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“Sabe, moço 
Que no meio do alvoroço 
Tive um lenço no pescoço 
Que foi bandeira pra mim 
Que andei em mil peléias 
Em lutas brutas e feias 
Desde o começo até o fim 

Sabe, moço 
Depois das revoluções 
Vi esbanjarem brasões 
Pra caudilhos coronéis 
Vi cintilarem anéis 
Assinatura em papéis 
Honrarias para heróis 

É duro, moço 
Olhar agora pra história 
E ver páginas de glórias 
E retratos de imortais 
Sabe, moço 
Fui guerreiro como tantos 
Que andaram nos quatro cantos 
Sempre seguindo um clarim 

E o que restou? 
Ah, sim! 
No peito em vez de medalhas 
Cicatrizes de batalhas 
Foi o que sobrou pra mim 

Ah, sim! 
No peito em vez de medalhas 
Cicatrizes de batalhas 
Foi o que sobrou pra mim” (Leopoldo 
Rassier). 

  



  

1-          RELATÓRIO. 
  

  

            Trata-se de Ação Civil Pública de obrigação de fazer com pedido de            
tutela antecipada de urgência formulada pelo Ministério Público em face do           
Município de Abaré, cujo pedido principal é a reintegração dos servidores           
públicos atingidos pelo Decreto nº05 de janeiro de 2017, que teria sido editado             
pelo prefeito municipal do citado Município no dia 03 de janeiro de 2017. 

  

           O Ministério Público colacionou aos autos o referido Decreto, que possui            
o seguinte texto: 

  

"Art.1º- Ficam suspensos os efeitos e a eficácia de todos os atos            
administrativos que implicaram em aumento de despesas com        
pessoal, concessão de benefícios financeiros e tributários de toda a          
natureza, violando o art.73 da Lei 9504/97, bem assim a lei de            
Responsabilidade Fiscal, até que seja concluído o relatório da         
Comissão de Transição deGoverno (sic), nos termos da Resolução         
TCM/BA 1311/12, da Prefeitura Municipal. 

Art.2º- O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista na           
Legislação Municipal em vigor, e (sic) deverá ser afixado em local           
próprio na sede da Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal. 

Art.3º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,           
revogando-se as disposições em contrário.". 

  

            Segundo aduz o Parquet, o Município de Abaré nos quatro anos           
pretéritos realizou dois concursos públicos e uma seleção simplificada, quais          
sejam: 1) o concurso público regido pelo edital nº 001/2014, homologado           
pelo Decreto nº 027/2014 de 17 de dezembro de 2014; trata-se de certame             
geral, ofertando vários cargos públicos aos candidatos; 2) o concurso público           
regido pelo edital nº 001/2015 (homologado pelo Decreto nº 014/2016);          
trata-se de certame para preenchimento de vagas do cargo de professor           
indígena da rede pública municipal de ensino de Abaré; 3) a seleção            
simplificada nº 001/2016, também devidamente homologada. 

  



           Ainda segundo o Ministério Público, no último semestre de 2016 o            
ex-prefeito nomeou vários aprovados nos certames acima mencionados.        
Ocorre que o Decreto nº 05 de 03 de janeiro de 2017, editado pelo atual gestor,                
foi materializando "suspendendo todos os atos praticados pelo ex-prefeito nos          
últimos 180 dias de suas gestão, alegando que as nomeações ofenderam o            
art.73 da Lei 9594/1997 e a Lei de Responsabilidade Fiscal". 

  

           Narra, também, o MP que "cerca de 50 servidores públicos procuraram            
o Ministério Público para que fossem por este órgão acudidos, conforme se            
nota dos termos de depoimentos acostados aos autos", existindo, ainda,          
relatos segundo os quais o gestor municipal está realizando contratações          
precárias informais de servidores para preencher as vagas dos concursados,          
sendo que tais contratações não estão sendo formalizadas por meio de           
portarias justamente para driblar a fiscalização, e, além disso, são provenientes           
de promessas de campanhas realizadas pelo grupo político vencedor das          
eleições para captação de votos dos eleitores na ocasião da disputa do pleito             
eleitoral". 

  

           Assim, em conforto ao quanto acima alegado, o Ministério Público           
requer "a concessão da Tutela Antecipada de Urgência, sem oitiva prévia da            
parte contrária, com fundamento no art.300 do NCPC, para determinar ao           
município de Abaré a imediata reintegração dos servidores públicos atingidos          
pelo decreto nº 005/2017". Ao final, pugna, ainda, pela confirmação da tutela            
provisória em definitiva, anulando-se o decreto nº 05/2017 do Prefeito          
Municipal de Abaré e condenando-se o município de Abaré à obrigação de            
fazer consistente na reintegração de todos os servidores públicos         
efetivos/concursados atingidos pelo referido ato administrativo". 

  

Este juízo, diante da flagrante ilegalidade praticada pelo Município         
de Abaré, editando decretos que mencionam a lei de responsabilidade          
fiscal, mas a descumprem de maneira categórica, deferiu a tutela de           
urgência requerida pelo Ministério Público. 

