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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
VARA FEDERAL DE COLATINA-ES 

Rua Santa Maria, nº 46, Centro, Colatina-ES - CEP 29.700-200 
Telefone: (27) 2101-7600 - Email: 01vf-col@jfes.jus.br 

Conclusão : 07/03/2016 18:53  
Processo nº. : 0100481-71.2015.4.02.5005 (2015.50.05.100481-0)  
Demandante : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Demandado : MUNICIPIO DE ECOPORANGA 
Sentença: Tipo A 

Sentença 
Proferida em Inspeção 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se de Ação Civil Pública contra suposto ato de 

Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
em face do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, visando o cumprimento de um TAC 
outrora firmado e, por conseguinte, a nulidade de contratações 
temporárias para o provimento de cargos na Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte, bem como na pasta da Saúde e Assistência social 
e, ainda, a realização de concurso público para o provimento de tais 
cargos. 

 
Em sua peça inaugural, afirma o MPF que, em 24/01/2013, o 

então prefeito eleito da municipalidade oficiou à Procuradoria 
informando uma série de irregularidades relacionadas à gestão de 
pessoal, notadamente a contratação de pessoal sem concurso público, 
propondo, por isso, a celebração de um Termo de Ajustamento de 
Conduta. Tal acordo, afirma o MPF, visaria obter certo prazo para a 
regularização da situação administrativa. 

 
Diante do cenário apresentado, anuindo o MPF, foi assinado o 

referido TAC, impondo ao município um calendário, de modo que o 
certame se findasse ainda no ano de 2013 e, para não ocasionar 
prejuízos aos serviços públicos, as referidas contratações 
temporárias seguiriam até o dia 31/12/2013. 

 
Entretanto, acusa o MPF que tal acordo não foi cumprido. 
 
Segundo o MPF, ainda durante a vigência do referido TAC, 

percebendo o manifesto esgotamento dos prazos, procurou a 
municipalidade, vindo os prazos a serem postergados. 

 
Ocorre que, segundo a acusação, para a sua surpresa, no 

inicio de 2014, o município informou que havia celebrado outro TAC, 
só que agora com o Ministério Público Estadual, o qual lhe fora 
concedido prazo até 31/07/2014. 

 
Muito embora a impropriedade e ineficácia do “novo” TAC, o 

MPF informou que optou por aguardar os prazos para verificar se o 
município cumpriria com os termos originais, ainda que tardiamente, 
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sendo verificado, posteriormente, que o acordo não fora cumprido de 
maneira satisfatória, uma vez que cargos ligados à educação e a 
diversos programas de saúde e assistência social (financiados com 
recursos federais), continuavam a ser preenchidos por contratações 
temporárias. 

 
Sustenta o MPF, em sua inicial, que o primeiro ponto não 

cumprido do referido TAC foi a realização dos processos seletivos e 
concursos para preenchimento das vagas, mediante o prévio 
levantamento do quantitativo e aprovação de lei municipal para 
tanto, o que deveria ter ocorrido até 07/2013. 

 
Segundo o Parquet, ao contrário do que acertado, o Executivo 

mirim encaminhou um projeto de lei para continuar a contratar 
irregularmente durante o ano de 2014, um total de 377 cargos. 

 
Demonstra, o MPF, em suas razões iniciais, que a mão-de-obra 

precária nos setores da municipalidade fortemente financiados pela 
União chega a ser superior a 50% do total. 

 
Defende, o MPF, que a Constituição Federal impõe a 

realização de concurso público para a investidura em cargos ou 
empregos públicos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração e, ainda, 
contratações temporárias para atender a necessidade transitória de 
excepcional interesse público. Esta última situação, defende o MPF, 
depende de leis, as quais deverão estabelecer as respectivas 
hipóteses de adoção. 

 
Sustenta, ainda, o MPF, que a excepcionalidade e urgência 

das contratações não são de livre discricionariedade da 
municipalidade, sendo que as leis municipais que autorizaram as 
contratações no município não traziam qualquer informação sobre 
esses pressupostos, o que vai de encontro com o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal. 

 
Em relação aos agentes comunitários de saúde, afirma o MPF, 

há muito – especialmente após a Lei Federal nº 11.350/2006 -, se 
veda a contratação temporária. 

