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CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  Ação  direta  de
inconstitucionalidade.  Dispositivos  da  Lei  n.  12.467/13 do
Município de João Pessoa. Contratação por tempo determinado
para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse  público.  Requisitos:  reserva  legal,  prazo  de
contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse
público  excepcional  e  necessidade  de  contratação
indispensável  (STF  –  RE  658026,  julgado  com  repercussão
geral).  Hipóteses genéricas  e  abstratas,  divorciadas  de
contexto fático singular e com afronta à reserva legal. Violação
à regra do concurso público. Contrariedade aos  incisos VIII e
XIII do art. 30 da Constituição do Estado da Paraíba. Pretensão
julgada  procedente,  com  modulação  prospectiva  dos  efeitos
desta decisão para 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua
publicação.

- Viola a regra do concurso público, e a própria previsão de
contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  a
estipulação,  em  Lei  Municipal,  de  situações  abstratas  e
genéricas,  despidas  de  singularidade  e  alheias  a  qualquer
substrato  fático  concreto,  o  que  não  atende  aos  requisitos
apontados  pelo  STF  na  decisão  proferida  no  RE  658026,
julgado com repercussão geral;

-  Os  eventos  constantes  dos  preceitos  legais  questionados
implicam, via consecutiva, em evidente burla ao princípio da
reserva  legal,  na  medida  em  que  o  legislador,  em  assim
agindo, abdica de seu poder-dever de legislar sobre situações
excepcionais,  limitando-se  a  traçar  hipóteses  de  tamanha
latitude que terminam por delegar ao gestor o poder de realizar
contratações  para  situações  do  cotidiano  administrativo,  em

1/15
ADI_05876213320138150000_06



nada assemelhadas aos predicados inerentes à necessidade
temporária de excepcional interesse público;

-  Pretensão  julgada  procedente  para  declarar  a
inconstitucionalidade  dos  incisos  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII  e  da
expressão “ou regulamento”, constante do inciso X, todos do art.
3o  da Lei do Município de João Pessoa de n.  12.467/13, bem
como, por arrastamento, do art. 5o, incisos II, III, IV e da remissão,
feita no seu inciso V, ao inciso VII do art. 3o do mesmo diploma
legal, os quais estão em confronto com o art. 30, incisos VIII e
XIII, da Constituição do Estado da Paraíba, que reproduzem as
normas dos incisos II  e IX do art.  37 da Constituição Federal,
modulando os efeitos desta decisão para 180 (cento e oitenta)
dias, contados da sua publicação.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA o  Pleno  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba,  à  unanimidade,  em julgar  procedente  a  pretensão veiculada nesta  ADI  para
declarar  a  inconstitucionalidade  dos  incisos  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII  e  da  expressão  “ou
regulamento”, constante do inciso X, todos do art. 3o da Lei do Município de João Pessoa de
n. 12.467/13, bem como, por arrastamento, do art. 5o, incisos II, III, IV e da remissão, feita no
seu  inciso  V,  ao  inciso  VII  do  art.  3o do  mesmo  diploma  legal,  modulando-se
prospectivamente os efeitos desta decisão para 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua
publicação, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça (PGJ) em face de dispositivos da Lei do Município de João
Pessoa n. 12.467, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Em  sua  vestibular,  destaca  que  seriam  materialmente
inconstitucionais o art. 3o, incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e a expressão “ou regulamento”,
constante  do inciso  X do mesmo dispositivo,  bem como,  por  arrastamento,  o  art.  5o,
incisos II, III, IV e a remissão, feita no seu inciso V, ao inciso VII do art. 3o. 

Sustenta  que  esses  dispositivos,  por  não  cuidarem  de  situações
emergenciais concretas e excepcionais, inclusive com previsão de estipulação, por mero
regulamento,  de  outras  hipóteses de contratação direta,  estariam em conflito  com os
incisos VIII e XIII do art. 30 da Constituição do Estado da Paraíba (CE), que dispõem,
respectivamente, sobre a regra do provimento originário através de concurso público, bem
como a  respeito  da  contratação  por  tempo determinado  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Aponta que, em face da legislação do Município de João Pessoa,
duas outras ADIs já haviam sido propostas, sendo elas a de n. 999.2011.001224-5/001,
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que  impugnou  dispositivos  da  Lei  Complementar  n.  059/2010,  julgada  parcialmente
procedente  em  29/08/12,  e  a  ADI  n.  999.2011.000.906-8/001,  que  arguiu  a  Lei  n.
9.584/01, julgada procedente em 13/02/13.

