
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0741329-27.2007.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Município de João Pessoa
PROCURADOR : Adelmar Azevedo Régis
APELADO : Ministério Público 
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
JUIZ (A) : Francisco Antunes Batista

PRELIMINAR  DE  PERDA  DO  OBJETO.
ALEGAÇÃO DE QUE  A PRETENSÃO AUTORAL
JÁ  FOI  SATISFEITA COM  A  NOMEAÇÃO  DOS
CANDIDATOS ANTES DA SENTENÇA TER SIDO
PROFERIDA. REJEIÇÃO.

-  Diante da constatação de ainda existirem cargos
preenchidos por prestadores de serviço, exercendo
atividades de caráter permanente,  deve o Município
Recorrente  designar  os  candidatos  aprovados  no
concurso  público  para  ocupar  os  referidos  cargos
efetivos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PREENCHIMENTO  DE  CARGOS  EFETIVOS  DA
CÂMARA  MUNICIPAL  POR  SERVIDORES  NÃO
CONCURSADOS.  COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA
DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO  DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

- Conforme disposto na Lei nº 11.388/2008, ora em
vigor, existem 123 cargos de provimento efetivo no
âmbito do Poder Legislativo Municipal. Desse total,
94  cargos  foram  preenchidos  por  servidores
estatutários,  de  acordo  com  o  informativo  do
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  João  Pessoa.
No  entanto,  houve  um  silenciamento  quanto  ao
preenchimento  do  restante  dos  cargos  efetivos
previstos na Lei acima mencionada.

-  Ante a ilegalidade na contratação de prestadores
de  serviço  para  ocuparem  cargos  efetivos,  em
dissonância com o previsto na regra constitucional, a
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Sentença deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR A PRELIMINAR e, no
mérito, DESPROVER O APELO, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 293.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE

JOÃO PESSOA contra Sentença de fls. 261/264 proferida pelo Juízo da 6ª Vara

da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada

pelo Ministério Público, julgou parcialmente  procedente o pleito autoral, para

determinar que o Demandado, através do Poder Legislativo mirim, de maneira

cumulativa, no prazo de 180 dias, contados do trânsito em julgado da Decisão,

afaste as pessoas que ocupam indevidamente, de qualquer modo, inclusive,

por designação, nomeação ou cessão, cargos de caráter efetivo, assim como

se  abstenha  de  preencher  os  cargos  públicos  de  provimento  efetivo  por

qualquer outro modo que não seja aquele que resulte de necessário e prévio

concurso  público,  estabelecendo  multa  pessoal  na  quantia  de  R$  5.000,00

(cinco mil reais), por designação realizada, a ser recolhido ao Fundo indicado

na inicial, além das demais medidas legais cabíveis na espécie. 

Quanto ao pedido de nomeação dos candidatos aprovados no

certame, extinguiu o feito sem resolução do mérito,  ante a convocação dos

mesmos às fls. 160/170, restando prejudicado o pleito.

Em suas razões, fls. 267/273, o Apelante suscita a preliminar

de perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral já foi satisfeita com a

nomeação dos candidatos antes da Sentença ter  sido proferida.  No mérito,

aduz que inexistem ilegalidades a serem apuradas,  afirmando que a Lei  nº

11.388/2008, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal

de João Pessoa, não instituiu tais cargos questionados pelo Ministério Público

e, portanto, não são de provimento efetivo.
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Alega  que  a  criação  de  cargos  por  lei  não  presume  a

obrigatoriedade de preencher, imediatamente, as novas vagas, submetendo-se

ao juízo de oportunidade e conveniência da administração pública, quando os

cargos em discussão não foram preenchidos de forma ilegal. 

Relata que não houve a discriminação dos cargos ocupados

indevidamente por prestadores de serviço, o que atestaria a inexistência de

irregularidades. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões,  fls.  275/277,  requerendo  a  manutenção  do

Decisum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  do  Recurso,  fls.

284/289.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de perda do objeto

O Município de João Pessoa, ora Apelante, suscita a preliminar

de perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral já foi satisfeita com a

nomeação dos candidatos antes da Sentença ter sido proferida.

Tal pretensão não merece guarida.

O representante do Parquet, de forma cirúrgica, bem identificou

a situação ora delineada, tecendo relevantes considerações à fl. 287:

“Dos  documentos  juntados  aos  autos  (fls.  213/214),
verifica-se que algumas funções na lista de prestadores
de serviço  apresentada (controle  de custo  de estoque,
agente de plenário, controlista de painel eletrônico, dentre
outras)  denotam  atividades  de  caráter  permanente,  os
quais  necessariamente  deveriam  ser  preenchidos  por
concurso público.

3



Apelação Cível nº 0741329-27.2007.815.2001

Em  relação  ao  quadro  permanente  de  servidores  da
Câmara de João Pessoa, verifica-se que inúmeros cargos
(fls.  213/232)  não  tem  previsão  na  Lei  Municipal  nº
11.388/2008 e suas alterações posteriores, a qual trata
do plano de cargos, carreira e remuneração no âmbito do
parlamento municipal”. (destaque nosso).