 
Nessa senda, pugnou o MPF pela declaração de nulidade de 

todos os contratos temporários celebrados com base nas leis 
municipais 1595, 1604, 1605, 1608, 1630, 1660 (e eventuais 
sucessoras), destinadas ao provimento de vagas vinculadas às 
Secretarias de Educação e Saúde, bem como compelir ao município a 
realizar concurso público para o preenchimento de tais vagas. 

 
Com a inicial foi apensado os procedimentos 

1.17.002.000021/2013-85 e 1.17.002.000016/2013-72. 
 
Devidamente citado, o Município de Ecoporanga apresentou 

contestação às fls. 25/31, com documentos às fls. 32/89. 
 
Defende-se, o Município, em síntese, ao argumento que as 

leis municipais objurgadas dispõem sobre a possibilidade de 
contratação temporária, em obediência ao princípio da continuidade 
dos serviços públicos. 
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Afirma que a municipalidade enfrente inúmeros percalços à 
gestão pública, possuindo fragilidades operacionais, situações que 
impõe a adoção de ações urgentes da administração pública para 
recompor seu quadro funcional, e isso se dá, justamente, por meio 
das contratações temporárias, posto que a preparação de um concurso 
público demanda maior planejamento. 

 
Disse que submeteu à Câmara Municipal projeto de lei nº 

36/2014, o qual dispunha sobre a criação de cargos e autorização 
para a realização de concurso público, vindo o mesmo não ser 
aprovado, sendo que a municipalidade estaria providenciando as 
adequações para submeter à Câmara novo projeto, para assim cumprir 
satisfatoriamente o Termo de Ajustamento de Conduta. 

 
Afirma, ainda, que anular as contratações – declarando a 

ilegalidade das leis municipais – importaria em indevida ingerência 
por parte do Judiciário. 

 
Indagadas as partes quanto à produção probatória, as mesmas 

se deram por satisfeitas. 
 
Em síntese, é o Relatório. Passo a decidir, na forma do Art. 

93, IX, da Constituição da República. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
Inexistindo quaisquer defesas processuais, e presentes os 

requisitos de admissibilidade à análise da demanda, passo ao exame 
do mérito. 

 
A quaestio iures central na presente demanda cinge-se em 

analisar se houve violação de cláusulas constantes de um pacto 
(Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre o MPF e o Município 
de Ecoporanga, com o fito de por fim às reiteradas, ano após ano, de 
contratações temporárias para cargos afetos às áreas da educação e 
saúde. 

 
Pois bem. 
 
Inicialmente, necessário reafirmar uma premissa: nenhuma 

lesão ou ameaça de lesão a direito passa incólume à apreciação do 
Poder Judiciário. 

 
E digo isso, logo no intróito deste decisum, a fim de 

contrapor ao argumento inicial exposado pelo Requerido, de que 
eventual análise por parte do Judiciário nos atos inquinados pelo 
(leis municipais e contratações temporárias), resultariam em 
flagrante violação ao postulado da separação dos poderes. 

 
Não é de hoje que o Pretório Excelso, à guisa de exemplo, 

permite a devida “intromissão” do Poder Judiciário, o qual, nas 
palavras do ex-Ministro e Presidente daquela Corte, Ayres Brito, 
“não governa, mas evita o desgoverno”. No julgamento do AgR no Ai nº 
640.272, o relator, hoje Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, 
assentou que “cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e 
constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em 
vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação” (DJ. 
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02/10/2007). 
 
Mais recentemente, o eminente Ministro e emérito professor, 

Luis Roberto Barroso, categoricamente, asseverou que “compete ao 
Judiciário, no conflito de interesses, fazer valer a vontade 
concreta da lei (...). Para isso, há de interpretar a lei ou a 
Constituição, sem que isso implique ofensa ao princípio da 
independência e harmonia dos Poderes” (AI 410.096-Agr, DJ. 
14/04/2015), de modo que essa eventual “intromissão”, também 
conhecida como judicialização, não é algo inédito, muito menos 
privilégio de nosso país ou da atual quadra histórica. 

 
Como se sabe, esse fenômeno da judicialização, nada mais é 

do que a transferência para o Judiciário de questões que deveriam 
ser resolvidas nas instâncias políticas tradicionais (Legislativo e 
o Executivo) e que, por várias razões, acabam batendo às portas do 
Poder Judiciário em busca de uma solução. 

 
Aliás, irrefutável a constatação feita pelo ministro 

Barroso1: 
 

“[...] a judicialização constitui um fato 

inelutável, uma circunstância decorrente do 
desenho institucional vigente, e não uma opção 
política do Judiciário. Juízes e tribunais, uma 
vez provocados pela via processual adequada, 
não têm a alternativa de se pronunciarem ou não 
sobre a questão.” 