Ressalta  que  os  dispositivos  ora  impugnados,  constantes  da  Lei
Municipal n. 12.467/13, teriam reincidido nas mesmas inconstitucionalidades, de ordem
material, que foram reconhecidas nos julgamentos das ADIs ns. 999.2011.001224-5/001 e
999.2011.000.906-8/001. 

Diante disso, reputando presente o fumus bonis iuris, caracterizado
pela  inconstitucionalidade  apontada,  bem  como  o  periculum  in  mora,  consistente  na
possibilidade  de  que  a  administração  passe  a  contratar  ao  arrepio  das  disposições
constitucionais, requer o deferimento de medida liminar para suspender, imediatamente, a
eficácia dos dispositivos impugnados. 

No  mérito,  pugna  pela  procedência  da  pretensão,  julgando-se
inconstitucional, por vício material, com efeitos ex tunc, os incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, e a
expressão “ou regulamento”, constante do inciso X, todos do art. 3o da Lei n. 12.467/13,
bem como, por arrastamento, o art. 5o, incisos II, III, IV, e a remissão, feita no seu inciso V,
ao inciso VII do art. 3o, do mesmo diploma legal, sem prejuízo da rescisão de todos os
contratos  administrativos  celebrados  com  base  nas  referidas  disposições  legais  (fs.
02/18).

Juntou os documentos de fs. 19/42.

Instado a se pronunciar  (f.  56),  nos termos do art.  101 da Lei  n.
9.868/99,  o Município  de João Pessoa veio aos autos e requereu o indeferimento da
medida cautelar (fs. 60/67). 

A Câmara Municipal de João Pessoa, embora notificada por duas
vezes, não se manifestou sobre a inicial (fs. 59, 69, 76, 78, 79).

Considerando  o  pedido  de  medida  cautelar  e  a  relevância  da
matéria, a então relatora, Exma. Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. Duda
Ferreira, determinou a adoção do rito abreviado, previsto no art. 122 da Lei n. 9.868/99,
expedindo-se  notificação  para  o  Prefeito  e  a  Câmara  Municipal  apresentarem
informações, bem como a citação do Procurador-Geral do Estado da Paraíba (PGE), com
o posterior encaminhamento dos autos para manifestação do PGJ (f. 80). 

Em sua manifestação, o PGE pede a improcedência da pretensão
declinada na ADI (fs. 85/93).

1Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da
maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou
autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de
cinco dias.
2Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial
significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo
de  dez  dias,  e  a  manifestação  do  Advogado-Geral  da  União  e  do  Procurador-Geral  da  República,
sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade
de julgar definitivamente a ação.
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De seu turno,  o  Prefeito  do  Município  de  João Pessoa requer  o
indeferimento  da  medida cautelar  e,  no  mérito,  roga para  que o  pedido seja  julgado
improcedente ou, caso assim não seja, que os efeitos da decisão sejam modulados, em
sentido prospectivo, para que eventual declaração de inconstitucionalidade passe a ter
eficácia após 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado (fs. 95/106).

Em  cota  lançada  à  f.  108,  o  PGJ  requereu  fosse  certificado  o
transcurso do prazo para manifestação da Câmara Municipal, o que foi realizado às fs.
112/113, atestando-se o seu escoamento in albis.

O PGJ,  em seu pronunciamento conclusivo,  reitera os termos da
vestibular,  ratificando a pretensão inicial,  com a adição de pleito para modulação dos
efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade, a fim de que seja observada a
cláusula  ex nunc,  ou que, alternativamente, a decisão passe a irradiar consequências
após 60 (sessenta) dias, a partir de sua comunicação. 

Ao  final,  requer  a  manifestação  expressa,  para  fins  de
prequestionamento,  sobre  os  arts.  1o,  37,  caput,  e  seus  incisos  II  e  IX,  todos  da
Constituição Federal (fs. 119/134).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A pretensão deve ser julgada procedente, modulando-se os efeitos
da decisão declaratória de inconstitucionalidade, de maneira prospectiva, para que passe
a  gerar  consequências  jurídicas  após  180  (cento  e  oitenta)  dias,  contados  da  sua
publicação. 

I – DO MÉRITO

De início, cumpre registrar que na aludida decisão de f. 80, a então
relatora acionou o art. 12 da Lei n. 9.868/99, que dispensa o enfrentamento do pedido de
liminar3, para submeter o processo diretamente ao julgamento deste Tribunal Pleno. Por
este motivo, a tutela de urgência requerida não foi objeto de análise, tendo este relator
recebido o processo tal qual se encontrava, ou seja, com a apreciação de toda a matéria
já afetada a este colegiado.

Ao mérito.

