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APELADA :Maria Aparecida Lima Alves
ADVOGADO :Antonio Cezar Lopes Ugulino (OAB/PB 5.843)
REMETENTE :Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pombal

CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário  e  apelação  cível  –  Ação
anulatória  de  ato  administrativo  c/c
reintegração de cargo e obrigação de fazer
– Servidora pública municipal aprovada em
concurso público – Anulação da nomeação
– Art.  21 da LRF – 180 (cento e  oitenta)
dias  de  pleito  eleitoral   -  Concurso
homologado antes dos 180 (cento e oitenta)
dias  –  Ausência  de  aumento  da  despesa
total com pessoal – Manutenção do cargo –
Manutenção da sentença – Desprovimento.

– A nulidade do ato de nomeação
só  poderia  ser  decretada  se
fossem  conjugadas  as  duas
condições,  quais  sejam,  a
nomeação  nos  180  (cento  e
oitenta) dias anteriores ao final do
mandato  que  provoque  aumento
da despesa total com pessoal. 
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–  A vedação temporal  contida no
parágrafo único, do art. 21, da Lei
de  Responsabilidade  Fiscal,  não
incide sobre os concurso públicos
que,  foram  homologados  até  o
início do citado prazo. 

–  Não  havendo  prova  de  que  o
Município  tenha  ultrapassado  o
limite de gastos com pessoal, bem
como que tenha ocorrido processo
administrativo  anterior  a
exoneração,  mostra-se legítima a
nomeação  e  continuidade  da
Autora no cargo.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em negar
provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação, nos termos do
voto do Relator e da súmula de julgamento retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação
cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO, objetivando reformar a
sentença prolatada pela  MM. Juíza de Direito  da 3ª  Vara da Comarca de
Pombal  que,  nos  autos  da  ação  anulatória  de  ato  administrativo  c/c
reintegração  de  cargo  e  obrigação  de  fazer,  sob  o  nº.  0000762-
41.2013.815.0301, ajuizada por MARIA APARECIDA LIMA ALVES.

Prolatada  a  sentença  (fls.  397/398v.),  a
juíza  de  base  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  deduzida  na
exordial,  para declarar  a nulidade do ato administrativo questionado e,  em
consequência,  determinar a imediata reintegração da promovente no cargo
que ocupava,  confirmando a tutela antecipada antes deferida;  Condenar o
Município promovido ao pagamento das remunerações devida pelos serviços
prestados pela promovente a partir do mês de novembro de 2012 até a data
da publicação do ato administrativo, ora anulado.

Condenou,  ainda,  a  parte  promovida  ao
pagamento dos honorários advocatícios no valor de 4% (quatro por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 20, § 4º do CPC e a sucumbência mínima
da parte autora. 
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Nas  razões  de  sua  irresignação  (fls.
401/436), o Município de São bentinho requer a reforma da sentença para
julgar  totalmente  improcedente  o  pedido  inicial,  alegando  o  processo
administrativo  foi  realizado  corretamente,  propiciando  ao  servidor  a  ampla
defesa do caso. Afirma, que os atos que levaram à anulação da convocação
do servidor foram: I) ato de convocação se deu 180 dias anteriores ao final do
mandato,  gerando aumento de despesa com pessoal  em afronta à Lei  de
Responsabilidade Fiscal;  II)  ato de convocação sem a necessidade pública
visto  que  fora  convocado  mesmo  estando  classificado  fora  das  vagas
previstas no edital. 

Contrarrazões  do  promovente  às  fls.
440/455, requerendo a total improcedência da apelação. 

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de Justiça proferiu parecer, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação  de  mérito,  por  ausência  de  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção Ministerial (fl. 461/464).

É o relatório. 

V O T O.

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade  e  a  controvérsia  do  presente  recurso  será  analisada  nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “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”. 

Desse  modo,  tendo  a  sentença  sido
publicada  em 18  de  junho  de  2015  (fl.  400),  resta  patente  que  deve  ser
aplicado  o  Código  de  Processo  Civil  anterior,  consoante  orientação  do
Enunciado Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
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Feitas  estas  considerações,  conheço  do
reexame necessário e apelação cível, uma vez preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, à luz da Lei Processual nº 5.869/73.

O ponto  crucial  da  presente  lide  consiste
em saber da legalidade do ato administrativo municipal de São Bentinho que
declarou a nulidade das nomeações e posses dos servidores promovidas pelo
gestor anterior no período compreendido nos últimos 180 (cento e oitenta)
dias da gestão, sob a alegação de afronta ao disposto no Parágrafo Único do
art.  21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  Tais fundamentos, contudo, não
são suficientes para justificar a anulação e a exoneração pretendida. 