  

Acerca desta decisão, o Município de Abaré não interpôs agravo de           
instrumento, embora tenha deduzido o pedido de suspensão da liminar,          
tombado sob o nº. 0000732-73.2017.8.05.000 no qual a eminente Presidente          
do Tribunal de Justiça inicialmente suspendeu a liminar exarada nestes autos. 

  



Porém, após agravo regimental interposto pelo Ministério Pública, a         
Excelentíssima Presidente reconsiderou sua decisão, nos autos mencionados        
acima, tornando hígida a liminar exarada por este magistrado, tanto mais pelo            
fato do Município acionado não ter ingressado com o recurso cabível, qual seja,             
o agravo de instrumento. 

  

Ocorre que, após expirado o prazo previsto para interposição de agravo           
de instrumento pelo município de Abaré, e durante período de afastamento           
(compensação de plantão) deste magistrado, o eminente substituto legal         
reconsiderou minha decisão liminar, suspendendo apenas seus efeitos, sem         
revogá-la. 

  

Adiante, o Ministério Público deduziu petição requerendo “NOVAS        
PROVAS, CONCESSÃO DE NOVA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, E         
REQUERER DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E       
JULGAMENTO”, juntando diversos documentos, incluindo uma série de        
contratos de contratação temporária, bem assim uma série de portarias          
nomeando servidores em cargos comissionados. 

  

O Município de Abaré apresentou Contestação ao feito, alegando que          
agiu dentro da legalidade e que não afastou os servidores concursados,           
apenas foram suspensos temporariamente, com base no interesse público. E          
que as convocações exaradas pelo gesto anterior teriam violado “frontalmente          
a Lei de Responsabilidade Fiscal, incrementando a folha de pagamento          
em R$ 100.137,76 (cem mil, cento e trinta e sete reais e setenta e seis               
centavos) mensais”. 

  

O Ministério Público não foi intimado pessoalmente para se manifestar          
acerca da contestação, uma vez que a serventia revestiu a intimação através            
do Diário Oficial, ferindo a prerrogativa do parquet. Porém, em homenagem ao            
princípio do pás nullité sans grief, deixo de declarar a nulidade em relação a              
este ponto, uma vez que a prova produzida nos autos permite o julgamento             
antecipado da lide, como se verá. 

  

            É o relato do necessário. Decido. 

  



2-          FUNDAMENTAÇÃO. 
  

  

2.1. Da tempestividade da Contestação do Município de Abaré-Ba. 

  

Por um equívoco deste magistrado, no mandado para citação,         
constou-se o prazo de contestação de sessenta dias, que foi alterado para 30             
(trinta) dias pelo CPC/2015. 

  

Porém, como este juízo ficou expressamente o prazo de 60 (sessenta)           
dias, é de admitir como tempestiva a Contestação exarada pelo Município de            
Abaré. 

  

2.2. Da ausência de ação popular questionando as nomeações. Inverdade          
contida na contestação da municipalidade de Abaré. 

  

Durante a contestação, o Município de Abaré junta uma suposta cópia           
de uma ação popular em que a nomeação dos concursados pela gestão            
passada estaria sendo questionada. Na contestação alega que: 

  

Tais fatos foram objeto de Ação Popular, tombada sob o nº           
8000444-17.2016.8.05.0002, cópia em anexo, ajuizada em      
24.11.2016, onde já se denunciava a real intenção do         
ex-gestor da época, que era de engessar a administração         
atual. 

  

E QUE 

  

Outrossim, ao longo dos anos foram baixados diversos        
Decretos no sentido de reduzir custos para a adequação da          
Lei de Responsabilidade Fiscal, como se observa dos        



documentos acostados à ação popular manejada, sequer       
apreciada pelo Magistrado de piso. 

  

Na verdade, ao contrário do quanto alegado pela municipalidade, que          
seria parte requerida na referida ação popular, esta foi ajuizada de maneira            
apócrifa, ou seja, sem constar sequer a petição inicial, o que motivou o             
arquivamento do feito por ausência de pressuposto processual. Deste         
modo, a referida “ação popular” foi ajuizada sem constar sequer a petição            
inicial e por isso não foi apreciada por este “magistrado de piso”, indo ao              
encontro do chão esta linha argumentativa inverídica. 

  

2.3. Do julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de novas provas.          
Dados obtidos em sites oficiais que demonstram a grande contratação de           
servidores temporários pelo Município de Abaré após a Edição do          
Decreto 05/20017. 

  

“a Lei de Responsabilidade Fiscal,     
incrementando a folha de pagamento em R$       
100.137,76 (cem mil, cento e trinta e sete reais         
e setenta e seis centavos) mensais”. (Trecho       
da contestação exarada pelo Município de      
Abaré-Ba). 

  

Tendo em vista a própria argumentação exarada pelo Município de          
Abaré na Contestação acostada aos autos, qual seja, de que as nomeações            
que são objeto desses autos oneraram a fazenda municipal em R$ 100.137, 76             
(cem mil trinta e sete reais e setenta e seis centavos), o julgamento da lide se                
impõe, tendo em vista a ausência de necessidade da produção de novas            
provas. 