3(...) ultimamente, para evitar verdadeiro duplo julgamento, vem-se acionando, nas ações diretas de
inconstitucionalidade,  o artigo 12 da Lei n.  9.868/99,  partindo-se para o julgamento definitivo da
ação. É de frisar que, no processo objetivo, a Corte atua sem vinculação à causa de pedir constante da
petição inicial. (RE 505.477, rel. min. Marco Aurélio, decisão monocrática, julgamento em 25-5-2007, DJ de
15-6-2007.)
9(...) O que o amicus curiae requer, a toda evidência, é providência de natureza cautelar (...). Falta-lhe,
contudo, legitimidade para requerer o deferimento de medida cautelar na ação direta (...).  Como se não
bastasse, o presente processo segue o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/98, no todo incompatível com o
pleito  formulado pelo  amicus curiae,  uma vez que foi  dispensada a fase de apreciação da medida
cautelar, para que a questão seja diretamente submetida ao Tribunal para julgamento definitivo." (ADI
2.904, rel. min. Menezes Direito, decisão monocrática, julgamento em 27-5-2008, DJE de 6-6-2008.)
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Conforme acima já relatado, a presente ADI ataca os incisos III, IV,
V, VI, VII, VIII e a expressão “ou regulamento”, constante do inciso X, todos do art. 3 o da
Lei n.  12.467/13, bem como, por arrastamento, o art. 5o, incisos II, III, IV e a remissão,
feita no seu inciso V, ao inciso VII do art. 3o do mesmo diploma legal (fs. 19/21).

A investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de  prévia
aprovação em concurso público, regra esta que, dentre outras situações, é excepcionada
nos  casos  de  contratação,  por  tempo  determinado,  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Essa é a redação dos incisos VIII e XIII do art. 30 da CE:

Art. 30 – A administração pública direta, indireta ou fundacional de
qualquer  dos  Poderes  do  Estado  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

[…]

VIII  –  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  ou
exoneração;

[…]

XIII  –  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo
determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público. (grifo nosso)

Embora  os  incisos  VIII  e  XIII  do  art.  30  da  CE  constituam  o
parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade, objeto desta demanda, sobreleva
destacar que tais comandos nada mais são do que a reprodução do disposto no art. 37, II
e IX, da CF, in verbis:

Art.  37.  A administração pública  direta e  indireta de qualquer  dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

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;

[...]
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IX  -  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo
determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público; (grifo nosso)

De acordo com o inciso XIII do art. 30 da CE (inciso IX do art. 37 da
CF),  cabe  à  lei  definir  as  situações  caracterizadoras  da  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público, aptas a excepcionar a regra da admissão de pessoal pela
via do concurso público.

Instado  a  se  pronunciar  sobre  a  matéria,  o  STF  decidiu  no  RE
658026,  julgado  com  repercussão  geral,  que  a  contratação  temporária,  para  que  se
considere válida, deve observar os requisitos da reserva legal (os casos excepcionais
devem  estar  dispostos  na  lei),  prazo  de  contratação  predeterminado,  necessidade
temporária, interesse público excepcional e necessidade de contratação indispensável. 

Eis a ementa do julgado:

Ementa  Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral  reconhecida.
Ação  direta  de  inconstitucionalidade  de  lei  municipal  em  face  de
trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto
da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema,
que  dele  conheceu.  Contratação  temporária  por  tempo
determinado  para  atendimento  a  necessidade  temporária  de
excepcional  interesse  público.  Previsão  em  lei  municipal  de
atividades  ordinárias  e  regulares.  Definição  dos  conteúdos
jurídicos  do  art.  37,  incisos  II  e  IX,  da  Constituição  Federal.
Descumprimento  dos  requisitos  constitucionais.  Recurso
provido.  Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal.
Modulação dos efeitos. 
1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz
dos  incisos  II  e  IX  do  art.  37  da  Constituição  Federal,  [d]a
constitucionalidade  de  lei  municipal  que  dispõe  sobre  as
hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art.
37,  inciso II,  CF).  As regras que restringem o cumprimento desse
dispositivo  estão  previstas  na  Constituição  Federal  e  devem  ser
interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal
pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da
Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação
temporária, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; 
c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional;
e)  a  necessidade  de  contratação  seja  indispensável,  sendo
vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes
do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências
normais da Administração.
4.  É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma
não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da
obrigatoriedade  do  concurso  público  é  peremptória  e  tem  como
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objetivo  resguardar  o  cumprimento  de  princípios  constitucionais,
dentre  eles,  os  da  impessoalidade,  da  igualdade  e  da  eficiência.
Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência
do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a
fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.
5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam
de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente
ampliada  para  ‘cultura  de  gestão  estratégica’)  que  consiste  na
interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara
do  que  é  normal,  ordinário,  e  na  concepção  de  que  os  atos  de
administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades
administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.
6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar
procedente  a  ação  e  declarar  a  inconstitucionalidade  do art.  192,
inciso  III,  da  Lei  nº  509/1999  do  Município  de  Bertópolis/MG,
aplicando-se  à  espécie  o  efeito  ex  nunc,  a  fim  de  garantir  o
cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do
excepcional interesse social4. (grifo nosso)