 
Por outro lado, reforçando os argumentos alhures, é de se 

conformar que a Constituição da República, ao permeabilizar seu 
texto normativo com diversas disposições acerca da probidade 
administrativa, da eficiência, da moralidade, da impessoalidade, da 
legalidade, demonstrou uma enorme “vontade” de romper o paradigma de 
desrespeito com a res publica que se observava até então. 

 
Mateus Bertoncini2 pontua: 

 
“Numa interpretação história das Constituições 
brasileiras, não há dúvidas em se afirmar que a 
Constituição de 1988 é diferente das 
anteriores, especialmente por ser muito mais 
incisiva relativamente ao tratamento a ser 
dispensado à Coisa Pública, ao Patrimônio 
Público e à probidade na Administração, enfim, 
à moralidade administrativa, em sentido amplo, 
direito público subjetivo.” 

Nessa altura, portanto, não cabe agasalhar o argumento de 
que não cabe ao Judiciário se intrometer em assuntos das outras 
esferas de Poder. 

 
Prosseguindo, o que temos em análise é a flagrante, a meu 

sentir, violação de princípios basilares da administração pública, 
dentre eles: a legalidade e a exigência de concurso público para o 

                                            
1
 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a 

construção do Novo Modelo. 5ª ed. Saraiva, São Paulo. 2015. p. 440. 
2 BERTONCINI, Mateus. Direito fundamental à probidade administrativa. In Estudos sobre Improbidade Administrativa 

em homenagem ao professor J.J. Calmon de Passos. Organizadores: Cristiano Chaves de Farias, Alexandre Albagli Oliveira e 

Luciano Taques Ghignone. Ed. JusPodivm. Salvador. 2012. p. 35. 
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provimento de cargos públicos. 
 
Como consta do caderno processual, o Município de Ecoporanga 

firmou um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – com o Autor, 
reconhecendo a existência de uma série de irregularidades na gestão 
de pessoal daquele ente, notadamente a reiterada, por vários anos, 
prática de contratação sem a realização de concurso público – algo, 
infelizmente, muito recorrente em diversos municípios da nossa 
própria região -. 

 
Nessa senda, o referido TAC previa o saneamento dessa 

contumácia administrativa ao longo do ano de 2013 (inclusive 
mantendo os contratos temporários já pactuados para aquele ano) – 
prazo mais do que suficiente para um levantamento do quantitativo e 
da realização de um concurso municipal -. 

 
Ocorre que, segundo demonstrado – e isso sequer não é 

contestado -, a municipalidade não cumpriu o avençado. Muito ao 
contrário. Continuou a contratar temporariamente– e tudo indica que 
até a presente data -, funcionários sem a observância das normas de 
regência, descumprindo, assim, o que fora acordado com o MPF. 

 
Em síntese, a municipalidade se defende aos argumentos: que 

as contratações temporárias realizadas estão amparadas tanto na CF 
quanto em leis municipais, de modo a prestigiar a continuidade dos 
serviços públicos; o Município descumpriu o TAC porque a Câmara 
Municipal rejeitou projeto de lei que criava cargos e autorizava a 
realização de concurso. 

 
Analisemos, então, detidamente. 

 
Contratações temporárias. Constituição Federal e Leis Municipais. 
Continuidade do serviço público frente a outros princípios de igual 
guarida. Entendimento do STF. 

  
A Constituição da República foi de uma clareza solar, ao 

estabelecer, como regra, o concurso público como porta de acesso a 
cargo ou emprego público. Isso porque, sem sombra de dúvidas – e sem 
descurar das experiências cotidianas -, tal mecanismo se revela como 
o mais democrático, impessoal e legítimo para a escolha das melhores 
pessoas para ocuparem assento público, sem se esquecer da igualdade 
de oportunidades, a todos quanto desejarem e desde que preencham os 
requisitos mínimos. 

 
Buscou o texto constitucional acabar com os apadrinhamentos, 

a necessidade do interessado a um posto na administração ter que ser 
“amigo do rei”, e também – apesar de ainda muito se verificar -, de 
o cargo público se resumir a troca por apoio político-partidário, 
principalmente no âmbito dos municípios. 

