
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003387-04.2013.815.0251.
RELATOR: Aluizio Bezerra Filho – Juiz Convocado.
APELANTES: Deividy Ferreira da Nóbrega Campos, Djalma Gomes da Silva e Edilma

Cruz Vieira Costa. 
ADVOGADO: Rafael Xavier Cézar da Nóbrega (OAB/PB 17.882).
APELADO: Município de Cacimba de Areia, representado por seu Prefeito.
ADVOGADOS: José  Leonardo  de  Souza  Lima  Júnior  (OAB/PB  16.682)  e  Antônio

Eudes Nunes da Costa Filho (OAB/PB 16.683).

APELAÇÃO CÍVEL.  MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES  PÚBLICOS  CONCURSADOS.
DECRETO  MUNICIPAL  QUE  DECLAROU  A
NULIDADE  DAS  NOMEAÇÕES.  ILEGALIDADE.
CONCURSO  REALIZADO  E  HOMOLOGADO
ANTES  DO  PLEITO  ELEITORAL  MUNICIPAL.
REGULARIDADE  NAS  NOMEAÇÕES.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
APELO.

-  Pode  o  Poder  Judiciário  incursionar  na  questão  da
legalidade  do  ato  administrativo,  diferente  da  análise
meritória  (conveniência  e  oportunidade),  que  compete
somente à própria Administração Pública.

- A interpretação dada ao art.  21 da LC 101/2000 deve
ocorrer concomitantemente ao que dispõe o art. 73, inciso
V, letra “C”, da Lei 9.504/97, haja vista que este contém
uma  exceção  à  vedação  imposta  pela  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  e  pelo  mesmo  artigo  da  Lei
Eleitoral.

-  “RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.346.191  -  GO
(2012/0119434-2).  (...)  a  lei  não  veda  a  nomeação  de
aprovados  em  concurso  público  no  chamado  "período
eleitoral",  mas  exige  apenas  que  a  homologação  do
concurso se dê até três meses antes das eleições, o que
significa  dizer  que  deve  ocorrer  ainda  no  primeiro
semestre do ano.”.
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-  “TJ-PB  -  REEX:  00007659320138150301  0000765-
93.2013.815.0301. (...) O ato de provimento de pessoal para
cargo público, decorrente de prévio concurso público que foi
homologado  antes  do  período  de  vedação  legal,  cuja
nomeação  se  operou  após  a  eleição  e  antes  do  término  do
mandato do gestor municipal, de candidato aprovado dentro
do  limite  de  vagas  oferecidas,  atende  aos  preceitos  de
legalidade para sua concretização.”.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, PROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 574/584) interposta por DEIVIDY FERREIRA DA
NÓBREGA CAMPOS, DJALMA GOMES DA SILVA e EDILMA CRUZ VIEIRA COSTA,
contra a sentença (fls. 559/562) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Patos, que, nos autos
do  MANDADO  DE  SEGURANÇA  impetrado  contra  o  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE
CACIMBA DE AREIA, denegou a segurança pleiteada.

O  decisum  liminar  (fls.  86/88)  havia  determinado  ao  impetrado  que  adotasse  as
providências para o retorno dos promoventes às funções para as quais foram nomeados.

Todavia,  após  a  regular  tramitação  do  feito,  sobreveio  sentença  denegando  a
segurança,  essencialmente  sob  a  fundamentação  de  que  restou  comprovado  nos  autos  que  o
afastamento dos servidores/impetrantes ocorreu mediante realização de processo administrativo, e
que a análise da regularidade do respectivo procedimento é incabível na ação mandamental.

Inconformados, os apelantes arguiram, em síntese, que se submeteram ao certame
realizado pelo Município de Cacimba de Areia e assumiram regularmente suas funções, entretanto a
nova gestão  municipal  os afastou,  desde o dia  02/01/2013,  sem qualquer  justificativa,  em total
afronta ao devido processo legal,  ao contraditório e à ampla defesa, classificando a conduta do
impetrado como um ato de perseguição política.

Contrarrazões apresentadas (fls. 591/594).

Inicialmente foi negado seguimento ao recurso interposto (fls. 618/6210, mas, após a
oposição de Agravo Interno (fls. 623/627), a decisão foi reconsiderada e a apelação seguiu o seu
trâmite regular.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 663/670) opinando pelo provimento do
apelo.