Portanto, ao editar a lei, deve o legislador observar os parâmetros
traçados pela própria Carta Política, a fim de que os princípios basilares da administração
pública, dentre os quais assumem relevo os cânones da impessoalidade, igualdade e da
eficiência,  não venham a ser  malferidos pela  eleição de situações que não possuam
qualquer nota de singularidade, imediaticidade e transitoriedade, predicados inerentes à
contratação direta por necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, essa diretriz não foi seguida pelo legislador municipal.

Ao tratar da matéria, o art. 3o da Lei n. 12.467/13, em seus incisos
III, IV, V, VI, VII, VIII e X, estipulou as seguintes situações como sendo justificantes para a
contratação direta, sem concurso, por necessidade temporária de excepcional interesse
público:

Art.  3º  Considera-se  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público os serviços indispensáveis:

[...]

III - à admissão de professor substituto;

IV - à admissão de pessoal para cumprir carência na Administração
Pública Municipal, obedecidos aos seguintes requisitos:
a)  somente poderá haver contratação,  nos termos desta Lei,  se a
carência possa provocar deficiência nos serviços públicos;
b) a contratação somente vigorará até o preenchimento das vagas
através de concurso público ou até que cesse a necessidade;
c) não poderá ser feita contratação se for possível o suprimento da
carência  através  de  remanejamento  de  pessoal  dentro  da  própria
administração.

4(RE  658026,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  09/04/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)
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V  -  ao  suprimento  de  atividades  que  não  tenham  sido
suficientemente  providas  pela  nomeação  de  candidatos
aprovados  em  concurso  público,  enquanto  não  for  realizado
novo concurso;

VI - à administração de pessoal indispensável para funcionamento
dos  Programas  ou  Projetos  criados  pelo  Governo  Federal,
Estadual  e/ou  Municipal e  custeados  através  de  financiamento
bipartite  ou tripartite,  bem como para os  Programas ou Projetos
transitórios criados pelo Município;

VII - à contratação de serviços indispensáveis ao atendimento das
necessidades  de  pessoal  decorrentes  da  organização  e
funcionamento dos serviços municipais de saúde;

VIII  -  à  execução  de  Convênios  que  venham  a  atender  a
satisfação do interesse público; 

[...]

X - ao atendimento de outras situações de urgência definidas em Lei
ou regulamento. (grifo nosso)

Da  análise  dos  dispositivos  acima,  observa-se  que  as  hipóteses
elencadas  pelo  legislador,  como  caracterizadoras  de  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público, passam ao largo da previsão constitucional. 

De  fato,  os  eventos  indicados  nas  normas  impugnadas  são
genéricos e abstratos,  despidos de excepcionalidade. Configuram situações triviais da
administração,  com  serviços  de  prestação  continuada  e  não  temporária,  os  quais
demandam prévio planejamento e organização, não se admitindo excepcionar-se a regra
do concurso público sob tais justificativas. 

Neste sentido, tem-se a admissão de professor substituto (inciso III),
bem como de pessoal para suprir carência que possa provocar deficiência na prestação
de  serviços  públicos,  o  que  perduraria  até  o  preenchimento  das vagas por  concurso
público ou a cessação da necessidade (inciso IV).

Há ainda a contratação para o suprimento de atividades que não
tenham  sido  suficientemente  providas  pela  nomeação  de  candidatos  aprovados  em
concurso público, enquanto não for realizado novo concurso (inciso V).

Padecendo dos mesmos vícios, tem-se a admissão de pessoal para
o funcionamento dos programas ou projetos criados pelo governo federal, estadual e/ou
municipal, bem como para os programas ou projetos transitórios criados pelo município e
para a contratação para prestação de serviços municipais de saúde (incisos VI e VII).

Além disso, o inciso VIII estipula a contratação para a execução de
convênios que venham a atender a satisfação do interesse público.

Por  fim,  o  inciso  X,  ao  indicar  o  regulamento  como  sendo  o
instrumento  apropriado  para  a  estipulação  de  outras  situações,  viola  frontalmente  o
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princípio da reserva legal, visto que por imposição constitucional apenas a lei pode tratar
sobre a matéria. 

