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 Poder Judiciário  da Paraíba
2ª Vara Mista de Catolé do Rocha

AÇÃO POPULAR (66) 0805344-02.2020.8.15.0141

DECISÃO

Trata-se de “ação popular com pedido de tutela de urgência” proposta por 

em face de TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA MUNICÍPIO

DE BREJO DO CRUZ e FRANCISCO DUTRA SOBRINHO.

A peça inicial narra que o promovido homologou o resultado do concurso

público para provimento de vagas no quadro efetivo de pessoal em 23/01/2020 e

“deixou para começar a nomear os aprovados no referido concurso público apenas

nos últimos dias de seu mandato, quando já havia sido derrotado nas eleições

municipais de novembro/2020, ocasião em que o Requerido foi candidato à

reeleição”.

Na exordial consta que o prefeito do ente réu exarou, em 19/11/2020, Edital de

Convocação nº 03/2020, que nomeia aprovados e classificados do certame

(ID.36874016) a 42 dias do término do mandato, “sem se preocupar com o impacto

orçamentário que tais nomeações causariam aos cofres públicos municipais”.

Requereu a concessão da tutela provisória para que seja determinada a

suspensão dos efeitos do Edital n. 03/2020.

Juntou documentos e demonstrativos de contas do município.

É o breve relatório.

Decido.
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Da narrativa contida na exordial é possível concluir que pretende o autor a

concessão de tutela antecipada para suspender a eficácia do Edital n. 03/2020 que

nomeia aprovados e classificados no concurso público 01/2019, subsidiado em

alegada afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Do documento juntado no ID.36874016, depreende-se que o ato administrativo

que se pretende a suspensão da eficácia “convoca os aprovados no Concurso Público

Municipal, relacionados neste Edital de Convocação, a comparecerem na Secretaria

Municipal de Administração (...) para APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

NECESSÁRIA PARA TOMAR POSSE nos seus respectivos cargos, conforme lista

expressa ao final da presente convocação”.

Ato contínuo, a “relação dos convocados” lista 36 (trinta e seis) nomes de

concorrentes do certame público para nomeação e posse no cargo público, sendo 23

(vinte e três) deles classificados fora do número de vagas previsto no edital de

abertura do certame (ID.26873346).

Saliente-se, ainda, que a edição do mencionado “edital de convocação” se deu

em 19/11/2020.

Por sua vez, a  estabelece umaLei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00)

restrição temporal aos atos que impliquem aumento da despesa com pessoal,

sancionando com nulidade aqueles que forem editados nos 180 dias que antecedem o

final do mandato do agente:

Art. 21. É nulo de pleno direito:

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias

anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;        (Redação dada

pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

 

Conforme leciona Flávio C. de Toledo Jr. e , aoSérgio Ciquera Rosse

comentarem a l, Lei de Responsabilidade Fisca "nos cento e oitenta dias que

precedem o final da gestão do Prefeito e do Presidente da Câmara, é proibido

aumentar despesa de pessoal no âmbito de cada um dos Poderes representados por

(in ; 1ª Ed., São Paulo: Editoraesses mandatários". Lei de Responsabilidade Fiscal

NDJ Ltda., 2001, pág. 128).
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No mesmo sentido, , ao interpretar a Lei nº /2000, elucidaFlávio da Cruz 101

que:

"De acordo com o parágrafo único, nos últimos 180 dias do último ano do

mandato do titular do Poder ou órgão referido no art. 20, nenhum ato que

aumente a despesa com pessoal poderá ser expedido, sob pena de nulidade. O

descumprimento dessa norma sujeita os responsáveis à penalização. Vale

lembrar que, no caso do Poder Legislativo, o mandato pode ser de apenas 2

anos, e a regra que veta os atos de pessoal durante os últimos 180 dias do

mandato vale também para estes casos. [...] Na ausência de qualquer

especificação no texto de lei, por genérico, fica-se com a interpretação de que,

neste período, qualquer ato que resulte aumento da despesa com pessoal deve

ser evitado, sob o risco de nulidade". (Lei de Responsabilidade Fiscal

Comentada; 7ª Ed., São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011, pág. 105).

 

Com vistas a deixar o mandamento ainda mais transparente, a Lei de

Responsabilidade Fiscal esclarece:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa

: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos,total com pessoal

os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções

ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer

, tais como vencimentos e vantagens, fixas eespécies remuneratórias

variáveis, , proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusivesubsídios

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer

natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às

entidades de previdência.

 

A jurisprudência colhida em diversos Tribunais de Justiça já enfrenta a

matéria em apreço: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES –

ILEGITIMIDADE – CÂMARA MUNICIPAL – ÓRGÃO DA

ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E

PERSONALIDADE JURÍDICA – ACOLHIDA – INTERESSE

PROCESSUAL – RECURSO ÚTIL E NECESSÁRIO AO MUNICÍPIO –
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REJEITADA – MÉRITO – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL –

IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESA COM O PESSOAL

ATIVO – ABRANGÊNCIA DOS AGENTES POLÍTICOS – LIMITE

TEMPORAL – 180 DIAS ANTES DO TÉRMINO DO MANDATO –

 – RECURSOINTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21

IMPROVIDO.

No processo civil brasileiro, a legitimidade ad causam reserva-se, em regra, as

pessoas (físicas ou jurídicas). Na ação em que se argüi nulidade de ato

emanado de Câmara de Vereadores, a relação processual trava-se entre o autor

e o Município.

O interesse recursal deve ser analisado segundo o binômio

necessidade-utilidade e, analisado segundo a proteção do suposto interesse

substancial invocado pelo recorrente.

É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com

pessoal ativo ou inativo da municipalidade expedido nos cento e oitenta

dias anteriores ao final do mandato, independentemente de se tratar de

verba que exaspera o subsídio do agente político para a próxima

legislatura” (TJ-MS - Agravo : AGV 4901 MS 2005.004901-4).

 

Dessa forma, no caso em tela, não tendo sido observado o prazo estabelecido

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, diante de todas as circunstâncias acima

elencadas e demonstradas pela produção probatória documental acostada junto à

exordial, tenho para mim que está presente a fumaça do bom direito hábil à concessão

da tutela de urgência.

Patente ainda o , haja vista o dano iminente ao Eráriopericulum in mora

Municipal, diante do considerável número de nomeações de candidatos aprovados

“dentro e fora” do número de vagas previstos para concurso público realizado em

2019.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a concessão de tutela

provisória de urgência para DETERMINAR a suspensão da eficácia do Edital

de Convocação n. 003/2020 descrito em exordial, obstando as nomeações, sob

pena de multa diária R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, a cada um dos

réus.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Citem-se os promovidos para oferecer contestação.

Catolé do Rocha, 22 de novembro de 2020.

 

RENATO LEVI DANTAS JALES

Juiz de Direito em Substituição Legal
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