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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE 

ANCHIETA – ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através do 

Promotor de Justiça adiante assinado, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, especialmente previstas nos arts. 127, caput, e 129, inciso III, ambos da 

Constituição da República; no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85; e no art. 25, 

inciso IV, da Lei nº 8.625/93, vem à presença de V. Exa. propor: 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

C/C REQUERIMENTO LIMINAR 
 

 

em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 27.142.694/0001-58, com sede na Rodovia do Sol, km 

21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta-ES, representado pelo Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal, Marcus Vinícius Doelinger Assad; 

 

pelos motivos de fato e de direito que a seguir passa a expor: 

 

1 - DOS FATOS 

 

Em 20 de junho de 2013 e nos dias que o seguiram, a Promotoria de 

Justiça de Anchieta recebeu, de uma demanda expressiva de candidatos, 

denúncias e petições diversas (as quais deram origem à Peça de Informação - PI 

nº MPES-004.12.13.129954-3, hoje autuada como Inquérito Civil – IC nº 

2014.0010.8099-28 que segue anexo à presente inicial), apontando 

irregularidades relativas ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de 

profissionais em designação temporária, deflagrado pelo Município de Anchieta, 

por meio do Edital nº 001/2013, datado de 22 de maio de 2013. 
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Tal processo seletivo teve por objeto a contratação de pessoal para 

as funções de Agente de Serviço Básico, Auxiliar de Serviços Operacionais, 

Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Segurança. 

 

Ante o convencimento de que de algumas das irregularidades 

apontadas pelos candidatos, poderiam decorrer sérios danos aos candidatos do 

certame, uma vez que a chamada para escolha das vagas estava prevista para 

ocorrer no dia 24 de junho de 2013, este Órgão Ministerial, imbuído do seu dever 

de zelo e preservação dos princípios que regem a administração pública e do 

seu mister constitucional de defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, expediu a Notificação Recomendatória nº 06/2013 (fls. 119/122 do 

IC), recomendando ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anchieta a suspensão 

imediata do processo seletivo simplificado, a qual não fora acatada, tendo em 

vista que, em que pese seu recebimento prévio, a chamada para escolha das 

vagas fora efetivada, conforme pode ser observado às fls. 129 do IC, iniciando-se 

às 15:00 do dia 24 de junho de 2013. 

 

No dia 25 de junho de 2013, novamente candidatos recorreram ao 

Ministério Público (doc. de fls. 129 e 130 do IC), desta feita se insurgindo contra 

obscuridade na apresentação das vagas existentes, aduzindo que candidatos 

que se classificaram nas primeiras colocações não tiveram oportunidade de 

escolha de determinadas vagas, as quais foram destinadas a candidatos 

previamente escolhidos e que a chamada se encerrara, após a meia-noite, 

horário em que não havia mais disponibilidade de transporte público, de forma 

que candidatos residentes no interior do município ou que dependiam de 

transporte público, não puderam permanecer até o final da chamada, ficando 

sem saber se chegaria a sua vez. 

 

Em virtude do não acatamento da Notificação Recomendatória n° 

06/2013, foi necessário o ajuizamento de Ação Cautelar, tombada sob o n° 

0001767-14.2013.8.08.0004, visando a suspensão imediata dos efeitos do Processo 

Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 001/2013, inclusive a contratação 

dos candidatos selecionados através do referido processo seletivo. 

 

Este juízo, convencido dos fundamentos invocados pelo Parquet 

proferiu decisão liminar suspendendo os efeitos do referido Processo Seletivo 

Simplificado, inclusive a contratação dos candidatos selecionados através do 

referido processo seletivo. Tal decisão, contudo, foi suspensa por decisão 

monocrática do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado sob o argumento de 

descumprimento de regra contida na Lei n° 8.437/92. 



 

 

 3 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Geral de Anchieta 

Rua Costa Pereira, nº 167, Centro. CEP 29.230-000 - Anchieta–ES - Tel: (28) 3536.1411 - www.mpes.gov.br 

 

A propositura de citada Ação Cautelar se dera, como medida 

imediata, ante a iminência da ocorrência de sérios danos aos candidatos do 

certame. Contudo, não escapava, nem ora escapa a este Órgão Ministerial, que 

prepondera sobre a discussão da regularidade/legalidade de um específico 

processo seletivo para contratação em designação temporária (no caso o 

regido pelo Edital 001/2013) a necessidade de se pôr termo à pratica que vem 

sendo adotada pelo Município de Anchieta, há vários anos, de contratações 

temporárias de forma indiscriminada, para funções como as acima elencadas, 

dentre outras, que não se coadunam com a disposição constitucional que rege 

a matéria, segundo a qual, aludida contratação, deve ocorrer por tempo 

determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, o que constitui evidente burla à regra constitucional do concurso 

público. 

 

Assim, em que pese a ciência dos danos decorrentes de um 

processo seletivo viciado, insta ser obstaculizada a própria prática ilegal das 

contratações temporárias em desacordo com o comando constitucional, sendo 

este o escopo da presente ação. Quer seja, mesmo ciente da danosidade da 

fumaça, mais importante é combater o incêndio que a ela dá origem. 