Neste  contexto,  verifica-se que o aspecto genérico das situações
indicadas nos dispositivos questionados, além de malferir a regra do concurso público,
implica, via consecutiva, em uma burla ao princípio da reserva legal, na medida em que o
legislador,  em  assim  agindo,  abdica  de  seu  poder-dever  de  legislar  sobre  situações
excepcionais,  limitando-se a traçar  hipóteses de acentuada latitude que terminam por
delegar  ao  gestor  o  poder  de  realizar  contratações  para  ocorrências  do  cotidiano
administrativo,  em  nada  assemelhadas  aos  predicados  inerentes  à  necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Tamanha é a elasticidade dos eventos contemplados nas normas
impugnadas que a exigência do concurso público, em tais circunstâncias, convola-se em
exceção  de  infrequente  acontecimento,  ao  passo  em  que  aquilo  que  deveria  ser
excepcional, dada a liberalidade do legislador, eleva-se ao posto de regra para a useira
contratação direta de pessoal, sendo evidente, a mais não poder, a descabida inversão
patrocinada pelos preceitos arguidos, os quais se posicionam em frontal colisão com a
Carta Magna. 

Destarte,  os  dispositivos  acima  não  atendem  aos  requisitos
estabelecidos pelo STF no RE 658026, julgado com repercussão geral, consistentes na
observância da reserva legal, necessidade temporária, no interesse público excepcional e
na necessidade de contratação indispensável.

Logo, contrariam a norma do inciso XIII do art. 30 da CE (inciso IX
do art. 37 da CF), violando, consequentemente, a regra do concurso público, prevista no
inciso VIII da CE (inciso II do art. 37 da CF).

A propósito, eis outros precedentes do STF:

São  inconstitucionais,  por  violarem  o  art.  37,  IX,  da  CF,  a
autorização legislativa genérica para contratação temporária e a
permissão de prorrogação indefinida do prazo de contratações
temporárias.  (...)  o  Tribunal,  por  maioria,  modulou  os  efeitos  da
declaração de inconstitucionalidade para autorizar a manutenção dos
atuais contratos de trabalho pelo prazo máximo de um ano, a contar
da data da publicação da ata deste julgamento5. (grifo nosso)

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  LEI  ESTADUAL  CAPIXABA  QUE
DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES
PÚBLICOS  DA  ÁREA  DE  SAÚDE.  POSSÍVEL  EXCEÇÃO
PREVISTA  NO  INCISO  IX  DO  ART.  37  DA  LEI  MAIOR.
INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE. 
I - A contratação temporária de servidores sem concurso público
é exceção, e não regra na Administração Pública,  e há de ser
regulamentada por lei do ente federativo que assim disponha. 
II  -  Para que se efetue a contratação temporária, é necessário
que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei,

5ADI 3.662, rel. min. Marco Aurélio, j. 23-3-2017, P, Informativo 858.
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mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do
caráter da temporariedade. 
III  -  O  serviço  público  de  saúde  é  essencial,  jamais  pode-se
caracterizar como temporário, razão pela qual não assiste razão à
Administração  estadual  capixaba  ao  contratar  temporariamente
servidores para exercer tais funções. 
IV  -  Prazo de contratação prorrogado por  nova lei  complementar:
inconstitucionalidade. 
V -  É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não
permitir contratação temporária de servidores para a execução
de serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e
interesse social nesses casos. 
VI - Ação que se julga procedente6. (grifo nosso)

Como consequência da declaração de inconstitucionalidade do art.
3o da Lei n. 12.467/13, em seus incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e da parte final do inciso X,
opera-se o esvaziamento da eficácia normativa do art. 5o, incisos II, III, IV e a remissão,
feita no seu inciso V, ao inciso VII do art. 3o, do mesmo diploma legal, tendo em vista que
o seu conteúdo refere-se aos prazos assinalados para as contratações decorrentes das
situações reconhecidas como inconstitucionais. 

Eis o teor dos preceitos citados:

Art.  5º  As  contratações  serão  feitas  por  tempo  determinado
obedecidos os seguintes prazos:

[...]
II - até 48 (quarenta e oito) meses no caso dos incisos III, IV e VIII
do art. 3º;

III  -  pelo tempo que se fizer  necessário até a realização de novo
concurso, na hipótese do  inciso V, do art. 3º desta Lei,  contanto
que não exceda a 02 (dois) anos;

IV - na hipótese o inciso VI, do art. 3º, pelo período de vigência do
programa ou projeto, contanto que não exceda ao prazo do inciso I
deste artigo;

V - até 24 (vinte e quatro) meses nos casos dos incisos VII e IX do
art. 3º. (grifo nosso)

Portanto, referidos dispositivos devem ter a sua inconstitucionalidade
declarada por arrastamento, técnica amplamente adotada pelo STF, como exemplifica o
julgado abaixo reproduzido: 

EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  N.
10.238/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO
DO  PROGRAMA  ESTADUAL  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA,
DESTINADO  AOS  MUNICÍPIOS.  CRIAÇÃO  DE  UM  CONSELHO
PARA  ADMINISTRAR  O  PROGRAMA.  LEI  DE  INICIATIVA

6(ADI 3430, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-02 PP-00255)
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PARLAMENTAR.  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  61,  §  1º,  INCISO  II,
ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
[…]
4. A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da lei
atacada  implica  seu  esvaziamento.  A  declaração  de
inconstitucionalidade  dos  seus  demais  preceitos  dá-se  por
arrastamento.
5.  Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade
da Lei n. 10.238/94 do Estado do Rio Grande do Sul7. (grifo nosso)

Este  Tribunal  de  Justiça,  em  duas  outras  assentadas,  teve  a
oportunidade  de  examinar  dois  diplomas  legais  do  Município  de  João  Pessoa,  tendo
decidido  pela  inconstitucionalidade  da  Lei  nº  9.584/01  e  dos  arts.  72  ao  78  da  Lei
Complementar n. 59/10 (ADI 999.2011.000.906-8/001 0101088-10.2011.815.0000 e ADI
999.2011.001224-5/001 0101364-41.2011.815.0000, respectivamente). 

Naquelas  duas  ocasiões,  reconheceu-se  a  inconstitucionalidade,
inclusive por arrastamento, de dispositivos legais que estipulavam situações genéricas e
abstratas de contratação por tempo determinado, divorciadas de qualquer contexto fático,
singular  e  concreto,  que  atendesse  à  exigência  constitucional  tocante  à  necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Eis as ementas dos julgados:

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI
MUNICIPAL  QUE  DISPÕE  SOBRE  A  CONTRATAÇÃO  POR
TEMPO  DETERMINADO  PARA  ATENDER  A  NECESSIDADE
TEMPORÁRIA  POR  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.
HIPÓTESES ABRANGENTES.  NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
AO TEXTO PARADIGMA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A regra da Constituição Estadual para a admissão no serviço público
é a investidura através da prévia aprovação em concurso público,
excetuadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em
lei de livre nomeação e exoneração; do mesmo modo, poderá haver
contratação,  por  tempo  determinado,  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público.
“A lei  referida no inciso IX do art.  37, C.F.,  deverá estabelecer os
casos  de  contratação  temporária.  No  caso,  as  leis  impugnadas
instituem  hipóteses  abrangentes  e  genéricas  de  contratação
temporária,  não  especificando  a  contingência  fática  que
evidenciaria a situação de emergência, atribuindo ao chefe do
Poder  interessado  na  contratação  estabelecer  os  casos  de
contratação:  inconstitucionalidade.  IV.  -  Ação  direta  de
inconstitucionalidade  julgada  procedente.”  (STF,  ADI  3210,
Relator(a):   Min.  CARLOS VELLOSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
11/11/2004, DJ 03-12-2004)8 (grifo nosso)