Aluizio Bezerra Filho
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É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  é  importante  esclarecer  que  a  sentença  foi  prolatada  e  a  apelação
interposta antes da entrada em vigor do novo CPC.

Sendo assim, aplica-se ao caso a regra do art. 14 do CPC/2015, in verbis:

Art.  14.  A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada. (g.n.).

Logo, as razões apelatórias serão apreciadas em consonância com as regras do CPC
de 1973 (Lei nº 5.869/1973).

MÉRITO

Os apelantes foram aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n. 002/2011
(fls. 12/21), de 25/02/2011, para o preenchimento de cargos públicos no Município de Cacimba de
Areia-PB.

Deividy Ferreira foi aprovado em 5º lugar para o cargo de Técnico de Enfermagem e
nomeado em 16/07/2012; Djalma Gomes classificou-se em 4º lugar para o cargo de Agente de
Endemias  e  nomeado  em  10/11/2012;  e  Edilma  Cruz  ficou  na  14ª  posição  para  o  cargo  de
Merendeira e nomeada em 12/11/2012.

Narra  a  inicial  que,  após  estarem regularmente  trabalhando  em suas  funções,  os
apelantes foram surpreendidos quando, no dia 03/01/2013, receberam informações em seus locais
de trabalho de que o Prefeito, recém-empossado – em razão de haver sido eleito no pleito eleitoral
de outubro/2012, havia entendido que eles não poderiam exercer as suas funções públicas, estando,
pois, demitidos.

Ainda  aduziram  que  o  impedimento  do  desempenho  das  funções  foi  anterior  à
instauração do processo administrativo iniciado pelo município, haja vista que só fora deflagrado
em 16/01/2013 (fls. 127/128).

Sobre essa questão,  a autoridade coatora informou,  às fls.  97/115, que o Decreto
Municipal  nº  04/2013,  de  15  de  janeiro  de  2013,  determinou  a  instauração  de  Processo
Administrativo para apurar a legalidade do referido certame e que não afastou os servidores antes
da conclusão do citado procedimento administrativo.

Também confirmou  que o  Processo  Administrativo  concluiu  pela  ilegalidade  das
nomeações  dos  apelantes,  uma  vez  que  foram  realizadas  em  período  eleitoral  (180  dias  que
antecedem o fim do mandato de prefeito), em  confronto com o que determina o parágrafo único do
art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e art. 73, inciso V, da
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), que estão assim redigidos:

Aluizio Bezerra Filho
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LC 101/2000:

Art.  21.É  nulo  de  pleno  direito  o  ato  que  provoque  aumento  da
despesa com pessoal e não atenda:
(...)
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.

Lei 9.504/97:

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, 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:

Como  pode  ser  visto,  a  questão  posta  nos  autos  está  umbilicalmente  ligada  à
legalidade das nomeações dos apelantes,  bem como ao Processo Administrativo instaurado pela
edilidade municipal para apurar a regularidade dos provimentos dos cargos públicos e que motivou
o afastamento deles das funções administrativas.

Tal  conclusão corrobora  com o luzente  parecer  da  Procuradoria  de Justiça,  cujos
fundamentos, com a devida vênia, são reproduzidos abaixo (fl. 667):

“A essa altura dos acontecimentos a discussão acerca do momento
em que foram instaurados os Processos Administrativos, se prévia ou
posteriormente às exonerações dos Impetrantes, ora Apelantes, passa
a ser até irrelevante, isto porque, de uma forma ou de outra, os P.A.’s
já  foram  concluídos,  conclusões  estas,  inclusive,  anteriores  a
impetração do Mandado de Segurança, o que denota que o Remédio
Constitucional  manejado  questiona  todo  o  trâmite  processual
adotado pela Edilidade, ou seja, questiona tanto sua forma, quanto
sua substância.”

 
Assim,  pode  o  Poder  Judiciário  incursionar  na  questão  da  legalidade  do  ato

administrativo, situação dos autos, diferente da análise meritória (conveniência e oportunidade), que
compete somente à própria Administração Pública.

Com efeito,  como bem frisou a  Procuradoria  de Justiça,  o  motivo  utilizado  pela
Comissão Especial para fundamentar a decisão no Processo Administrativo foi a de que fossem
declarados nulos os atos administrativos que nomearam os apelantes no transcorrer dos 180 dias do
mandato  do  ex-prefeito,  sob  o  argumento  de  que  violaram o  art.  21,  parágrafo  único,  da  Lei
Complementar nº 101/2000. 