  

É que em consulta ao site do TCM em 04/07/2017, dados           
disponibilizados a todos e, portanto, fatos públicos e notórios (deve a           
serventia digitalizar e juntar aos autos), constatou-se que em maio do           
corrente ano o município de Abaré estava empregando 427 servidores          
temporários, ao custo de uma remuneração de R$ 644.519, 95 (seiscentos           
e quarenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco             
centavos), de maneira, que, por evidente, desautoriza toda a         
argumentação fiscal apresentada. 



  

Trata-se, portanto, de hipótese de julgamento antecipado da lide,         
na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

  

2.4. Da necessidade de retorno dos efeitos da liminar concedida a título de             
tutela de urgência em 18.01.2017. Homenagem, inclusive, ao quanto         
decidido pela Presidência do TJ-BA. 

  

Portanto, diante de tais circunstâncias, o ato que suspendeu         
as nomeações, sem o prévio processo administrativo ou        
sem a conclusão em tempo razoável do procedimento        
posteriormente instaurado, representa grave ofensa ao      
principio do concurso público, da legalidade e da        
moralidade administrativa, devendo ser restabelecido os      
efeitos da decisão de primeiro grau que deteve tal conduta          
reprovável do ente público. (Eminente Presidente do TJ-BA,        
Agravo n.° 0000732-73.2017.8.05.0000/50000). 

  

Para perfeito entendimento do feito, transcrevo doravante a tutela de          
urgência deferida na marcha inicial do processo, cujos fundamentos ratifico e           
passo a integrar o presente comando sentencial, em todos os seus termos, que             
se robustece diante da prática da gestão municipal de Abaré de onerar sua             
folha de pagamento, como se vê de dados oficiais, com contratações           
temporárias em valores seis vezes superior ao dos valores dos servidores           
públicos cujos direitos são objeto desta ACP, sem mencionar as centenas           
de cargos em comissionamento e assessoramento juntados pelo Ministério         
Público nos autos: 

  

DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA NO INÍCIO DO         
PROCESSO. RATIFICAÇÃO NESTE COMANDO SENTENCIAL,     
INTEGRANDO A RAZÃO DE DECIDIR. 

  

           Usando a técnica da motivação aliunde, legitimada por ser também da           
lavra deste magistrado o trecho referido, transcrevo doravante a decisão          
deferindo a tutela de urgência no início deste processo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

“Indo direto ao ponto, entendo que a tutela de urgência requerida pelo            
Ministério Público deve ser deferida de imediato, tendo em vista a flagrante            
ilegalidade cometida pelo gestor municipal de Abaré ao editar o Decreto           
nº05/2017, materializado com a pretensão genérica de, por via transvers a,           
simplesmente exonerar servidores públicos concursados, muitos já nomeados        
e em exercício. 

  

           Na verdade, os atos normativos regulamentares editados pela         
administração pública devem ser consentâneos com a legislação        
correlata, inclusive pela obediência dos entes públicos ao princípio da          
legalidade estrita. Assim, jamais um decreto genérico, sem motivação         
adequada, poderia exonerar ou afastar - como pretendia exonerar e afastar-           
servidores públicos concursados. 

  

            Neste fluxo, é patente que o motivo alegado no referido Decreto é             
equivocado, uma vez que o artigo 73 da Lei 9504/97 não veda a nomeação de               
candidatos aprovados em Concurso Público. Ao revés, expressamente o         
permite, senão vejamos: 

  

 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: 

        I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis                 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios               
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 

        II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as               
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

        III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou               
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de               
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou                
empregado estiver licenciado; 

        IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de                
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder              
Público; 

        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) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de                
confiança; 



 

 

 

 

        b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos               
de Contas e dos órgãos da Presidência da República; 

        c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele             
prazo; 

        d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços              
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

        e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários; 

  

            Deste modo, como  o concurso público regido pelo edital nº 001/2014          
foi homologado pelo Decreto nº 027/2014 em 17 de dezembro de 2014 e o              
concurso público regido pelo edital nº 001/2015 foi homologado pelo          
Decreto nº 014/2016 em 13/05/2016, a nomeação dos concursados aprovados          
em tais certames não ofende, de maneira alguma, a lei 9504/97, em seu artigo              
73, de modo que se conclui que o referido decreto não se limita à sua natureza                
jurídica de regulamentar a legislação. Pelo contrário, a contraria         
expressamente. 

  

         Ora, é cediço que dentre as funções do decreto, a principal é a de               
regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos           
específicos, criando os meios necessários para fiel execução da legislação,          
sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito. Ou            
seja, o decreto só poderá ser "secundum legem" ou, no máximo, "praeter            
legem"; jamais poderá ser "contra legem". 