7(ADI 1144, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-
00033 EMENT VOL-02246-01 PP-00057 RTJ VOL-00200-03 PP-01065 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 20-
26)
8(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  0101088-10.2011.815.0000, Tribunal Pleno, Relator Des
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. em 13-02-2013)
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AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI
COMPLEMENTAR N° 059/2010.  MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
DIPLOMA LEGAL  QUE  DISPÕE  NOS  SEUS  ARTS.  72  AO  78
ACERCA DA CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.
EXCEÇÃO  À  REGRA  DO  CONCURSO.  NECESSIDADE  DE
ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO.  PREVISÕES  GENÉRICAS  DA  NORMA
IMPUGNADA  E  PARA  ÁREAS  DE  ATUAÇÃO  PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS QUE IMPLICAM DELEGAÇÃO
INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
PARADIGMÁTICOS.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  E  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  INEXISTÊNCIA  DE
PRAZO MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA
INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL  DO  ART.  72  AO  78  DA
NORMA MUNICIPAL. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS. §1°, DO ART.
11, E INCISOS II, III,  IV E VI, DO ART. 12, DA LEI N° 6.611/1991
QUE  TAMBÉM  SÃO  INCONSTITUCIONAIS.  MODULAÇÃO
TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27,
DA LEI N° 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO APÓS 180 DIAS DA
COMUNICAÇÃO AOS REQUERIDOS. PREVENÇÃO DE SOLUÇÃO
DE  CONTINUIDADE  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DA ADI. 
- É de se reconhecer a inconstitucionalidade material do §1°, do
art. 72, da Lei Complementar n° 059/2010, do Município de João
Pessoa,  uma vez que as hipóteses instituídas de contratação
temporária são abrangentes e genéricas - não especificando a
contingência  fática  de  excepcional  interesse  público  exigida
pelos preceitos constitucionais paradigmáticos,  para afastar a
regra  do  concurso  -,  bem  como  para  áreas  de  atuação
permanente,  implicando na transferência  indevida  do encargo
ao arbítrio do Chefe do Poder interessado.
- "No caso, as leis impugnadas instituem hipóteses abrangentes
e  genéricas  de  contratação  temporária,  não  especificando  a
contingência fática que evidenciaria a situação de emergência,
atribuindo  ao  chefe  do  Poder  interessado  na  contratação
estabelecer  os  casos  de  contratação:  inconstitucionalidade."
(STF.  ADI  3210  PR.  Rel.  Min.  Carlos  Velloso.  J.  em  10/11/2004.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
- "Restando demonstrado que a legislação impugnada não prevê
a contingência fática a respaldar a contratação por excepcional
interesse  público  e  que  os  cargos  nela  contemplados  são
considerados  de  caráter  permanente,  a  comporem  o  quadro
efetivo  da  edilidade,  há  de  se  julgar  procedente  a  demanda,
declarando-se a inconstitucionalidade da Lei em confronto com
o  art.  30,  incisos  VIII  e  XIII  da  Constituição  Estadual,  cujo
conteúdo  reproduz  regra  do  art.  37,  incisos  II  e  IX,  da
Constituição Federal." (TJPB. ADI n° 999.2010.000595-1/001. Rela
Desa  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti.  J.  em
13/07/2011).
-  O reconhecimento de inconstitucionalidade do §1°, do art. 72,
da  norma  atacada,  tem  como  decorrência  lógica  o  total
esvaziamento  dos  demais  dispositivos  que  tratam da  mesma
matéria  (contratação temporária),  eis  que  restaram extirpadas
todas  as  hipóteses  de  contratação  por  excepcional  interesse
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público.  Dito  isso,  a  medida  que  se  impõe  é  declarar  como
inconstitucional todos os demais dispositivos da lei local, por
arrastamento, que disciplinam tal questão (Art. 72 ao 78 da LC n°
059/2010).
- "A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2° e 3o da lei
atacada  implica  seu  esvaziamento.  A  declaração  de
inconstitucionalidade  dos  seus  demais  preceitos  dá-se  por
arrastamento." (STF. ADI n° 1144/RS – RIO GRANDE DO SUL. Rel.
Min. Eros Grau. J. em 16/08/2006).
- "Inconstitucionalidade material dos §1° co art. 1°, e dos incisos IV, V
e VI do art. 2° da Lei n° 810/2005 do município de rio tinto, e por
arrastamento,  da  integralidade  da  Lei."  (TJPB.  ADI  n°
999.2010.000545-
6/001. Tribunal Pleno. Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho. J. em
05/10/2011).
- "A declaração final de inconstitucionalidade, quando proferida em
sede  de  fiscalização  normativa  abstrata,  importa  -  considerado  o
efeito repristinatório que lhe é inerente - em restauração das normas
estatais anteriormente revogadas pelo diploma normativo objeto do
juízo  de  inconstitucionalidade,  eis  que  o  ato  inconstitucional,  por
juridicamente inválido" (STF. ADI 2884 / RJ - RIO DE JANEIRO. Rel.
Min. Celso de Mello. J. em 02/12/2004)
-  O §1°, do art. 11, e os incisos II, III, IV e VI, do art. 12, da Lei
Ordinária n° 6.611/1991, também incorreram no mesmo vício de
inconstitucionalidade do §1°, do art. 72, da LC n° 059/2010, eis
que contêm previsões de contratação por excepcional interesse
público para hipóteses abrangentes e genéricas, bem como para
áreas de atuação permanente.
-  Para  que  haja  a  prevenção  da  solução  de  continuidade  do
serviço público na municipalidade, necessário se faz aplicar, por
analogia,  o  art.  27,  da  Lei  n°  9.868/99,  modulando  os  efeitos
desta  decisão  para  180  (cento  e  oitenta)  dias  após  a
comunicação aos requeridos9. (grifo nosso)

Observa-se que os dispositivos legais impugnados nesta ação direta
de inconstitucionalidade representam, em bastante medida, a reprodução dos mesmos
vícios  já  identificados  por  este  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  das  ADIs  acima
reportadas, sendo certo,  portanto, que solução diversa não se pode dar,  a não ser o
julgamento pela procedência da pretensão declinada nesta demanda de controle abstrato.