A  apelada  fora  aprovada  em  concurso
público realizado pela edilidade, ora apelante, homologado dia 02 de fevereiro
de 2009 através do Decreto Municipal nº 386, em 02 de fevereiro de 2011,
prorrogou o concurso por mais dois anos, expirando o prazo de validade no
dia  02  de  fevereiro  de  2013.  Sendo  a  apelada  nomeada  no  dia  20  de
novembro de 2012, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Como  é  cediço,  a  nulidade  do  ato  de
nomeação  só  poderia  ser  decretada  se  fossem  conjugadas  as  duas
condições, quais sejam, a nomeação nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores
ao final do mandato que provoque aumento da despesa total com pessoal. 

No  que  pertine  à  nomeação  da  apelada,
não há óbice legal. Isto porque, embora a lei das eleições vede a nomeação
dos aprovados nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem o pleito eleitoral
até a posse dos eleitos, tal proibição não incide, contudo, para os casos de
concursos públicos que tenham sido homologados até  o  início  do referido
prazo. No caso em comento a homologação do concurso ocorreu quase 03
(três) anos antes das eleições municipais de 2012.

Observa-se que não é vedada a nomeação
no período anterior ao pleito eleitoral mencionado, desde que a nomeação
não provoque aumento da despesa total com o pessoal. A Decisão prolatada no
processo administrativo nº 12/2013, se fundamenta tão somente no primeiro desses
dois requisitos, nada dispondo sobre a repercussão da nomeação da apelada nas
despesas  da  edilidade,  não  sendo  possível  se  presumir  tal  fato,  especialmente
porque o provimento de um cargo público pressupõe sua criação por lei e prévia
dotação orçamentária. 

Veja-se o que preceitua o art. 21, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 101/00:

"Art.  21.  É  nulo  de pleno direito  o ato que  provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
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I  -  as  exigências  dos  arts.  16  e  17  desta  Lei
Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e
no § 1º do art. 169 da Constituição;
II  -  o  limite  legal  de  comprometimento  aplicado  às
despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato
de  que  resulte  aumento  da  despesa  com  pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato  do  titular  do  respectivo  Poder  ou  órgão
referido no art. 20." (grifei)

Já  o  art.  73,  V,  “c”,  da  Lei  nº  9.504/97
dispõe:

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores
ou  não,  as  seguintes  condutas  tendentes  a  afetar  a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
[...]
V -  nomear,  contratar  ou  de  qualquer  forma  admitir,
demitir  sem  justa  causa,  suprimir  ou  readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício  funcional  e,  ainda,  ex  officio,  remover,
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  :  
[...]
a  nomeação  dos  aprovados  em  concursos  públicos
homologados até o início daquele prazo  ;  " (grifei)

Quanto  ao  aumento  total  de  gasto  com
pessoal,  a LRF, estabelece em seus artigos 18 e seguintes as definições,
abrangência e limites que devem ser observados pelos gestores, frisando-se
o entendimento acerca da despesa total com pessoal: 

“Art.  18.  Para  os  efeitos  desta  Lei  Complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o somatório
dos  gastos  do  ente  da  Federação  com  os  ativos,  os
inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos,  funções  ou  empregos,  civis,  militares  e  de
membros  de  Poder,  com  quaisquer  espécies
remuneratórias,  tais  como  vencimentos  e  vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões,  inclusive  adicionais,  gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza,
bem como encargos sociais  e  contribuições  recolhidas
pelo ente às entidades de previdência.” 

Logo, a simples investidura de cargos por
meio da nomeação de candidatos aprovados em concurso público, mesmo

5



 Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0000762-41.2013.815.0301

com quantitativo superior à previsão editalícia quando restar comprovada a
existência  de  cargos  vagos  anteriores  ao  referido  período  e  em  número
suficiente  a  alcançar  o  candidato  aprovado,  inicialmente,  fora  das  vagas
ofertadas  no  edital,  não  importa  em  verdadeiro  aumento  nas  contas  do
Município. 