  

           Só esta constatação, de que o motivo alegado não é verdadeiro, e que              
a disposição legal apontada como fundamento do ato administrativo não é           
aplicável na espécie, já seria motivo suficiente para suspender, ao menos neste            
momento de cognição sumária, os efeitos do Decreto nº 05 de 03 de janeiro de               
2017, com base na chamada teoria dos motivos determinantes. Neste          
sentido, vejamos alguns julgados, aplicados em casos similares ao que se           
apresenta nos autos: 

  

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE    
SEGURANÇA. DIRETOR DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO       
FEDERAL. LICENÇA CAPACITAÇÃO. NEGATIVA. ATO     
DISCRICIONÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. TEORIA DOS     
MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS.     
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO FATO       
CONSUMADO. ARTIGO 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.        
SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença sob remessa oficial assegurou         



ao impetrante licença capacitação, tendo em vista que outros agentes          
de polícia, no mesmo período, conseguiram a licença pretendida. O          
juízo de primeiro grau realizou controle da legalidade do ato e           
constatou a desproporção e a não razoabilidade do ato, pois a           
fundamentação ofendeu os princípios da igualdade de tratamento dos         
servidores subordinados e da motivação. 2. A legalidade de um ato           
motivado pressupõe uma justificativa razoável e proporcional, como por         
exemplo, subordinação dos pedidos a número certo e previamente         
estabelecido de servidores licenciados por período. Ademais, a        
transparência dos atos da administração pública deve permear os atos          
internos e não apenas os emanados para a sociedade como um todo.            
3. A aplicação pelo juízo da teoria do fato consumado é adequada,            
tendo em conta que o impetrante usufruiu da licença pleiteada nos           
autos por força da liminar concedida. A reversibilidade desse quadro          
implicaria inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis à        
estudante e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. 4. Remessa oficial             
conhecida e não provida, sentença mantida. (TJ-DF - RMO:         
20130110279445, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento:       
30/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :           
07/10/2015 . Pág.: 111). 

  

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE      
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO     
FUNCIONAL POR MERECIMENTO. DECRETO. DISPOSIÇÃO     
CONTRÁRIA A LEI. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.      
MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. O ato        
que indeferiu a progressão funcional por merecimento do servidor, ora          
Recorrente, foi embasado no fato de que ele esteve à disposição do            
Poder Executivo por 02 (dois) anos consecutivos, enquadrando-se,        
portanto, no impedimento contido no inciso II do art. 4º do Decreto            
Judiciário n.º 190/2000. 2. O Decreto regulamentador não pode inovar          
na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que determina a           
norma que lhe é hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao           
princípio da legalidade. 3. É o que ocorre, na hipótese, em que as             
condições definidas na Lei Estadual n.º 11.719/97 para a progressão          
funcional foram alteradas por ato normativo infralegal, qual seja, o          
Decreto Judiciário n.º 190/2000. 4. "Ao motivar o ato administrativo, a           
Administração ficou vinculada aos motivos ali expostos, para todos os          
efeitos jurídicos. Tem aí aplicação a denominada teoria dos motivos          
determinantes, que preconiza a vinculação da Administração aos        
motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato. A          
motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo          
discricionário. Expostos os motivos, a validade do ato fica na          
dependência da efetiva existência do motivo. Presente e real o motivo,           
não poderá a Administração desconstituí-lo a seu capricho. Por outro          
lado, se inexistente o motivo declarado na formação do ato, o mesmo            
não tem vitalidade jurídica." (RMS 10.165/DF, 6.ª Turma, Rel. Min.          
Vicente Leal, DJ de 04/03/2002). 5. No caso dos autos, não mais            
existindo o único fundamento em que se embasou o ato administrativo,           
em face da revogação do inciso II do art. 4º do Decreto n.º 190/2000,              
inexiste fato concreto que obste a progressão funcional do Impetrante,          
sendo nulo o ato impugnado, por falta de motivação. 6. Recurso           
ordinário conhecido e provido. (STJ - RMS: 19013 PR 2004/0136853-0,          
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/10/2009, T5 -          
QUINTA TURMA, Data de Publicação:  --> DJe 03/11/2009). 

  

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE      
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO. ATO    
DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. FUNCIONAMENTO DE     
LANCHONETE EM CENTRO DE LÍNGUAS. MOTIVO DA       
REVOGAÇÃO DECLINADO PELO PODER PÚBLICO. SUPOSTA      