De outro lado, visando evitar possível solução de continuidade na
prestação  dos  serviços  públicos  a  cargo  do  pessoal  contratado  temporariamente,  o
excepcional  interesse  social  impõe  a  postergação  dos  efeitos  da  declaração  de
constitucionalidade, o que se faz por meio de modulação prospectiva, nos termos do art.
2710 da  Lei  n.  9.868/99,  a  fim  de  que  esta  decisão  colegiada  passe  a  surtir  efeitos
somente após 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua publicação, quando, então,
todos  os  contratos  de  prestação  de  serviços  ainda  vigentes,  firmados  com base  em

9(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01013644120118150000, Tribunal Pleno, Relator Des José
Ricardo Porto, j. em 29-08-2012)
10Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
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qualquer dos dispositivos ora declarados como inconstitucionais, serão automaticamente
invalidados.

A propósito, colaciona-se outro precedente deste Tribunal de Justiça,
em que a modulação dos efeitos foi adotada, in verbis: 

ADI.  LEI  MUNICIPAL.  CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS.
HIPÓTESES LEGAIS GENÉRICAS E ABRANGENTES. ADMISSÃO
PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  BUROCRÁTICOS  E  DE
CARÁTER  PERMANENTE.  TEXTOS  IMPUGNADOS,  EM
DISSONÂNCIA  COM  A  CONSTITUIÇÃO  DA  PARAÍBA.
PRECEDENTES DO STF. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 
1. A título de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,
devem estar configurados os seguintes requisitos: a) previsão
dos casos em lei b) as hipóteses legais hão de ser específicas,
vedando-se previsões genéricas e abrangentes; c) a contratação
a  de  ser  por  tempo  determinado  d)  a  contratação  a  de  ser
temporária e o interesse publico excepcional não se tolerando
portanto esse tipo de admissão para a prestação de serviços
burocráticos e permanentes.
2. Ação cujo pedido exordial se julga procedente.
3. Modulação temporal dos efeitos (art. 27 da Lei no. 9.868/99), a
fim  de  evitar-se  a  solução  de  continuidade  dos  serviços
públicos, seguindo precedente do plenário deste tribunal11. (grifo
nosso)

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta
ação de controle abstrato para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V, VI, VII,
VIII  e da expressão “ou regulamento”, constante do inciso X, todos do art.  3o  da Lei do
Município de João Pessoa de n. 12.467/13, bem como, por arrastamento, do art. 5o, incisos II,
III, IV e da remissão, feita no seu inciso V, ao inciso VII do art. 3o do mesmo diploma legal, os
quais estão em confronto com o art. 30, incisos VIII e XIII, da Constituição do Estado da
Paraíba, que reproduzem as normas dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal,
modulando-se prospectivamente os efeitos desta decisão para 180 (cento e oitenta) dias,
contados da sua publicação,  data  a  partir  da  qual  todos os  contratos  de prestação de
serviços ainda vigentes, firmados com base em qualquer dos dispositivos ora declarados
como inconstitucionais, serão automaticamente invalidados.

Comunicações necessárias, na forma do art. 2512 da Lei n. 9.868/99 c/c art.
20913 do RITJPB. 

11(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  01169646801285,  Tribunal  Pleno,  Relator
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira , j. em 12-03-2014)
12Art. 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do
ato.
13Art. 209. Julgada procedente a representação ou a ação, observado o disposto no parágrafo único do
artigo 207, deste Regimento, e declarada a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou de qualquer outro
ato  normativo  estadual  ou  municipal,  far-se-á  comunicação  à  autoridade  ou  órgão  responsável  pela
expedição do ato impugnado.
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É o voto.

Presidiu a sessão, com voto. o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás
de Brito Pereira Filho - Presidente. Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Silvio Ramalho
Júnior. Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos, Arnóbio Alves Teodósio, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Benedito
da Silva, João Alves da Silva. José Ricardo Porto. Carlos Martins Beltrão Filho e José Aurélio da Cruz
(Corregedor-Geral de Justiça). Impedido o Exmo. Sr. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Impedidos,
ainda, os Exmos. Srs. Drs. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des.
Abra/iam Lincoln da Cunha Ramos), João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr.
Des. Saulo I/enriques de Sá e Benevides) e Marcos William de Oliveira (Juiz convocado até o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).  Ausentes.  justificadamente,  os  Exmos.  Srs.
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Maria das Graças Morais Guedes e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Alcides Orlando de Moura
Jansen, Subprocurador-Geral de Justiça, em substituição ao Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões "Des. Manoel Fonseca Xavier de Andrade" do
Tribunal de Justiça do Estadp-4a/Para[fea, em João Pessoa, no dia 28 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

15/15
ADI_05876213320138150000_06


