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DO  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  CÂMARA/RN.  NORMA
QUE  CRIOU  O  PROGRAMA  EMERGENCIAL  DE
AUXÍLIO DESEMPREGO “FRENTE DE TRABALHO”.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO  CONCURSO
PÚBLICO.  PEREMPTORIEDADE.  CONTRARIEDADE
AO  ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  QUANTO  AOS  REQUISITOS  PARA
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS  AUTORIZADORES.  CONCESSÃO
PARCIAL  DA  MEDIDA  CAUTELAR  PARA
SUSPENDER,  A  PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO  DESTA
DECISÃO,  A  EFICÁCIA  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº
589/2018  ATÉ  O  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  DA
PRESENTE DEMANDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos, em deferir parcialmente a medida cautelar requerida no sentido de suspender a
eficácia da Lei nº 589/2018 – Município de João Câmara/RN, com efeito ex nunc, nos termos do Voto do
Relator, parte integrante deste.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do
Estado do RN, com pedido de medida cautelar,  visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº 589/2018 uma vez que seus arts. 1º, 2º e 4º, contrariam o art. 26, caput, incisos II e IX da
Constituição Estadual.

Aduz que o Município de João Câmara/RN editou a Lei nº 589/2018, que trata da criação de
Programa Emergencial de Auxílio Desemprego “Frente de Trabalho”.

Assevera  que  o  art.  4º  da  referida  Lei  prescreve  sobre  a  necessidade,  para  participação  do
programa, da prestação de serviço, em caráter temporário, em qualquer órgão da administração direta ou
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indireta daquele município e o parágrafo único prevê que a jornada de atividade dos participantes fica
estipulada no máximo em 12 (doze) horas semanais.

Acentua que a violação ao texto constitucional permite a prestação de serviço público sem a
prévia aprovação em concurso público e cria hipótese de contratação temporária  fora dos parâmetros
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 612).

Cita precedentes favoráveis a sua tese.

Sob o  argumento  de  que  o fumus  boni  juris  encontra-se  evidente  nas  inconstitucionalidades
apontadas e o periculum in mora na possibilidade de majoração do desequilíbrio orçamentário/financeiro
nas contas do Município de João Câmara, que terá que arcar com o pagamento ilegal da remuneração,
travestida de benefício de auxílio desemprego, de 300 funcionários contratados temporariamente.

Acrescenta ainda que a recente entrada em vigor do ato impugnado, ocorrida em 15/04/2018,
atende ao requisito jurisprudencial de que não deve haver grande lapso temporal entre a vigência da lei
contestada e da data do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Finalmente  requer  a  concessão  da  medida  cautelar  para  suspender,  com eficácia  ex  tunc,  os
efeitos da Lei Municipal nº 589/2018, do Município de João Câmara/RN. No mérito, requer a declaração
de inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 4º da referida Lei e, por arrastamento, os demais dispositivos
uma  vez  que  estes  não  se  revestirão  de  qualquer  coerência  jurídica  após  a  decretação  da  nulidade
daqueles.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do
Estado do RN, com pedido de Tutela de Urgência, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº 589/2018 uma vez que seus arts. 1º, 2º e 4º contrariam o art. 26, caput, incisos II e IX da
Constituição Estadual.
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Alega  o  Autor  que  o  texto  normativo  cuja  constitucionalidade  ora  se  questiona  viola  a
Constituição Estadual ao permitir a prestação de serviço público, sem a prévia aprovação em concurso,
criando uma hipótese de contratação temporária fora dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 612).

Inicialmente, cumpre aduzir que para concessão da medida cautelar faz-se necessária a presença
dos pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora.

Ao analisar o caso, nesse momento de cognição sumária, verifico que assiste razão ao Ministério
Público Estadual.   Para tanto,  o  fumus boni juris  restou demonstrado  por meio da  violação ao  texto
constitucional no momento em que se permitiu a participação de pessoas no programa de prestação de
serviço, ainda que temporário, junto aos órgãos da administração direta ou indireta daquele município,
mediante carga horária de 12 (doze) horas semanais, a serem remuneradas com uma bolsa de R$ 400,00
(quatrocentos reais), ao arrepio do princípio do concurso público.

Em que pese o relevante caráter social  decorrente da norma impugnada, sobretudo diante da
realidade  econômica  daquele  município,  permitir  a  continuidade  do  programa  controvertido  sem  a
observância a princípios básicos constitucionais peremptórios, seguramente correr-se-ia o risco de causar
ainda mais desigualdades caso não sejam asseguradas as mesmas oportunidades a todos, como preceitua o
art. 26, II da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.

Quanto à temporariedade, a matéria não comporta ampliação na discussão na medida em que já
enfrentada em regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema n° 612.

Ainda ao compulsar os autos, verifico igualmente a presença do periculum in mora necessário ao
deferimento da tutela de urgência requerida, sobretudo quando a permanência em vigor da referida norma
enseja  o  dispêndio  ainda  maior  de  verba  pública,  sem  a  observância  aos  inafastáveis  princípios
constitucionais, cuja garantia de eventual ressarcimento é praticamente nula dadas as particularidades do
caso concreto.

Sobre  o  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal  possui  diversos  precedentes  que  podem  ser
representados pelo julgado abaixo ementado. Vejamos:

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
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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.  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,
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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
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-214  DIVULG
30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014) (grifos)

Pelo exposto, preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, defiro
parcialmente a medida cautelar requerida na exordial no sentido de suspender a eficácia da Lei nº 589, de
12 de abril de 2018, editada pelo Município de João Câmara, apenas com efeito ex nunc.

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  236,  §2º,  do  Regimento  Interno  desta  Corte  de  Justiça,
notifiquem-se as autoridades responsáveis pelo ato para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem as
informações entendidas necessárias.

Decorrido  o  prazo  das  informações,  serão  ouvidos,  sucessivamente,  o  Procurador-Geral  do
Estado e o Procurador-Geral de Justiça, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de 15 (quinze)
dias.

É como voto.

    Juiz Convocado Eduardo Pinheiro

Relator

Natal/RN, 17 de Outubro de 2018.

Assinado eletronicamente por: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO
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