 
Marçal Justen Filho3 já nos advertia: 

 
“É evidente que a objetividade e a isonomia 
compreendem também a impessoalidade, no sentido 
de vedar qualquer preferência de cunho 
subjetivo, vinculada à identidade do candidato 

                                            
3 FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. Ed. Saraiva, 5ª ed. 2010. São Paulo. p. 870. 
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e aos vínculos que ele apresente com 
autoridades, agentes estatais, partidos 
políticos e assim por diante.” 

 
Entretanto, o constituinte (talvez receoso de que o avanço 

seria demais), estabeleceu algumas exceções à regra do concurso 
público, a saber: cargos em comissão (a qual não nos interessa no 
momento) e a contratação temporária para atender a necessidade 
transitória de excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF). 

 
Esse mecanismo, que já existia na ordem constitucional 

anterior (art. 106), hoje continua válido, mas com uma nova 
roupagem, melhor, mais restrito, devendo ser demonstrada a 
excepcionalidade do interesse público. 

 
A Lei Federal nº 8.745/93, ao regulamentar a exceção 

constitucional, listou as situações e atividades que, dada a sua 
natureza, reputam-se como temporária e de excepcional interesse 
público. Confira-se: 

 
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 
excepcional interesse público: 
I - assistência a situações de calamidade 
pública; 
II - assistência a emergências em saúde 
pública; (Redação dada pela Lei nº 12.314, de 
2010) 
III - realização de recenseamentos e outras 
pesquisas de natureza estatística efetuadas 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE; (Redação dada pela Lei nº 
9.849, de 1999). 
IV - admissão de professor substituto e 
professor visitante; 
V - admissão de professor e pesquisador 
visitante estrangeiro; 
VI - atividades: (Redação dada pela Lei nº 
9.849, de 1999). 
a) especiais nas organizações das Forças 
Armadas para atender à área industrial ou a 
encargos temporários de obras e serviços de 
engenharia; (Incluído pela Lei nº 9.849, de 
1999). (Vide Medida Provisória nº 341, de 
2006). 
b) de identificação e demarcação territorial; 
(Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008 
Vigência) 
c) (Revogada pela Lei nº 10.667, de 2003) 
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas; 
(Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999). 
(Prorrogação de prazo pela Lei nº 11.784, de 
2008 
e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos 
destinados à segurança de sistemas de 
informações, sob responsabilidade do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das 
Comunicações - CEPESC; (Incluído pela Lei nº 
9.849, de 1999). 
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à 
defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, para 
atendimento de situações emergenciais ligadas 
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ao comércio internacional de produtos de origem 
animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde 
animal, vegetal ou humana; (Incluído pela Lei 
nº 9.849, de 1999). (Vide Medida Provisória nº 
341, de 2006). 
g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do 
Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM e do 
Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM. 
(Incluído pela Lei nº 9.849, de 1999). 
h) técnicas especializadas, no âmbito de 
projetos de cooperação com prazo determinado, 
implementados mediante acordos internacionais, 
desde que haja, em seu desempenho, subordinação 
do contratado ao órgão ou entidade 
pública.(Incluído pela Lei nº 10.667, de 2003) 
i) técnicas especializadas necessárias à 
implantação de órgãos ou entidades ou de novas 
atribuições definidas para organizações 
existentes ou as decorrentes de aumento 
transitório no volume de trabalho que não 
possam ser atendidas mediante a aplicação do 
art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 
j) técnicas especializadas de tecnologia da 
informação, de comunicação e de revisão de 
processos de trabalho, não alcançadas pela 
alínea i e que não se caracterizem como 
atividades permanentes do órgão ou entidade; 
(Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 
l) didático-pedagógicas em escolas de governo; 
e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 
m) de assistência à saúde para comunidades 
indígenas; e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 
2008) 
VII - admissão de professor, pesquisador e 
tecnólogo substitutos para suprir a falta de 
professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de 
cargo efetivo, decorrente de licença para 
exercer atividade empresarial relativa à 
inovação. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 
2004) 
VIII - admissão de pesquisador, de técnico com 
formação em área tecnológica de nível 
intermediário ou de tecnólogo, nacionais ou 
estrangeiros, para projeto de pesquisa com 
prazo determinado, em instituição destinada à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação; 
(Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016) 
IX - combate a emergências ambientais, na 
hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado 
do Meio Ambiente, da existência de emergência 
ambiental na região específica. (Incluído pela 
Lei nº 11.784, de 2008)  

X - admissão de professor para suprir demandas 

decorrentes da expansão das instituições 

federais de ensino, respeitados os limites e as 

condições fixados em ato conjunto dos 

Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão 

e da Educação. (Incluído pela Lei nº 12.425, de 

2011) 