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE  DE  ATO  NORMATIVO  C/C
REINTEGRAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  E
COBRANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO NO
CERTAME.  NOMEAÇÃO  E  POSSE.  ANULAÇÃO  DO
ATO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  POSTERIOR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO
DO  ARTIGO  21  DA  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
DO  AUMENTO  DE  DESPESA  COM  PESSOAL.
EXONERAÇÃO  SEM  O  DEVIDO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 20
E  21  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
PAGAMENTO  DE  VENCIMENTOS  DURANTE  O
PERÍODO DE AFASTAMENTO. DEVIDO. SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DA REMESSA. - Não é toda despesa
pública com pessoal que é vedada nos últimos cento e
oitenta dias do mandato, mas só aquela que transborda
os limites impostos pelos arts.  19 e 20 da LRF. - Não
havendo prova de que o Município tenha ultrapassado o
limite  de  gastos  com  pessoal,  bem  como  que  tenha
ocorrido processo administrativo anterior a exoneração,
mostra-se legítima a nomeação e continuidade do Autor
no cargo. - "É necessário processo administrativo com
ampla  defesa,  para  demissão  de  funcionário  admitido
por concurso." (Súmula n.° 20 do STF). - "A exoneração
de servidor público, nomeado e empossado, mesmo que
esteja em estágio probatório, deve prescindir do prévio
processo administrativo, para que sejam proporcionados
a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  corolários  do  dev
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005030220138150251,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 20-
03-2018) 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C
REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  E  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  EXONERAÇÃO.  SERVIDOR APROVADO  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  EXONERAÇÃO  APÓS  O
EXERCÍCIO  DO  CARGO.  NULIDADE  DA
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NOMEAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO À
LEI  DE  RESPONSABILIDADE  FISCAL.
HOMOLOGAÇÃO  DO  CERTAME  ANTERIOR  AO
PRAZO PREVISTO NA CITADA NORMA.  AUSÊNCIA
DE  QUALQUER  IRREGULARIDADE.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  AUMENTO  DAS  DESPESAS
COM PESSOAL NO PERÍODO VEDADO PELA LEI DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL  OU  DE  QUALQUER
VÍCIO NO PROVIMENTO DO CARGO. CANDIDATO
NOMEADO  ESPONTANEAMENTE  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  DIREITO  À  MANUTENÇÃO  NO
CARGO.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DO APELO.
A  exegese  do  art.  21,  parágrafo  único,  da  Lei
Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea
c,  da  Lei  n.º  9.504/97,  conduz  à  conclusão  de  que,
embora exista vedação quanto à nomeação de servidores
públicos  nos  03  (três)  meses  que  antecedem  o  pleito
eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre
os concurso públicos que, tal como ocorre na hipótese
dos  autos,  foram homologados  até  o  início  do  citado
prazo". (STJ. RMS 31312 / AM. Relª Minª Laurita Vaz. J.
em  20/11/2011).  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 p (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007615620138150301,  -  Não possui  -,  Relator DES.
SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 15-02-
2018) 

E,

AÇÃO  ORDINÁRIA.  SERVIDORA  APROVADA  EM
CONCURSO  PÚBLICO  DE  PROVAS  E  TÍTULOS.
ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE PELA NOVA
GESTÃO  MUNICIPAL,  SOB  A  ALEGAÇÃO  DE
OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.  21,  DA
LRF. AUMENTO DE DESPESAS NÃO COMPROVADO.
ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO
NO  CARGO.  PAGAMENTO  DAS  VERBAS  RETIDAS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  REMESSA  NECESSÁRIA.
DECRETO MUNICIPAL QUE TORNA SEM EFEITO A
NOMEAÇÃO  E  POSSE  DE  SERVIDORA
CONCURSADA.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  ART.  21,  DA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  CONCURSO
HOMOLOGADO  ANTES  DO  PRAZO  VEDADO.
AUMENTO  DE  DESPESA  NÃO  COMPROVADO.
LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SERVIDORA  EM  SEU
CARGO.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
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NECESSÁRIA. 1. Há firme entendimento no STJ de que a
vedação temporal  contida no  parágrafo único,  do art.
21,  da  Lei  Complementar  n.º  101/00,  (Lei  de
Responsabilidade Fiscal), não incide sobre os concurso
públicos  que,  tal  como  ocorre  na  hipótese  dos  autos,
foram homologados até o início do citado prazo. 2. Nos
atos que visem anular a nomeação e posse de servidor
público,  o  aumento  de  despesas  com  pessoal  não  é
presumível,  devendo  ser  cabalmente  demonstrado,  nos
moldes do art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3.
Não restando preenchidos os  requisitos  para anulação
do ato de nomeação, o servidor deve ser reintegrado ao
cargo que ocupava.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00007667820138150301,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 06-06-2017)

Destarte,  a  sentença  deve  ser  mantida,
posto que não foi comprovado o aumento de gasto de pessoal de que exige o
art. 21 da LRF, impossível a manutenção do ato administrativo que anulou a
nomeação da apelada, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
de primeiro grau. 

Isto posto,  nego provimento ao  reexame
necessário e à apelação cível, mantendo inalterada a sentença proferida.

Considerando o teor do Enunciado ad-
ministrativo n. 7, do STJ, “somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais  recursais,  na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”. Assim, porque a sentença vergastada
fora publicada em 18 de junho de 2015, deixo de fixar os honorários
recursais.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa,24 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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