Aluizio Bezerra Filho
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Seguindo  a  recomendação,  o  Prefeito  editou  o  Decreto  nº  06/2013  (fl.  191),  de
26/01/2013,  e  declarou  nulas  todas  as  nomeações  apuradas  nos  Processos  Administrativos  nºs
01/2013 a 88/2013, incluindo os apelantes, exatamente com fundamento no mencionado art. 21,
parágrafo único, da LC 101/2000.

Entretanto,  a  interpretação  dada  ao  art.  21  da  LC  101/2000  deve  ocorrer
concomitantemente ao que dispõe o art. 73, inciso V, letra “C”, da Lei 9.504/97, haja vista que este
contém uma exceção à vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo mesmo artigo
da Lei Eleitoral. Vejamos:

Lei 9.504/97:

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, 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)

A exceção acima descrita se adequada perfeitamente ao caso em apreço, uma vez que
o  concurso  público  no  qual  os  apelantes  foram  aprovados  e  nomeados  foi  homologado  em
24/05/2011,  conforme  o  Decreto  Municipal  nº  004/2011,  publicado  no  “Jornal  Oficial  do
Município de Cacimba de Areia” e no Diário Oficial do Estado (fls. 38/51), ou seja, bem antes
da vedação legal e do pleito eleitoral realizado em outubro de 2012.

Portanto, a fundamentação do ato administrativo que declarou nulas as nomeações
dos apelantes não tem sustentação legal.

Sobre o tema, vale colacionar o recente precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.346.191 - GO (2012/0119434-2)
RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TRINDADE
ADVOGADO: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA E OUTRO(S)
RECORRIDO: ADRIANA APARECIDA DA COSTA E OUTROS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO RAMOS JUBE
DECISÃO
Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105,
III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 339):
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO
DE  TRINDADE.  CONCURSO  PÚBLICO.  HOMOLOGAÇÃO

Aluizio Bezerra Filho
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ANTES DO PERÍODO PROIBITIVO ELEITORAL. NOMEAÇÃO
DE FUNCIONÁRIOS. VALIDADE. A exegese dos artigos 21, I, da
"Lei de Responsabilidade Fiscal" (LC n° 101/2000) e 73 da "Lei das
Eleições" (n° 9.504/1997) deve ser feita no sentido de que é permitida
a  nomeação  dos  aprovados  em  concurso  público  desde  que
homologado até três meses antes do pleito, de modo que se mostra
ilegal e arbitrário o ato administrativo que determinou a suspensão
da nomeação dos servidores ocorrida nos (cento e oitenta) dias antes
do  final  do  mandado.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E  PROVIDA.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência
dos vícios elencados no art. 535 do CPC.
A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial violação
aos arts.  535 do CPC,  16 e  21 da LC 101/2000.  Sustenta tese de
negativa de prestação jurisdicional. Defende que não podia ocorrer a
convocação de servidores nos últimos seis meses do mandato, posto
que a convocação dos mesmos gerou imediato e duradouro aumento
das despesas com pessoal, fundamento com base no qual o decreto
municipal nº 003/2009 foi editado, além de atender a liminar judicial
concedida nos autos da Ação Popular na 200805711087. Acrescenta
que para a validação de tal  ato nomeatório,  seria indispensável  a
demonstração de que teria ocorrido aumento de receita.  Ouvido o
ministério Público  Federal,  opinou pelo  desprovimento do  recurso
(fls. 489/490). É o relatório.
O inconformismo não prospera.
(...)
Quanto ao mérito, observa-se que o Tribunal de origem concedeu a
segurança vindicada,  determinando a reintegração dos impetrantes
ao cargo para o qual tomaram posse. Colhe-se do aresto estadual
(fls.330/338): O presente mandado de segurança tem por objeto o ato
administrativo concretizado no Decreto 003/2009 de 02 de janeiro de
2009, o qual anulou o ato administrativo de nomeação de servidores
do Município de Trindade, sob o argumento de que foram realizadas
no período proibitivo eleitoral.
Pois  bem!  Sabe-se  que  o  Writ  trata-se  de  remédio  constitucional
estabelecido no art.50, inciso LXIX, da Carta Magna, que cuida da
proteção  ao  direito  líquido  e  certo,  cabendo  ao  impetrante
demonstrar  os  alicerces  fáticos  em  que  se  baseia  a  segurança
pretendida.
E de sabença trivial que a impetração de mandado de segurança -
remédio heróico constitucional  -,  pressupõe direito  líquido e  certo
indiscutível, aflorado à primeira vista.
(...)
Da análise detalhada dos autos verifica-se que o cerne da questão
consiste  em  aferir  acerca  da  legalidade  do  Decreto  Municipal  nº
00312009 (fls. 94/95), que suspendeu os atos de nomeação, posse ou
investidura  dos  aprovados  em  concurso  público  no  Município  de
Trindade-Go,  sob  a  justificativa  estampada  no  art.  21  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  (LC  n.  101/2000),  qual  seja,
impossibilidade de nomeação de servidor nos últimos cento e oitenta
dias do término do mandato eletivo. Com efeito, a Lei Complementar
nº 101/2000 foi  editada com a finalidade de estabelecer norma de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,