XI - admissão de professor para suprir demandas 

excepcionais decorrentes de programas e 
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projetos de aperfeiçoamento de médicos na área 

de Atenção Básica em saúde em regiões 

prioritárias para o Sistema Único de Saúde 

(SUS), mediante integração ensino-serviço, 

respeitados os limites e as condições fixados 

em ato conjunto dos Ministros de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da 

Educação. (Incluído pela Lei nº 12.871, de 

2013) 
 
Por sua vez, os demais entes federativos (estados e 

municípios) que queiram contratar servidores temporários, com base 
no mesmo permissivo constitucional, terão que estabelecer, por meio 
de leis próprias, as hipóteses em que essa contratação é possível e, 
ainda – e principalmente -, demonstrar a excepcionalidade fática da 
situação. Evidentemente, malgrado o Art. 1º da lei citada alhures 
especificar que a referida se aplica no âmbito da Administração 
Federal (direta e indireta), é inegável que os entes federativos 
devem seguir o “modelo” estabelecido pela legislação federal 
(princípio da simetria). 

 
Tendo em vista esses vetores constitucionais, 

infraconstitucionais e hermenêutico é que concluo, de antemão, que 
as leis municipais nº 1.538/2011 (e as que lhe sucederam, tais como, 
leis 1.604, 1.0605, 1.608 e 1.630/2013), são flagrantemente 
inconstitucionais, por passarem, ao largo, das estritas diretrizes 
constitucionais que legitimam a adoção da excepcional forma de 
contratação temporária. 

 
A Lei Municipal nº 1.538/2011 (fls. 21/27 do procedimento 

administrativo cível anexo), ao dispor sobre a contratação 
temporária para atender as necessidades de excepcional interesse 
público (vide ementa), estabeleceu, em seu art. 1º: 
 

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, 
autorizado a efetuar contratação de pessoal 
através de Processo Seletivo, constantes do 
anexo I, II e III, desta Lei, destinado a 
diversas áreas das Secretarias Municipais de 
Saúde, Educação e Assistência Social, PSF – 
Programa de Saúde Familiar, PAC’s – Programa de 
Ação Continuada, ECD – Edemias e Controle de 
Doenças e Monitores para o PETI – Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, vagas 
destinadas a Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Convênios por tempo determinado, a fim de 
atender as necessidades temporárias de 
excepcional interesse público pelo prazo de 12 
(doze) meses, conforme quantitativo e os 
respectivos vencimentos constantes dos anexos 
I, II e III desta Lei.” 

 
Destinados à Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, 

havia a previsão de 24 (vinte e quatro) médicos, em variadas 
especialidades; 30 (trinta) agentes comunitários de saúde; 10 (dez) 
assistentes administrativos; 08 (oito) auxiliar de consultório 
dentário; 08 (oito) enfermeiros da Saúde da Família; dentre vários 
outros cargos destinados à Secretaria de Ação Social (assistentes 
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sociais, assistentes administrativos, pedagogos, etc.) e Secretaria 
de Educação. 

 
Inicialmente, não se extrai dos atos normativos impugnados, 

em uma análise minuciosa, qualquer indicativo, qualquer 
justificativa ou menção à suposta e eventual excepcionalidade. Não 
há – e isso deve ficar claro -, qualquer menção a um fato ou 
circunstância que denote uma situação excepcional, não prevista, e 
urgente, que justifique a adoção do mecanismo da contratação 
temporária. 

 
Diante desse cenário, o Supremo Tribunal Federal já teve a 

oportunidade de assentar (inclusive, se tratava de uma lei estadual 
capixaba, a respeito de contratação de servidores da área de saúde), 
de maneira clara, que as leis que autorizam contratações temporárias 
– hipótese dos autos -, não podem fixar hipóteses abrangentes e 
genéricas, sem especificar a contingência fática que, presente, 
indicaria a existência de um estado de emergência. 

 
Confira-se: 
 

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, 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 procedente. (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) – (Destaquei)  

 
Inclusive, tal matéria recentemente foi reafirmada naquele 

Sodalício, agora sob a égide da sistemática da repercussão geral: 
 

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão 
geral reconhecida. Ação direta de 
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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 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.  
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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 social. 
(RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-
10-2014) – (Destaquei)  

 
Tal ausência de justificação, por si só, já seria mais do 

que suficiente para invalidar os atos administrativos originadas das 
leis em análise. Entrementes, o aresto alhures lança luz sobre 
outros pontos que apontam os vícios materiais das normas municipais 
ora analisadas. 

