivada
para ocupar cargo novo, criado em período vedado
por lei, não há que se falar violação ao art. 21, da
Lei Complementar n° 101/2000.
- É devido à autora o percebimento da remuneração
referente   ao  período   efetivamente   trabalhado,
sob pena   de   enriquecimento   sem   causa   da
Administração, que se beneficiaria pela prestação de
serviços gratuitos.
-  Ante  a  isenção  prevista  no  art.  29,  da  Lei  nº
5.672/92 (Regime  de  Custas   e  Emolumentos  do
Estado   da  Paraíba),    não    se    condena    o
Município    em   custas  processuais”.  (  Remessa
Oficial  e  Apelação  Cível  n°  0000774-
55.2013.815.0301. Relator: Des. Frederico Martinho
da  Nóbrega  Coutinho.  4ª  Câmara  Cível.  TJPB  -
30/09/2014).” (grifo nosso)

Destarte, na hipótese de se determinar nomeação de candidato
aprovado dentro do número das vagas já previstas, considero que tal ato não
acarreta  aumento  de  despesas,  porquanto,  para  indicar  o  número  exato  de
cargos  vagos  a  serem  preenchidos  –  tal  como  ocorreu  por  meio  da  Lei
250/2008 - a edilidade teve que proceder à prévia dotação orçamentária, o que
afasta,  inclusive,  a  possibilidade  de  eventual  alegação  de  indisponibilidade
financeira para fins de convocação.

Ora,  se  o  candidato,  aprovado  dentro  do  número  de  vagas
ofertadas  pela  Administração que  anuncia  a  necessidade  da  contratação de
pessoal, tem direito líquido e certo à nomeação, razoável considerar que o ato
que  o  convocou  se  mostra  em  aparente  consonância  com  as  disposições
normativas que regem o assunto, bem como com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial sobre a matéria.

Ademais, considerar extensiva a proibição temporal, a toda e
qualquer  hipótese  de  nomeação  em  virtude  de  prévio  concurso  público,
corresponderia, na prática, a encurtar o período constitucionalmente previsto
de  validade  de  concursos  públicos.  Isso  porque,  o  certame,  cuja  validade
inicial  prevista  é  de  dois  anos,  na  realidade  dos  fatos,  apresentaria  como
vencimento o prazo de: 2 (dois) anos menos (–) os 180 (cento e oitenta) dias
do  provável  fim  do  mandato  do  administrador  político  responsável  pelas
nomeações. 

Nesse  pensar,  já  decidiram  nossos Tribunais,  conforme  se
observa no seguinte julgado:

“DIREITO  ELEITORAL  E  ADMINISTRATIVO.
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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REEXAME
NECESSÁRIO.  CONCURSO  PÚBLICO.
SERVIDORES.  ATOS  DE  NOMEAÇÕES
EXARADOS  EM  PERÍODO  ELEITORAL
DECLARADOS  NULOS  POR  DECRETO
MUNICIPAL. ILEGALIDADE. 
1.  Não possui  respaldo legal  o  Decreto  Executivo
Municipal n.º 024/2005 que tratou de anular todas
as  nomeações  e  posses  de  pessoal  efetuadas  pela
municipalidade,  em período proibitivo,  por  motivo
de natureza fiscal e/ou eleitoral. 
2. De acordo com a Lei n.º 9.504/97 - que estabelece
normas para as eleições -, a vedação contida em seu
art.  73,  inciso  V  -  de  nomear,  contratar  ou  de
qualquer  forma  admitir,  demitir  sem  justa  causa,
suprimir  ou  readaptar  vantagens  ou  por  outros
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda,  ex  officio,  remover,  transferir  ou  exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob
pena de nulidade de pleno direito - é ressalvada, em
sua alínea c, quanto à nomeação de aprovados em
concursos públicos homologados até o início daquele
prazo. 
3. Hipótese dos autos em que o certame do qual as
impetrantes participaram foi homologado em 02 de
junho de 2004, forçando concluir que foi respeitado
o prazo de 3 meses anteriores ao pleito municipal,
ocorrido em outubro de 2004. 
4. Sentença mantida”.
(TJ-PI - REEX: 201100010026874 PI , Relator: Des.
José  Ribamar  Oliveira,  Data  de  Julgamento:
09/01/2013, 2a. Câmara Especializada Cível). (grifo
nosso).

Neste  contexto,  analisando  especificamente  a  situação  do
apelado, entendo que não assiste razão às argumentações recursais sustentadas
pela Municipalidade. 

Com efeito, o edital apenas previa 03 (três) vagas para o cargo
disputado, qual seja o Agente de Limpeza Urbana, tendo o recorrido ocupado
a 4ª (quarta) posição dentre os aprovados. 

Entretanto, após análise do caderno processual, ressalto que a
Lei n° 250/2008 previu a existência do total de 10 (dez) vagas para o referido
cargo, ou seja, em número superior à classificação do autor no concurso.

Por tudo o que foi exposto,  revela-se irretocável a sentença de
primeiro grau que declarou a nulidade do ato administrativo questionado, sob
o fundamento da inexistência de prova quanto ao aumento de despesa total
com pessoal, bem como a consequente condenação da edilidade ao pagamento
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pelos serviços efetiva e regularmente prestados pelo demandante.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  Reexame
Necessário  e  à  Apelação interposta  pela  edilidade,  mantendo  em todos  os
termos a sentença proferida pela magistrada singular.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador – Relator
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