EXIBIÇÃO DE VÍDEOS ERÓTICOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA       
DEFESA INEXISTENTES. TEORIA DOS MOTIVOS     
DETERMINANTES. VINCULAÇÃO AO MOTIVO EXPOSTO.     
NULIDADE DO ATO. CABIMENTO. Autorização é ato administrativo        
discricionário e precário, ou seja, cabe exclusivamente ao poder         
público decidir sobre a oportunidade e conveniência quanto a seu          
deferimento, podendo ser revogado a qualquer tempo, de forma         
unilaterial. A despeito disso, se a Administração Pública elenca como          
motivo para revogar a autorização o fato de o funcionário da           
lanchonete instalada no Centro de Línguas de Taguatinga assistir a          
filmes pornográficos nas instalações do estabelecimento, fica vinculada        
à motivação que declinou. Isso porque, mesmo em se tratando de ato            
discricionário e precário, quando o poder públicomotiva seu ato, este          
só será válido se o arrazoado que lhe serviu de fundamento for            
verdadeiro. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que subsidia o             
agir administrativo, de sorte que, se for ausente ou falso, impõe-se a            
declaração de nulidade. A teor do art. 5º, inciso LV da Constituição de             
1988, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos          
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,          
com os meios e recursos a ela inerentes”. Correta é, pois, a sentença             
que declara nulidade de processo administrativo que revogou        
autorização de funcionamento, sem oportunizar ao acusado o        
contraditório e a ampla defesa; pois, quando a Administração motiva o           
ato, mesmo que essa motivação não seja exigida por lei, este só será             
válido se as razões que lhe serviram de fundamento forem verdadeiras           
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20100111278646 DF         
0042824-53.2010.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE     
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2015, 3ª Turma Cível, Data de          
Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2015 . Pág.: 226) 

  

            Porém, além da ofensa ao quanto materializado na chamada teoria dos           
motivos determinantes, o referido decreto ofende também ao ato jurídico          
perfeito - consistente, em relação aos concursados, no tripé nomeação, posse           
e exercício- dos candidatos aprovados em concurso público. Ora, se o           
candidato foi aprovado no certame, nomeado pela própria municipalidade,         
preencheu os requisitos legais para a posse e entrou em exercício, não há que              
se cogitar jamais em seu afastamento com prejuízo de remuneração por mero            
decreto genérico, o que ofende, ainda, o devido processo legal. 

  

Trata-se de proteção constitucional intangível, garantia esta coberta por         
aço revestido de ouro maciço, dando lastro à segurança jurídica na relação            
entre os particulares e o poder público. Tal instituto jurídico está previsto no             
artigo 5º, XXXVI, da CF/88: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato              
jurídico perfeito e a coisa julgada". De igual maneira, o parágrafo 1º do artigo 6º               
da LINDB define o ato jurídico perfeito como "o já consumado segundo a lei              
vigente ao tempo em que se efetuou". 

  

Na espécie, é pertinente salientar a distinção entre os indivíduos que           
foram aprovados nos Concursos Públicos ( um regido pelo edital nº 001/2014            



e no regido pelo edital nº 001/2015) e os contratados com base na seleção              
simplificada nº 001/2016, uma vez que para aqueles a lei 9504/97 não            
estabelece qualquer condição para a nomeação dos aprovados, a não ser que            
o certame tenha sido homologado em período superior a três meses do período             
que antecede ao pleito, enquanto que para os aprovados no processo seletivo            
a nomeação somente seria possível se " necessária à instalação ou ao            
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e         
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo".  

  

               Porém, o decreto vergastado pelo Ministério na presente ACP é           
genérico, de maneira que não pode servir para o afastamento nem dos            
contratados mediante processo seletivo e, muito menos, daqueles admitidos         
via Concurso Público. Em relação aos aprovados no Concurso Público se           
mostra patente a violação ao ato jurídico perfeito, ao devido processo legal, ao             
princípio do concurso público e a invalidação do ato com base na chamada             
teoria dos motivos determinantes. Em relação aos contratados, embora de          
menor abrangência a violação, se mostra patente ofensa ao devido processo           
legal, bem como a invalidação do ato com base na chamada teoria dos motivos              
determinantes. 

  

           Apesar desta decisão, este juízo reconhece que neste tempo de           
relativismo jurídico, infelizmente reinante em nosso país, se observa, por          
muitas vezes, interferência indevida do Poder Judiciário em opções legítimas e           
discricionárias do Administrador Público. Na espécie, porém, a pretendida         
discricionariedade administrativa pelo gestor municipal acarreta, de maneira        
muita clara, em verdadeiro abuso de poder, com o atropelo a garantias            
constitucionais das mais comezinhas, em prejuízo daqueles que dedicaram         
suor, sangue, coração e suas mentes para aprovação em disputado concurso           
público, causando solução de continuidade no sustento de cada um dos           
prejudicados e de suas respectivas famílias. 

  

          Ainda que a preocupação fiscal e, por conseguinte, com a gestão de             
pessoal seja deveras relevante, ela não pode autorizar o gestor a praticar            
arbitrariedades em face de particulares concursados ou, mesmo, contratados,         
ao arrepio da legalidade, frustrando a justa expectativa gerada pela própria           
municipalidade, uma vez que apesar das gestões se sucederem, a pessoa           
jurídica permanece sendo uma só, com seus direitos e deveres. Aliás, tanto a             
CF/88 quanto a própria lei de responsabilidade fiscal enumeram o caminho a            
ser tomado pelo gestor público em caso de ultrapassagem dos limites           



estabelecidos na lei. o que não foi materializado pelo município de Abaré.            
Neste sentido, vejamos os comandos normativos a respeito: 

  

1) CF/88: 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos                  
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,               
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de                
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive              
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:  (Renumerado do parágrafo             
único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de               
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas              
públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos                
parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou             
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos              
limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado                
na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão                 
as seguintes providências:  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de                  
confiança;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de             
1998)  (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar                
o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá              
perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade                
funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda             
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização                 
correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº              
19, de 1998) 

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto,              
vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de                
quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no §                  
4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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2) LRF ( Lei Complementar 101/2000): 

  

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: 

        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. 

        Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao                
final de cada quadrimestre. 

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do                 
limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título,              
salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão               
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

        II - criação de cargo, emprego ou função; 

        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

        IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a                
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e              
segurança; 

        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da                   
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

        Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites                  
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de                 
ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se,              

entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. 

        § 1o No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto                   
pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 

        § 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à               
nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5) 

        § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não                
poderá: 

        I - receber transferências voluntárias; 

        II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
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        III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida             
mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

        § 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o               
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art.                  
20. 

  

           Deste modo, resta perceptível que mesmo que a situação fiscal seja            
insustentável em determinado ente federativo, não poderia jamais o Município          
de Abaré agir com a materialização do Decreto nº 05 de 03 de janeiro de 2017,                
uma vez que as garantias constitucionais não podem sofrer violação por           
"atalhos" regulamentares violadores da legislação vigente e da Constituição         
Federal de 1988. Em consonância a tudo quanto fora já exposto, vejamos,            
ainda, o teor dos seguintes julgados, todos proveniente dos STF: 

  

“Mandado de segurança – Servidor – Demissão – Servidor         

concursado, qualquer que seja o regime, não pode ser demitido sem o devido             

processo legal. Súmula nº 21, do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Recurso           

de apelação provido” . 
  
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO    

EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE     

DESNECESSIDADE. LEI EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA.      

IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Os cargos públicos       

apenas podem ser criados e extintos por lei de iniciativa do Presidente da             

República. A declaração de desnecessidade sem amparo legal não é hábil a            

extingui-los. 2. A exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo,           

ainda que em estágio probatório, depende da prévia instauração de          

procedimento administrativo, sob pena de ofensa ao princípio do devido          

processo legal. Agravo regimental não provido” (RE nº 240.735/MG-AgR,         

Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 5/5/06). 
  
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO   

DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I. -         

Servidor público, ainda que não goze de estabilidade excepcional, não pode           

ser exonerado do cargo sem a observância do devido processo legal. II. -             

Agravo não provido” (RE nº 409.997/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o          

Ministro Carlos Velloso, DJ de 16/12/05). 
  



  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO.   

DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO       

OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.       

EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS.       

IMPOSSIBILIDADE. O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que          

em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em            

decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à            

garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.           

Incidência da Súmula 21 do STF. Recurso a que se dá provimento, para             

determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura           

Municipal de Bicas (MG).” (RE nº 378.041/MG, Primeira Turma, Relator o           

Ministro Carlos Britto, DJ de 11/2/05). 
  
“1. Servidor estadual em estágio probatório: exoneração não        

precedida de procedimento específico, com observância do direito à ampla          

defesa e ao contraditório, como impõe a Súmula 21-STF: nulidade. 2.           

Nulidade da exoneração: efeitos. Reconhecida a nulidade da exoneração         

deve o servidor retornar à situação em que se encontrava antes do ato             

questionado, inclusive no que se refere ao tempo faltante para a           

complementação e avaliação regular do estágio probatório, fazendo jus ao          

pagamento da remuneração como se houvesse continuado no exercício do          

cargo; ressalva de entendimento pessoal do relator manifestado no         

julgamento do RE 247.349” (RE nº 222.532/MG-AgR, Primeira Turma, Relator          

o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 1/9/2000). 

  

Portanto, forte nas razões acima expostas, resta claro que a medida           
liminar requerida deve ser deferida, tendo em vista o preenchimento dos           
requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015: 

  
Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver          
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o         
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  

  

                 Com efeito, a probabilidade do direito restou deveras demonstrada,         
conforme minuciosamente exposto acima. O perigo de dano também é          
inconteste, tendo em vista o direito ao labor dos concursados e contratados            
com contrato em vigor, que necessitam da remuneração para seu sustento e            
de sua família. 



  

                 É de se ressaltar, por último, que a concessão desta liminar não            
esbarra em qualquer obstáculo legal, uma vez que não cria encargos em            
desfavor da Fazenda Pública Municipal, senão os que por ela própria já foram             
contraídos antes da edição do Decreto ora vergastado. 

  

2.5. Vedação ao comportamento contraditório. Descumprimento da Lei de         
Responsabilidade Fiscal pela atual gestão municipal de Abaré.        
Afastamento de concursados ao custo da nomeação 427 servidores         
temporários e nomeação de cerca de 200 comissionados. 

  

Sejamos claros, as regras comuns de experiência indicam que o          
gestor passado possivelmente nomeou alguns concursados, com base legal,         
diga-se, para talvez aumentar a folha de pagamento do município de Abaré e             
que o atual gestor afastou os concursados para nomear servidores temporários           
para possível ajuste político. São fenômenos, infelizmente, comuns na política          
nacional. 