 
Isso porque a excepcionalidade do interesse público, as 

situações fáticas que se amoldariam a esse conceito indeterminado 
não descansam, como pretende o Requerido, em um juízo de 
discricionariedade por parte do Poder Executivo. Muito pelo 
contrário. A excepcionalidade da situação deve emergir de um fato ou 
circunstância pormenorizada e justificada na proposta legislativa, e 
não do livre talante do chefe do Poder Executivo, como no caso 
concreto. 

 
Mas ainda que se admitisse que havia um “excepcional 

interesse público” a justificar a contratação temporária, há mais um 
requisito, igualmente inobservado na espécie: a temporariedade das 
funções. 

 
Da análise dos atos normativos municipais, bem como de seus 

anexos com os cargos e seus respectivos quantitativos, não demanda 
maior esforço cognitivo para perceber que as leis municipais não 
visavam suprir uma necessidade temporária de escassez de 
funcionários, já que se tratam de funções de caráter permanente. 
Tanto o é, que o próprio art. 2º da lei municipal previa a 
possibilidade de prorrogação por mais um ano (na prática, tal 
“prorrogação” tem ocorrido até hoje, já que sucessivas leis 
continuam sendo editadas, com os mesmos quantitativos de cargos). 

 
À toda evidência, tais leis – e os atos administrativos 

delas originados -, estão em flagrante desconformidade com o 
parâmetro constitucional (art. 37, IX), pois trata-se de 
contratações de mais de uma centena de servidores (sem se esquecer 
que se trata de um município de pequeno porte), para funções de 
natureza permanente, não havendo qualquer justificativa ou 
especificação da situação de emergência, nem ao menos a 
temporariedade do serviço, revelando-se, assim, burla ao princípio 
do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta da República. 

 
Forçoso reafirmar, nessa quadra, que a contratação de 

servidores temporários constitui, ou pelo menos deveria constituir, 
uma hipótese bastante excepcional, de uso restrito pela 
Administração Pública. Foi essa a vontade do constituinte, ao romper 
com a sistemática vigente na Carta anterior. Infelizmente, o que a 
experiência tem revelado (e admito isso com muita tranqüilidade, 
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pelo fato de ter verificado isso in loco, ao trabalhar alguns anos 
em assessoria jurídica de Câmara Municipal), é que essa excepcional 
modalidade de contratação tem se revelado a preferida do 
administrador, muito provavelmente pela forma de seleção menos 
imparcial e dificultosa do que o concurso público. 

 
Aliás, o publicista Celso Antonio Bandeira de Mello4 já 

advertia há algum tempo: 
 

“[...] cabem alguns cuidados evidentes, tanto 
no reconhecimento do que seja a situação 
excepcional ensejadora do contrato a ser feito, 
quanto na caracterização de seus requisitos, 
sem o que estar-se-ia desconhecendo o sentido 
da regra interpretada e favorecendo a 
reintrodução de ‘interinos’, em dissonância com 
o preceito em causa.” 

 
No voto condutor na ADI 3430, mencionada acima, o Ministro 

Ricardo Lewandowski, com precisão cirúrgica, ataca o ponto nodal da 
presente celeuma: 
 

“[...] Dessa forma, não basta que a lei, seja 
ela federal, estadual, distrital ou municipal, 
autorize a contratação de pessoal por prazo 
limitado para conformar-se ao texto 
constitucional, eis que a excepcionalidade das 
situações emergenciais afasta a possibilidade 
de que elas, de transitórias, se transmudem em 
permanentes. 
A transitoriedade das contratações de que trata 
o art. 37, IX, da CF, com efeito, não se 
coaduna com o caráter permanente de atividades 
que constituem a própria essência, a razão 
mesma de existir do Estado, qual seja a 
prestação de serviços essenciais à população, 
dentre os quais figuram, com destaque, os 
serviços de saúde. 
Se o serviço público é de caráter essencial e 
permanente, como aquele objeto do diploma legal 
atacado, só pode ser prestado por servidores 
admitidos em caráter efetivo, mediante 
competente concurso público, nos termos do art. 
37, II, da Carta Magna.[...]” 