Aluizio Bezerra Filho
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dispondo sobre outras providências. Nesse diapasão, é nulo de pleno
direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido
nos  cento  e  oitenta  dias  anteriores  ao  mandado  do  titular  do
respectivo Poder, conforme sufragado no art. 21, parágrafo único, da
LO nº 101/2000.
(...)
Embora  a  LRF  não  traga  explicitamente  exceções  à  regra  da
referida  norma,  por  possuir  natureza  genérica,  dever  ser
interpretada de modo sistemático com a Constituição Federal  e a
legislação Eleitoral.  Sob o prisma constitucional,  de acordo com o
art.  37,  inciso  II,  da  Carta  Magna,  o  concurso  público  é  uma
exigência  constitucional  para  investidura  de  cargo  e  emprego
público, que se ampara nos princípios da igualdade, impessoalidade,
moralidade  e  eficiência.  Também  é  amplamente  sabido  que,  na
abertura de concurso público há, por certo, planejamento com prévia
dotação orçamentária para atender às projeções de despesa com o
pessoal (inciso I, § 1º, art.169, da Carta Magna).
Analisando o caso sob o enfoque do Direito Eleitoral, sabe-se que em
ano de eleições,  a Lei  Eleitoral  previu restrições à nomeação em
concurso público, como podemos verificar da leitura do art. 73 da
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), atente-se:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a af etar a igualdade de oportunidade
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, 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."
Da análise do dispositivo citado, observa-se de plano, que a lei não
veda a nomeação de aprovados em concurso público no chamado
"período  eleitoral",  mas  exige  apenas  que  a  homologação  do
concurso se dê até três meses antes  das  eleições,  o que significa
dizer que deve ocorrer ainda no primeiro semestre do ano.
In casu, verifica-se que a homologação do concurso ocorreu no dia
01  de  maio  de  2008  (fls.46),  estando  plenamente  atendido  o
pressuposto  contido  na  alínea  "c”  do  dispositivo  legal  acima
transcrito.  Dessarte, sob o enfoque da legislação eleitoral,  não há
irregularidade da nomeação dos candidatos, que ocorreu em 17-11-
2008,  conforme o  Decreto  de  fls.  68/73.  Ademais,  a  exegese  dos
citados artigos da "Lei de Responsabilidade Fiscal" e da "Lei das
Eleições" deve ser feita no sentido de que, atendido o inciso 1, do
art.21,  da  LRF,  é  permitida  a  nomeação  dos  aprovados  em
concursos públicos homologados até três meses antes do pleito, de
modo que  se  mostra  ilegal  e  arbitrário  o  ato  administrativo  que
determinou a suspensão da nomeação das recorrentes.
Ressalte-se  ainda  que,  da  forma  sumária  como  efetivadas  as
exonerações  dos  servidores,  resta  caracterizada  manifesta
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transgressão  aos  princípios  constitucionais  do  contraditório,  da
ampla defesa e do devido processo legal.
(...)
Desta feita,  a sentença vergastada merece reparos,  tendo em vista
que não houve ilegalidade na nomeação das recorrentes, figurando
ilegal  e  arbitrário  o  ato  do  Prefeito  Municipal  de  Trindade  que
determinou  a  suspensão  dos  efeitos  do  Decreto  que  nomeou  as
apelantes no serviço público municipal de Trindade. Outrossim, no
caso  presente,  verifica-se  que  a  abordagem  feita  no  parecer
Ministerial traduz de forma completa e clara a questão, fazendo crer
que,  o  ato  administrativo vergastado não tem apoio na  legislação
eleitoral  vigente e traduz-se como um ato ilegal  e arbitrário,  haja
vista  o  fato  da  homologação  do  concurso  ter  ocorrido  antes  do
período eleitoral proibitivo, estando em plena conformidade com o
disposto  no  art.  73,  inciso  V,  alínea  "c"  da  Lei  Eleitoral.  Nesse
contexto, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido,  qual  seja,  a lei  eleitoral  não veda a
nomeação de aprovados em concurso público no chamado "período
eleitoral", mas exige apenas que a homologação do concurso se dê
até  três  meses  antes  das  eleições,  o  que  significa  dizer  que  deve
ocorrer  ainda  no  primeiro  semestre  do  ano,   não  havendo
irregularidade da nomeação dos candidatos, que ocorreu em 17-11-
2008. Incidente, pois, o óbice da Súmula 283/STF, que assim dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta  em  mais  de  um  fundamento  suficiente  e  o  recurso  não
abrange  todos  eles.".  A  respeito  do  tema:  AgRg  no  REsp
1.326.913/MG, Rel.  Ministro Benedito Gonçalves,  Primeira Turma,
DJe  4/2/2013;  EDcl  no  AREsp  36.318/PA,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012.
Pelo mesmo motivo, segue obstado o recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as
exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º,
do RISTJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se.
Brasília, 09 de abril de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator
(Ministro SÉRGIO KUKINA, 13/04/2015). (grifo nosso).

