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EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
CONFECÇÃO  DE  ANTEPROJETO  DE  LEI.  CRIAÇÃO  DE  CARGOS  NA 
ESTRUTURA  FUNCIONAL DA  AGÊNCIA  ESTADUAL  DE  VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA –  AGEVISA.  REALIZAÇÃO  SUBSEQUENTE  DE  CONCURSO 
PÚBLICO.  ROMPIMENTO DO VÍNCULO DE TODOS OS PROFISSIONAIS 
COMISSIONADOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E CEDIDOS POR 
OUTROS ÓRGÃOS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO 
DA  INDEPENDÊNCIA  DOS  PODERES.  ART.  2°  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  RECURSO 
DESPROVIDO.

Muito embora a iniciativa do Parquet seja socialmente louvável e consentânea com 
os  princípios  constitucionais  da  igualdade,  da  moralidade  e  da  isonomia,  a 
jurisprudência  majoritária  tem entendido  que  é  vedado  ao  Judiciário  ordenar  a 
realização de concurso público pelo Executivo para satisfação de uma determinada 
demanda por mão de obra, sob pena de indevida invasão do mérito administrativo e 
de  violação  da  independência  atribuída  a  cada  um  dos  Poderes  pelo  art.  2°  da 
Constituição Federal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º  0032495-08.2009.815.2001, em  que  figuram  como  Apelante o  Ministério 
Público Estadual e Apelados o Estado da Paraíba e a Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária - AGEVISA.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em desprover a Apelação.

VOTO.

O Ministério  Público  Estadual  interpôs Apelação contra  a  Sentença 
prolatada  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  desta  Capital, 
f. 354/356, nos autos da Ação Civil Pública por ele ajuizada em face do Estado da 
Paraíba e da Agência Estadual de Vigilância Sanitária – AGEVISA, que julgou 
improcedente  o  pedido  de  condenação  dos  Réus à  obrigação  de  fazer 
consubstanciada na confecção de anteprojeto de PCCR e subsequente realização de 
concurso  público  para  substituição  dos  profissionais  atualmente  em  exercício 



naquela  autarquia,  que,  à  exceção  dos  Inspetores  Sanitários,  são  todos 
comissionados,  contratados  a  título  precário  ou  cedidos  por outros  órgãos,  ao 
fundamento de que as medidas perseguidas importam em indevida ingerência do 
Judiciário no mérito administrativo do Executivo, incompatível com o princípio da 
independência dos Poderes. 

Em suas  razões  recursais,  f.  366/371,  alegou  que  a  atual  sistemática  de 
arregimentação de mão de obra fere a diretriz constitucional do concurso público 
insculpida no art. 37, II, da Constituição Federal, pugnando, ao final, pela reforma 
da Sentença para que o pedido seja julgado procedente.

Nas  Contrarrazões,  f.  373/376,  os  Apelados  alegaram que  o  Tribunal  de 
Contas do Estado  declarou a regularidade da prestação de contas do exercício  de 
2007,  o  que  evidencia  a  legalidade  da  gestão  de  pessoal,  que  a  minuta  do 
anteprojeto do PCCR foi enviado à Secretaria de Administração para os devidos 
encaminhamentos, que não há qualquer burla à diretriz do concurso público e que a 
cessão de servidores é expressamente permitida pelo art.  42 da Lei Estadual n.° 
7.069/2002.

Sustentaram que, em se acolhendo a tese autoral, o exercício da vigilância 
sanitária  será  completamente  inviabilizado  por  falta  de  recursos  humanos, 
reputando-a contrária ao princípio da independência dos Poderes e pugnando, ao 
final, pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, f. 382/383, opinou pelo provimento da Apelação, 
acostando-se à tese expendida nas Razões Recursais.

É o Relatório.

 O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, nos termos do art. 511, 
§1°,  do  CPC,  pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de  admissibilidade,  dele 
conheço.

O  Ministério  Público  pediu  o  rompimento  do  vínculo  de  todos  os 
profissionais  atualmente  em  exercício  na  AGEVISA,  à  exceção  dos  Inspetores 
efetivos, com base na tese de violação da regra do concurso público, bem como a 
realização de medidas administrativas direcionadas à satisfação da demanda de mão 
de  obra  exclusivamente  por  aquela  forma  de  concorrência  –  confecção  de 
anteprojeto  de  lei  criando  um  quadro  de  cargos,  remessa  da  minuta  ao  Poder 
Legislativo e subsequente realização de concurso público para seu preenchimento.