 
Pelo menos este magistrado tem sérias dificuldades de 

compreender que funções tais como médicos, agentes comunitários de 
saúde, enfermeiros e cirurgião dentista, dentre outras, sejam 
temporárias, decorrentes de uma situação excepcional. 

 
E nem se diga, como sustentou o Requerido – alicerçado em 

parecer confeccionado por empresa de consultoria por ele contratada 
- que diversos cargos da área de saúde (notadamente agente 
comunitário de saúde e agente de combate de endemias, além de 
programas da área de educação e assistência social) são para atender 
a programas que são ações de Governo, e não de Estado, ou seja, 
possuiriam caráter transitório, e não permanente, podendo ser 
interrompidos a qualquer momento. 

                                            
4 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta. 2. ed., 

São Paulo: RT, 1991, p. 83. 
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Tal escusa, com a devida vênia, não merece acolhida. 
 
A uma, porque tais programas já se incorporaram, há muitos 

anos, na estrutura de políticas de Estado, dada a sua manutenção até 
os presentes dias, não se revelando em programas que podem ser 
interrompidos a qualquer tempo, a depender tão somente da vontade do 
Executivo Federal (o qual repassa verbas). 

 
E para afastar este frágil argumento, algumas constatações 

que dão conta da perpetuidade dos programas federais: 
 
1. A Portaria nº 648/2006 estabeleceu normas para a 
organização da Atenção Básica, Programa da Saúde da Família 
(PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 
portanto, já se vão 10 (dez) anos! Isso não é algo 
temporário. 
 
2. Aliás, em relação ao PACS, o município de Ecoporanga tem 
lei (Lei Municipal nº 772/97) autorizando a mesma 
contratação temporária para atender ao referido programa 
(Art. 1º, V). Ou seja, há 19 (dezenove) anos o Requerido 
contrata, temporariamente, todos os anos, servidores para 
atender a tal programa. Um programa temporário persistiria 
por 19 (dezenove) anos? 
 
3. Os agentes comunitários de saúde e os de combate a 
endemias, com a Emenda Constitucional nº 51/2006, ganharam 
status de programa de Estado, e a Lei Federal nº 
11.350/2006, que regulamentou o novo mandamento 
constitucional, vedou, expressamente, a contratação 
temporária destes (art. 16 da Lei Federal nº 11.350/2006). 
 
A duas, porque o Requerido concordou, ao assinar o referido 

TAC, de que se tratavam de cargos permanentes, comprometendo-se ao 
óbvio: cumprir a Constituição Federal e realizar concurso público 
para o preenchimento dos cargos.  

 
É evidente que um parecer contratado, da lavra de uma 

empresa de consultoria, não exime a Municipalidade de sua 
responsabilidade. Não constou do referido TAC a delegação à eventual 
empresa contratada a definir que cargos deveriam ser preenchidos 
mediante concurso público e/ou qual a natureza daqueles (se 
permanentes ou temporários). 

 
Por fim, o Requerido se defendeu alegando que, ainda que 

tardiamente, enviara projeto de lei à Câmara Municipal (PL 36/2014), 
mas o mesmo foi rejeitado pela edilidade. 

 
Tal fato não afasta o descumprimento do TAC, muito menos 

chancela o reiterado descumprimento da Carta da República, até os 
dias atuais, mediante a continuidade das contratações temporárias. 

 
O Termo de Ajustamento de Conduta não foi celebrado com o 

Poder Executivo, mas sim com o Município de Ecoporanga, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, no qual se insere, sabidamente, a 
Câmara Municipal de Vereadores. 
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Apesar de sequer ser conhecidos (nestes autos) as razões 
pelas quais a proposta fora rejeitada – o que se encerra no campo da 
política -, fato é que não pode o referido TAC, quiçá a própria 
Constituição Federal ou uma decisão judicial ficar à mercê da 
vontade ou do tempo próprio da esfera de conveniência política, por 
parte do Parlamento Mirim, em por cabo à essa conduta longeva – 
diga-se de passagem -, de contratar temporariamente, ano após ano, 
pessoas para o exercício de cargos que possuem nítida e manifesta 
natureza permanente. 

 
Patente, assim, a inconstitucionalidade das Leis Municipais 

nº 1.538/2011, 1.604/2011, 1.605/2011, 1.608 e 1.630/2013 (e todas 
as que se sucederam e que tratem da mesma matéria – contratações 
temporárias), restando, tão somente, analisar os efeitos práticos 
decorrentes do reconhecimento desse vício insanável. 