Nesta mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça também decidiu
recentemente:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO.  PERÍODO  ANTERIOR  A  VEDAÇÃO
LEGAL.  APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.  LEI
DE  RESPONSABILIDADE  FISCAL.  VIOLAÇÃO
INDEMONSTRADA.  DESPESA.  LIMITE  ORÇAMENTÁRIO.
NULIDADE.  ILEGALIDADE.  SENTENÇA  PELA
REINTEGRAÇÃO.  MANUTENÇÃO.  APELO  VOLUNTÁRIO  E
REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. - O ato de provimento de
pessoal para cargo público, decorrente de prévio concurso público
que  foi  homologado  antes  do  período  de  vedação  legal,  cuja
nomeação se operou após a eleição e antes do término do mandato
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do gestor  municipal,  de  candidato  aprovado dentro  do limite  de
vagas  oferecidas,  atende  aos  preceitos  de  legalidade  para  sua
concretização.  -  Se  a  receita  pública  é  estimada,  a  despesa  é
limitada pela Lei  do Orçamento.  Se  não houve suplementação de
créditos orçamentários  para cobertura da despesa proveniente de
ato  de  provimento  de  pessoal  individual,  não  há  se  falar  em
aumento da despesa pública, isto porque, quando da realização do
concurso, houve previsão de dotação orçamentária para atender as
despesas  de  pessoal  e  os  seus  acréscimos  dela  decorrentes,  para
atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 169 da
Constituição  Federal.  -  É  direito  subjetivo  do  concursado  a  sua
nomeação quando aprovado dentro do limite de vagas estipuladas
pelo Edital ou criados por lei durante a vigência deste. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007659320138150301,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 27-10-2015) (TJ-PB - REEX:
00007659320138150301 0000765-93.2013.815.0301, Relator: DES
LEANDRO  DOS  SANTOS,  Data  de  Julgamento:  27/10/2015,  1
CIVEL).(grifo nosso)

Destarte, considerando que é ilegal o ato que decretou a nulidade das nomeações dos
apelantes com base na vedação imposta pelo Parágrafo Único do art. 21 da LC 101/2000, deve a
sentença ser reformada para que o pleito dos apelantes seja atendido.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO para  conceder  a  segurança  pleiteada  nos  autos,  determinando  a
reintegração dos impetrantes aos cargos para os quais foram nomeados.

Sem condenação em honorários advocatícios em face do disposto no art. 25 da Lei nº
12.016/2009.

Custas ex lege.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à  sessão a douta representante do Ministério  Público,  Dra.  Janete  Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/14
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