Conforme relatório  do TCE, f.  321,  à  exceção dos  Inspetores  Sanitários, 
todos os demais profissionais são comissionados, prestadores de serviço contratados 
a título precário e cedidos por outros órgãos do Estado da Paraíba e de Municípios.

As atividades-meio,  a  exemplo de higienização,  processamento de dados, 
transporte, gestão de pessoas e apoio administrativo em geral não são contempladas 
por um quadro próprio de servidores.

Muito  embora  a  iniciativa  do  Parquet seja  socialmente  louvável  e 



consentânea com os  princípios  constitucionais da igualdade,  da moralidade e da 
isonomia,  a jurisprudência majoritária tem entendido que é vedado ao Judiciário 
ordenar a realização de concurso público pelo Executivo, ao fundamento de que tal 
medida  invade  o  mérito  administrativo  e  fere  a  independência  daquele  Poder, 
atribuída pelo art. 2° da Constituição Federal.

Ilustrando o raciocínio, trago à colação os seguintes julgados dos Tribunais 
de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul,  São  Paulo,  Santa  Catarina,  Goiás,  Ceará  e 
Pernambuco:

EMBARGOS  INFRINGENTES  EM  APELAÇÃO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO 
ESPECIFICADO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUIZ 
GONZAGA. DETERMINAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PARA 
OS  PROGRAMAS  DE  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  (PSF  E  PACS),  COM  A 
REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO.  DESCABIMENTO.  MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. Não cabe ao 
judiciário imiscuir-se em atos discricionários de competência do executivo, quando 
não estão eles eivados de nulidade, ilegitimidade ou praticados em afronta à Lei, sob 
pena de  passar  a  gerir  outro poder,  em grave  desconsideração à  independência e 
autonomia  constitucionalmente  previstas.  O  mérito  administrativo  dos  atos 
discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, 
legalidade e legitimidade. Precedentes desta corte e do STJ. Embargos infringentes 
desacolhidos (TJRS, EI 172139-60.2014.8.21.7000, Décimo Primeiro Grupo Cível, 
Rel. Des. Almir Porto da Rocha Filho, julgado em 27/06/2014, DJERS 11/07/2014).

Apelação.  Ação  Civil  Pública que  pretende  influir  no  funcionamento  de  Centro 
Técnico  Regional,  impondo,  inclusive,  a  realização de  concurso público  para  o 
provimento de cargos necessários. Providência que configura ingerência indevida no 
âmbito de discricionariedade administrativa e vai além do que é permitido em sede de 
controle judicial da  Administração. Violação ao princípio da separação de poderes. 
[...] Apelo improvido  (TJSP, Processo n.° 0023635-65.2011.8.26.0344, Rel.  Souza 
Nery, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, julgado em  23/05/2013).

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. LIMINAR QUE DETERMINOU AO ESTADO DE SANTA CATARINA 
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO E, POSTERIORMENTE, A 
NOMEAÇÃO POR  CONCURSO PÚBLICO, DE MÉDICOS PARA ATUAR EM 
INSTITUIÇÃO  PÚBLICA  DE  SAÚDE.  AUSÊNCIA  DE  RELEVANTE 
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. LIMINAR 
CASSADA. RECURSO PROVIDO. "A Carta Política de 1988 reservou lugar de 
notório destaque à saúde, ao consagrá-la como um verdadeiro direito fundamental, e 
atribuiu  ao  estado  a  responsabilidade  pela  sua  realização,  mediante  políticas 
econômicas e sociais que reduzam as doenças e outros agravos (artigo 196).  (. .)  
desafortunadamente,  contudo,  malgrado  as  normas  protetivas  sejam de  aplicação 
imediata, a sua efetivação nem sempre é possível, quer por incúria do poder público, 
quer  porque limitações  materiais  ou mesmo jurídicas,  aqui  entendida a soberania 
orçamentária do legislador. Decerto que questões orçamentárias não são, por si só, 
obstáculo  intransponível  para  que  se  exija  a  implementação  das  medidas 
indispensáveis à consecução do texto constitucional, mesmo porque ‘toda imposição 
jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio, e atuar sem que isso infrinja a 
harmonia dos poderes, porquanto, no regime democrático e no estado de direito, o 
estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu’ (RESP n. 736.524, Rel. 
Min. Luiz  Fux).  Por isso não se cogita,  de plano,  da impossibilidade jurídica do 
pedido, por ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal. Todavia, as particularidades 
da hipótese, que envolvem obviamente quantias de vulto e, por isso mesmo, extrema 