  

A originalidade do presente caso, porém, é a atuação do          
Município de Abaré, na atual gestão, de agir, a todo momento, como se             
houvesse um direito líquido e certo de nomear servidores temporários em           
detrimento de concursados (nomeados, empossados e em exercício). 

  

Em consulta ao site do TCM em 04/07/2017, dados         
disponibilizados a todos e, portanto, fatos públicos e notórios (deve a serventia            
digitalizar e juntar aos autos), constatou-se que em maio do corrente ano o             
município de Abaré estava empregando 427 servidores temporários, ao         
custo de uma remuneração de R$ 644.519, 95 (seiscentos e quarenta e            
quatro mil quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), sem            
mencionar as centenas de cargos de comissionamento e assessoramento         
cujas portarias foram juntadas aos autos pelo Ministério Público. 

  

Ora, os decretos vergastados pelo Ministério Público enumeram a         
lei de responsabilidade fiscal, como se houvesse autorização legal para          
afastamento de concursados, que até existe, excepcionalmente, mas apenas         
após a diminuição do pessoa contratado temporariamente, sendo que o          
Município de Abaré fez o oposto: afastou os concursados e os contratados            
mediante processo seletivo regular para contração de centenas e centenas de           



servidores temporários sem processo seletivo e nomeados em função de          
assessoramento e livre nomeação e exoneração. 

  

Na verdade, em nenhum momento o Município de Abaré traz          
aos autos qualquer justificativa plausível, fiscal ou jurídica, que lhe permita           
afastar cerca de setenta concursados e, ao mesmo, tempo contratar 427           
servidores temporários e centenas de comissionados, ao custo de uma folha           
mensal seis vezes superior. Não traz dados técnicos a respeito, comprovando           
o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, muito pelo contrário, aliás. 

  

Como já bem sublinhado acima, como síntese e arremate jurídico          
das razões pelas quais a pretensão deduzida pelo Ministério Público na           
exordial deve prosperar, consigno que: 

  

1-   O artigo 73 da Lei 9504/97 não veda a nomeação de candidatos             
aprovados em Concurso Público. Ao revés, expressamente o permite,         
como muito bem asseverado pela Presidência do Tribunal de Justiça ao           
reconsiderar sua decisão no pedido de suspensão de liminar; 

2-   A própria argumentação exarada pelo Município de Abaré na          
Contestação acostada aos autos, qual seja, de que as nomeações que           
são objeto desses autos oneraram a fazenda municipal em R$ 100.137,           
76 (cem mil trinta e sete reais e setenta e seis centavos) justifica o              
deferimento dos pedidos contidos na inicial. É que em consulta ao site            
do TCM em 04/07/2017, dados disponibilizados a todos e, portanto,          
fatos públicos e notórios (deve a serventia digitalizar e juntar aos           
autos), constatou-se que em maio do corrente ano o município de           
Abaré estava empregando 427 servidores temporários, ao custo de         
uma remuneração de R$ 644.519, 95 (seiscentos e quarenta e          
quatro mil quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco          
centavos), de maneira, que, por evidente, desautoriza toda a         
argumentação fiscal apresentada. 

3-   Mesmo que a situação fiscal seja insustentável em determinado ente           
federativo, o que a história provou inverídica, tendo em vista a excessiva            
contratação temporária e em cargos de assessoria e comissionamento,         
não poderia jamais o Município de Abaré agir com a materialização do            
Decreto nº 05 de 03 de janeiro de 2017, uma vez que as garantias              
constitucionais não podem sofrer violação por "atalhos"       
regulamentares violadores da legislação vigente e da Constituição        
Federal de 1988. 



4-   Destarte, como resta evidente ao mero compulsar processual, A          
originalidade do presente caso, porém, é a atuação do Município de           
Abaré, na atual gestão, de agir, a todo momento, como se houvesse            
um direito líquido e certo de nomear servidores temporários em          
detrimento de concursados (nomeados, empossados e em exercício). 

5-   Ademais, constatado que o motivo alegado no decreto vergastado não é            
verdadeiro e que a disposição legal apontada como fundamento do ato           
administrativo não é aplicável na espécie, já seria motivo suficiente para           
suspender os efeitos do Decreto nº 05 de 03 de janeiro de 2017, com              
base na chamada teoria dos motivos determinantes. 

6-   o referido decreto ofende também ao ato jurídico perfeito -           
consistente, em relação aos concursados, no tripé nomeação, posse e          
exercício- dos candidatos aprovados em concurso público. Ora, se o          
candidato foi aprovado no certame, nomeado pela própria        
municipalidade, preencheu os requisitos legais para a posse e entrou em           
exercício, não há que se cogitar jamais em seu afastamento com           
prejuízo de remuneração por mero decreto genérico, o que ofende,          
ainda, o devido processo legal. Trata-se de proteção constitucional         
intangível, garantia esta coberta por aço revestido de ouro maciço,          
dando lastro à segurança jurídica na relação entre os particulares e o            
poder público. Tal instituto jurídico está previsto no artigo 5º, XXXVI, da            
CF/88: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e             
a coisa julgada". De igual maneira, o parágrafo 1º do artigo 6º da LINDB              
define o ato jurídico perfeito como "o já consumado segundo a lei            
vigente ao tempo em que se efetuou". 