Dessa  forma,  rejeito  a  preliminar  arguida,  a  fim  de  que  o

Promovido  cumpra,  de  maneira  fiel,  o  estabelecido  na  Lei  Municipal  nº

11.388/2008,  preenchendo  as  funções  de  caráter  permanente  com  os

candidatos aprovados no concurso público realizado.

Mérito

O Apelo não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o inquérito civil público nº 007-A/2007

foi instaurado para verificar eventuais irregularidades na ocupação de cargos

públicos no âmbito do Legislativo Municipal de João Pessoa, na ausência de

nomeação de concursados classificados através  do Edital  nº  01/2006,  bem

como na Lei  nº  7.487/1993 que disciplina o quadro de pessoal  da Câmara

Municipal acima mencionada.

A parte Autora sustenta que o certame ocorrido, devidamente

homologado  o  resultado  em  28  de  novembro,  11  de  dezembro  e  20  de

dezembro  de  2006,  estabeleceu  previsão  de  25  vagas  no  total  assim

distribuídas: para assessor de finanças e planejamento (01), assessor técnico

de comunicação social (02), técnico de nível superior – assistente judicial (02),

técnico de nível superior – contador (02), analista de sistemas (01), consultor

técnico-jurídico  (01),  redator  de  atas  (03),  agente  administrativo  (10)  e

motorista (03).

Demonstra  que  a  Lei  nº  7.487/1993  informa  o  quadro

permanente, na seção II, art. 8º, inciso II, esclarecendo as atividades funcionais

de provimento efetivo, destinadas às atividades de nível complementar, nível

intermediário, nível superior e nível especializado, com diversos cargos criados

a partir do anexo II,  elencando: (16) cargos de nível complementar; (45) de
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nível intermediário; (24) de nível superior e (25) de nível especializado.

Relata  que,  em  audiência  realizada  em  17.04.2007,  o

Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Durval Ferreira da

Silva  Filho,  confirmou  a  ausência  de  nomeação dos  concursados,  inclusive

enfatizando que “não existe qualquer determinação ou orientação do Tribunal

de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  quanto  à  abstenção  de  nomeação  dos

classificados no concurso realizado (...)”, salientando, ainda, “existir, de forma

aproximada,  algo  em  torno  de  30  (trinta)  ou  40  (quarenta)  servidores  à

disposição, cedidos pelo Executivo, ocupando atividades de cunho legislativo,

inclusive realçando que grande parte destes servidores tiveram, apenas,  as

portarias renovadas, mantendo-os à disposição da Câmara”.

Dessa forma, o Promovente alega que a presente Ação Civil

Pública foi interposta a fim de: a) afastar as pessoas que ocupam, de qualquer

modo,  inclusive  por  designação,  nomeação  ou  cessão,  cargos  de  caráter

permanente e perfeitamente previsíveis, sem observância de concurso público,

porquanto nulos os atos administrativos respectivos; b) nomear os candidatos

aprovados e classificados pelo concurso público regido pelo Edital nº 01/2006 e

c) abster o preenchimento de cargos públicos permanentes e previsíveis, por

qualquer outro modo que não seja aquele que resulte de necessário e prévio

concurso.

Pois bem.

O magistrado  a quo  julgou parcialmente  procedente  o  pleito

autoral,  para determinar que o Demandado afaste as pessoas que ocupam

indevidamente,  de  qualquer  modo,  inclusive,  por  designação,  nomeação ou

cessão, cargos de caráter efetivo, assim como se abstenha de preencher os

cargos públicos de provimento efetivo por qualquer outro modo que não seja

aquele que resulte de concurso público, consoante exposto na exordial.

O  concurso  público  realizado  foi  para  preenchimento  de  25

vagas, como mencionado acima.

5



Apelação Cível nº 0741329-27.2007.815.2001

Conforme  disposto  na  Lei  nº  11.388/2008,  ora  em  vigor,

existem  123 cargos de provimento efetivo no âmbito do Poder Legislativo

Municipal, sendo (16) de nível complementar; (49) de nível intermediário e (58)

de nível superior.

Desse  total,  94  cargos foram  preenchidos  por  servidores

estatutários, de acordo com o informativo do Presidente da Câmara Municipal

de João Pessoa (fls. 198/200). Como dito na Sentença vergastada, houve um

silenciamento  quanto  ao  preenchimento  do  restante  dos  cargos  efetivos

previstos na Lei Municipal nº 11.388/2008.

Portanto,  o  Decisum objurgado  deve  ser  mantido,  ante  a

ilegalidade na contratação de prestadores de serviço para ocuparem cargos

efetivos, em dissonância com o previsto na regra constitucional.

Dessa feita, a pretensão do Apelante não merece acolhida, na

esteira do que restou decidido pelo magistrado a quo.

Ante  o  exposto, REJEITO  a  preliminar  suscitada  e,  no

mérito,  DESPROVEJO  A APELAÇÃO  CÍVEL,  mantendo  a  Sentença  em

todos os seus termos.

É o voto.

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
   Relator
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