cautela do Poder Judiciário ao entregar a tutela jurisdicional, não autorizam o êxito 
da  pretensão,  porque  presente,  de  fato,  o  risco  de  ‘quebrar  ’  a  harmonia  e 
independência dos poderes. É que ‘a execução das políticas administrativas compete 
ao  Poder  Executivo,  inclusive  a implementação  do seu orçamento,  com base nas 
prioridades  que  estabelece.  [...]  Nós,  do  Judiciário,  também temos  deficiências  e 
lutamos bravamente para fazer frente às nossas demandas. Nem sempre vencemos os 
desafios, mas temos buscado na esfera do planejamento estratégico definir metas para 
oferecer  melhores  serviços,  em  que  pesem  nossas  restrições  orçamentárias.  Se 
projetarmos  tal  realidade  para  o  âmbito  do  Poder  Executivo,  perceberemos  um 
abismo de problemas e de prioridades que precisam ser estabelecidas. Não podemos 
esquecer que existe o ideal e o possível'  ”  [...] (TJSC, AI 2008.024062-2, Primeira 
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, DJSC 30/04/2009, 
p. 357). 

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATAÇÃO  DE 
ADVOGADO E CONTADOR.  ASSESSORAMENTO JURÍDICO E  CONTÁBIL 
DO  MUNICÍPIO  E  DA  CÂMARA  MUNICIPAL.  REALIZAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  DEFLAGRAÇÃO  DE  PROCESSO 
LEGISLATIVO.  CRIAÇÃO  DOS  CARGOS  EFETIVOS  DE  PROCURADOR  E 
CONTADOR.  IMPOSSIBILIDADE.  MATÉRIAS  AFETAS  AO  MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. A criação dos cargos de procurador municipal e contador, bem 
como  a  realização  de  concurso  público,  são  questões  atreladas  ao  mérito 
administrativo, não podendo serem impostas pelo julgador, em face da independência 
dos poderes  constituídos,  insertos  na Carta Magna de 1988. Recurso de apelação 
conhecido  desprovido  (TJGO,  AC  0387328-64.2009.8.09.0029,  Terceira  Câmara 
Cível, Rel. Des. Maurício Porfirio Rosa, DJGO 02/07/2013, p. 285). 

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
REQUERIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO 
PODER  JUDICIÁRIO.  INVIABILIDADE  NO  CASO  CONCRETO.  PODER 
DISCRICIONÁRIO DA ENTIDADE QUE GOZA DE AUTONOMIA FUNCIONAL 
E  ADMINISTRATIVA.  AFRONTA AOS  PRINCÍPIOS  DA SEPARAÇÃO  DOS 
PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO 
PODER EXECUTIVO. RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO CONHECIDOS E 
IMPROVIDO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  I  -  Os  pedidos  de 
implementação de Unidade de Perícias Forenses do Cariri, bem como a realização de 
concurso público para preenchimento das  vagas  necessárias  ao funcionamento do 
Núcleo, são atos típicos de gestão do Administrador Público, não cabendo ao Poder 
Judiciário tal determinação, dependendo da conveniência administrativa. II - A tutela 
constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita a 
utilização da ação civil pública para o direcionamento da atividade discricionária do 
Administrador  quanto  ao  melhor  emprego  das  verbas  públicas  e  à  ordem  das 
prioridades a serem atendidas, devendo ser protegida a autonomia e independência, 
nesse caso específico, do Poder Executivo. [...] Assim, não se mostra razoável e legal 
a interferência do Poder Judiciário no ponto, mormente em razão dos Princípios da 
Separação dos Poderes  e  da Reserva do Possível.  [...]  (TJCE, APL-RN 0000452-
08.2007.8.06.0071,  Terceira  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Francisco  Gladyson  Pontes, 
DJCE 02/09/2014, p. 28).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.  OBRIGATORIEDADE. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. [...] 3. O Judiciário 
não  pode  examinar  critérios  ínsitos  no  âmbito  da  competência  discricionária  dos 
demais poderes, sob pena de violar o princípio da independência e harmonia entre 
eles.  [...]  4.  Recurso  conhecido  apenas  para  efeito  de  prequestionamento,  mas 