 

3- PARTE DISPOSITIVA. 

  

                            Isto posto, por tudo quando suficientemente enumerado acima: 

  

1)  Ratifico, embasado pelo quanto decidido pela presidência        
do Tj-Ba, a tutela antecipada de urgência já deferida por este juízo em             
18/01/2017, para, assim, sustar todo e qualquer efeito pretendido com a           
edição do Decreto nº05 de 03 de janeiro de 2017, proveniente do            
Município de Abaré-Ba, com a imediata reintegração dos servidores         
públicos atingidos pelo decreto nº 005/2017, sem prejuízo de qualquer          
dia da remuneração cabível a partir de agora, uma vez que o            
afastamento não se deu por falta ao trabalho, mas por ato administrativo            



que não seguiu aos ditames legais, conforme ora se declara. Assim,           
ficam autorizados os prejudicados a retornarem aos seus        
respectivos postos de trabalho, no prazo máximo de 05 (cinco) da           
publicação desta sentença, sem qualquer obstáculo ou prejuízo na         
remuneração. Para fins de cumprimento desta Decisão, imponho multa         
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a serem suportados, em caso de             
descumprimento, pelo Prefeito Municipal de Abaré, em seu patrimônio         
pessoal. Sem prejuízo, em caso de recalcitrância, de bloqueio das          
contas municipais e quaisquer medidas outras que se façam         
necessárias em caso de descumprimento desta Decisão. Fixo, então, o          
prazo máximo de cinco dias para o cumprimento do quanto ora           
decidido, uma vez que a decisão original, ora ratificada, foi exarada em            
18/01/2017, agora com o retorno de seus efeitos, diante do quanto           
decidido pela Presidência do Tj-BA. Ressalte-se que a tutela de urgência           
ora ratificada é a mesma exarada em 18/01/2017, sendo que a sua            
eficácia havia sido suspensa pela Presidência do TJ-BA e, em seguida           
reconsiderada. Revogo, por óbvio, o quanto decidido pelo magistrado         
substituto perante o pedido de reconsideração, no período em que este           
magistrado se encontrava afastado, sendo que a referida decisão         
apenas suspendeu a decisão deste magistrado, sem a revogá-la, motivo          
pelo qual aquele decisão no pedido de reconsideração fica sem efeito           
diante do quanto ora decidido, mera ratificação da tutela de urgência           
exarada em 18/01/2017. 

2)  Portanto, reputo como ilegal o afastamento de todos os atingidos pelo            
Decreto 005/2017, sendo devida a remuneração integral do período,         
uma vez que o afastamento não se deu por falta ao trabalho, mas por              
ato administrativo que não seguiu aos ditames legais, conforme ora se           
declara. Porém: 2.1) as verbas dos concursados nomeados em relação          
ao concurso público regido pelo edital nº 001/2014 e o concurso           
público regido pelo edital nº 001/2015 deverão ser buscadas em          
meios próprios, pelos legitimados, sob pena de trazer aos autos          
questão financeira que postergará o objeto proncipal da ação 2.2).          
Em relação aos contratados com base na seleção simplificada nº          
001/2016, com vigência determinada até 31/12/2017, tendo em vista         
o princípio do interesse público, os contratos ainda vigentes ao          
tempo da edição de decreto serão prorrogados pelo total do tempo           
do afastamento ora declarado ilegal, de modo a garantir o soldo           
dos trabalhadores pelo tempo em que se programaram, com o          
cumprimento do contrato e a respectiva remuneração pelo tempo         
efetivamente trabalhado. 

3)  No mérito, confirmo a tutela antecipada deferida no tópico 02 para anular             
o Decreto 005/2017, os processos administrativos instaurados a partir         
dele, e, por conseguinte, sustar todo e qualquer efeito pretendido com a            
edição do Decreto nº05 de 03 de janeiro de 2017, proveniente do            
Município de Abaré-Ba, com a imediata reintegração dos servidores         
públicos atingidos pelo decreto nº 005/2017, sem prejuízo de qualquer          



dia da remuneração cabível, uma vez que o afastamento não se deu por             
falta ao trabalho, mas por ato administrativo que não seguiu aos ditames            
legais, conforme ora se declara. 

4)  Deve, ainda, a serventia digitalizar e juntar aos autos, documento           
consistente em fato público e notório referido nesta Sentença,         
proveniente do TCM, em que se constatou que em maio do corrente            
ano o município de Abaré estava empregando 427 servidores         
temporários, ao custo de uma remuneração de R$ 644.519, 95          
(seiscentos e quarenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e           
noventa e cinco centavos) 

  

P.R.I. 

  

            Abaré, 08 de agosto de 2017. 

  

  

Daniel Pereira Pondé. 

Juiz de Direito 

 