 
Adotou-se no sistema brasileiro de análise de 

parametricidade (tanto abstrato quanto o concreto), a teoria da 
nulidade, de modo que o ato normativo invalidado é considerado nulo 
ou inexistente, ou seja, como se nunca tivesse existido e, por 
conseqüência, todas as relações jurídicas dele originado, por conta 
do efeito retroativo da declaração de nulidade (ilimited 
restrospectivity). 

 
Desse modo, a partir das leis municipais enumeradas (do ano 

de 2011 até os presentes dias), todas as contratações de pessoal são 
nulas, com todas as implicações financeiras decorrentes. Entretanto, 
considerando que sequer fora impugnado pelo MPF, é bem provável que 
os contratados prestaram efetivos serviços à Administração Pública, 
de modo que seria injusto que estes tivessem que repor aos cofres 
públicos as importâncias recebidas pelos serviços prestados à 
coletividade, com base em leis municipais, até decisão em sentido 
contrário, gozavam de presunção de constitucionalidade. 

 
Cumpre, portanto, a meu sentir, aplicar o Art. 27 da Lei 

Federal nº 9.868/99, que traz – ainda que para o controle 
concentrado -, a doutrina da limitação dos efeitos, para que não se 
atinjam fatos pretéritos constituídos sob a égide de um contexto 
legal presumidamente constitucional. Tal possibilidade, aliás, já 
não é novidade na jurisprudência do Pretório Excelso, que por várias 
vezes declarou a inconstitucionalidade de ato normativo com efeito 
pro futuro (RE 197.917; Rcl. 2.391; ADI 3.022, e a própria ADI 3040 
já citada nessa decisão). 

 
No vertente caso, a fim de não inviabilizar a prestação dos 

serviços pela municipalidade, impõe-se a modulação temporal da 
declaração de inconstitucionalidade e, por conseqüência, da nulidade 
dos contratos delas originados, até o final desse exercício (2016), 
ficando, desde já, vedada (ainda que aprovada pelo Legislativo Mirim 
novas leis admitindo) a contratação temporária, nos moldes e para os 
cargos constantes das leis municipais declaradas inconstitucionais 
nessa decisão, para o ano de 2017. 

 
 

DISPOSITIVO 
  
Isto posto, face a fundamentação supra, JULGO PROCEDENE os 

pedido, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do Art. 487, I, 
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do Estatuto Processual Civil, para: 
 
a) DECLARAR, incidentalmente, a inconstitucionalidade das 

leis municipais nº 1.595, 1.604, 1.605, 1.608, 1.630, 1.638 e 1.660 
(e outras que a sucederam); 

 
b) DECLARAR a nulidade de todos os contratos temporários 

celebrados com base nas respectivas leis municipais, relativos a 
vagas vinculadas às Secretarias de Educação, Saúde e a da 
Assistência Social; 

 
c) CONDENAR o Requerido a prover as respectivas vagas e 

outras que considerar necessárias ao exercício das atividades 
administrativas, de apoio e de natureza técnico-científica das 
referidas Secretarias, por meio de concurso público, até 31/12/2016. 

 
A fim de não inviabilizar a prestação dos serviços pela 

municipalidade, modulo os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade e, por conseqüência, da nulidade dos contratos 
delas originados, até o final desse exercício (2016), ficando, desde 
já, vedada (ainda que aprovado pelo Legislativo Mirim novas leis 
permitindo as mesmas) a contratação temporária, nos moldes e para os 
cargos constantes das leis municipais declaradas inconstitucionais 
nessa decisão, para o ano de 2017, sob pena de multa diária no valor 
de R$ 1.000,00 (mil Reais) por servidor contratado temporariamente 
de forma irregular. 

 
Deixo de condenar o Requerido em custas processuais, ante a 

isenção legal. No mesmo sentido, ante a interativa jurisprudência do 
C. STJ (EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, DJ. 
26/08/2009), deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 
advocatícios. 

Deixo de aplicar a remessa necessária, nos termos do Art. 
496, §4º, II, do Estatuto Processual Civil, de modo que, preclusas 
as vias recursais, dê-se baixa e arquive-se, com as cautelas de 
estilo. 

 
P.R.I., sendo o Requerido com urgência. 

 
JESGADS 0100481-71.2015.4.02.5005 (2015.50.05.100481-0) 

Colatina-ES, 20 de junho de 2016. 
 
 

(Assinado eletronicamente – Lei nº 11.419/06) 

GUILHERME ALVES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto 
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