improvido à unanimidade (TJPE, AgRg 0167289-9/01, Oitava Câmara Cível,  Rel. 
Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto, julgado em 14/08/2008, DOEPE 10/09/2008). 

Ante o expendido, a análise judicial deve se limitar aos estritos aspectos de 
legalidade de cada vínculo, isto é, à observância das balizas constitucionais e legais 
dos institutos da cessão, da nomeação para cargo em comissão e da contratação 
temporária.

Como  o  pedido  foi  feito  com  contorno  generalista,  sem  minudenciar  a 
situação jurídica individual de cada um dos profissionais em atuação, esta análise de 
legalidade encontra-se frustrada, sendo necessária a verificação pormenorizada das 
respectivas documentações, caso a caso.

Ilustrando esse raciocínio, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  Ajuizamento  contra  a  Municipalidade  de  Jandira. 
Contratação irregular de servidores temporários. Sentença que julgou procedente em 
parte a ação para determinar a realização de concursos públicos, com a substituição 
dos servidores temporários por aqueles aprovados nos futuros certames, conforme se 
apurar em liquidação de sentença. Embora evidente a obrigação da ré de corrigir as 
situações  de  ilegalidade  existentes  no  quadro,  sob  pena  de  caracterização  de 
improbidade, a condenação não pode ser mantida, dados os termos genéricos em que 
foi pleiteada e imposta. Situações de ilegalidade e condutas ímprobas que poderão ser 
corrigidas e reprimidas mediante ajuizamento de ações que possibilitem a discussão 
das ilicitudes e atos de improbidade nos diversos casos concretos. Recurso provido 
para julgar  a  ação improcedente  (TJSP, Apelação n.° 0002983-02.2010.8.26.0299, 
Rel. Antonio Carlos Villen,  10ª Câmara de Direito Público,  julgado em 04/08/2014).

Sob  a  ótica  genérica  da  Inicial  e  do  Apelo,  não  se  pode  afirmar, 
aprioristicamente, a ilegalidade de tais vínculos, porquanto a nomeação para cargo 
comissionado, a contratação temporária e a cessão de servidores por outros órgãos 
(e  não  “redistribuição”  ou  “remoção”,  como afirmou  o  Juízo)  encontram lastro 
normativo, respectivamente, no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal1, art. 
90 e parágrafos da Lei Complementar n.° 58/20032 e art.  42 da Lei Estadual n.° 

1 Constituição Federal:

Art. 37. Omissis.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 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; 

IX  -  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo determinado para  atender  a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

2 Lei Complementar n.° 58/2003:

Art. 90. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
II – em casos previstos em leis específicas.



7.069/20023.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

§1°. Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito  
Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração caberá ao órgão ou entidade cessionário.

§2°. Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos 
das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária reembolsará as 
despesas realizadas pelo órgão ou entidade cedente.

§3°. A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial do Estado.

§4°.  Mediante  autorização  expressa  do  Governador,  o  servidor  do  Poder  Executivo,  para  fim 
determinado e a prazo certo, poderá ter exercício em outro órgão da Administração Estadual direta e  
indireta que não tenha quadro próprio de pessoal.

§5°. O Governador do Estado, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos  
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, poderá determinar a lotação ou o exercício de 
empregado ou servidor, independentemente da observância do disposto no inciso I e nos §§ 1° e 2° deste  
artigo.

3 Lei n.° 7.069/2002:

Art.  42.  A  AGEVISA-PB  poderá  solicitar  servidores  de  órgãos  ou  entidades  integrantes  da 
Administração Pública Estadual direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem 
exercidas.

Art. 44. A AGEVISA-PB poderá efetuar contratação temporária nos termos dos Artigos 12 e seguintes 
da Lei n.° 5.391, de 22 de fevereiro de 1991.