 

Nessa esteira, essencial consignar que somente no ano de 2013, o 

Município de Anchieta realizou os seguintes processos seletivos para contratação 

temporária de pessoal para ocupar cargos que, em essência, deveriam ser 

preenchidos via concurso público: 

 

Secretaria 

Municipal de 

Edital nº Cargos/funções 

 

Administração e 

Recursos Humanos 

 

001/2013 

Agente de Serviço Básico 

Auxiliar de Serviços Operacionais 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Segurança 

 

Educação 

 

001/2013 – SEME 

Assistente de Sala de Aula  

Professor 

Pedagogo 

 

 

Educação 

 

002/2013 – SEME 

Instrutor de Informática  

Biblioteconomista 

Instrutor de Música (musicalização) 

Instrutor de Música (fanfarra marcial) 

Instrutor de Laboratório de Ciências 

 

 

 

 

Psicólogo 

Instrutor físico 
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Assistência Social 

 

 

 

002/2013 – SEMAS 

Terapeuta Ocupacional 

Instrutor Social de Música (musicalização) 

Instrutor Social de Música (percussão) 

Educador Social 

Assistente Social 

Agente Social Municipal 

Instrutor Social – Projetos Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001/2013 – SEMUS 

Assistente Social – PA: 30 h/semanal 

Enfermeiro – 40 h/semanal 

Enfermeiro plantonista –PA 12x60 h (+ duas 

complementações de 12 horas)  

Farmacêutico – 40 h/semanal  

Fisioterapeuta – 30 h/semanal  

Médico Generalista – ESF: 40 h/semanal  

Médico Pediatra - PA: 24 h/semanal 

Médico plantonista – PA: 24 h/semanal  

Médico Psiquiatra – CAPS I / CAPS AD: 20 

h/semanal  

Médico Psiquiatra Infantil – CAPS I: 

20h/semanal  

Motorista – CNH, no mínimo categoria “D” 

– 40 h/semanal  

Motorista – CNH categoria “A” – 40 

h/semanal 

Nutricionista – 40 h/semanal  

Odontólogo – 40 h/semanal 

Odontólogo – PA: 24 h/semanal  

Odontólogo Especialista Endodontia: 40h  

Psicólogo – 40 h/semanal  

Técnico de Enfermagem – ESF: 40 

h/semanal  

Técnico de Farmácia – PA: 12x36 h  

Técnico de Imobilização Ortopédica – PA: 

12x36  

Técnico de Radiologia – PA: 24 h/semanal 

Terapeuta Ocupacional – 30 h/semanal 

 

Infraestrutura 

 

001/2013 – SEIM 

Engenheiro Civil 

Arquiteto 

Técnico em Edificações 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Gerência 

Estratégica de 

Esporte e Lazer 

 

001/2013 – GEEL 

Instrutor Esportivo 

Instrutor Recreativo 
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O ano de 2014 não destoa. Conforme Of. SARH 188/2014 (fls. 804 e 

805 do IC), foram feitas “renovações/prorrogações” dos contratos temporários 

firmados no ano anterior (para 21 cargos/funções diversos, o que se vê na Tabela 

de fl. 805 do IC) e, ainda, efetivadas novas contratações temporárias tendo por 

base processos seletivos simplificados realizados nos anos anteriores. 

 

Outrossim, fora realizado processo seletivo para contratação 

temporária de coordenadores do Programa Mais Educação (Edital SEME 

001/2014 – fls. 806/818 do IC). 

 

Para o ano de 2015, conforme tabela abaixo, já foram deflagrados 

pelo Munícipio de Anchieta os seguintes processos seletivos para contratação 

em designação temporária: 

 

Secretaria Municipal 

de 

Edital nº Cargos/funções 

Administração e 

Recursos Humanos 

001/2014 – SARH 

(fls. 866/877 do IC) 

Auxiliar Administrativo 

 

Secretaria Municipal 

de 

Administração e 

Recursos Humanos 

 

002/2014 – SARH 

(fls. 833/842 do IC) 

 

Agentes de Serviços Básicos  

Auxiliar de Serviços Operacionais 

Secretaria de 

Educação 

003/2014 – SEME 

(fls. 853/865 do IC) 

Professor docente P1 

Assistente 

Auxiliar de Serviços Básicos 

Educação 003/2015 – SEME Regente de Classe: I e II 

 

 

 

 

 

Educação 

 

 

 

 

004/2015 – SEME 

Pedagogo 

Assistente de Sala 

Instrutor de Laboratório de Ciências 

Instrutor de Laboratório de Informática  

Instrutor de Música 

Auxiliar de Secretaria Escolar 

Auxiliar de Biblioteca 

Biblioteconomista 

Motorista 

Educação  005/2015 - SEME Professor Coordenador 

 

 

 

 

 

Secretaria de 

 

 

 

 

 

002/2014 – SEMAS 

Psicólogo 

Assistente Social 

Instrutor físico 

Nutricionista 

Psicólogo 

Educador Social 
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Assistência Social (fls. 819/832 do IC) Instrutor Social de Música 

Agente Social Municipal 

Instrutor Social de Artes 

Instrutor de Informática 

Instrutor Social de Projetos Pedagógicos 

Secretaria de 

Assistência Social 

001/2015 Agente Social Municipal 

Secretaria dos 

Esportes e da 

Juventude de 

Anchieta 

001/2014 – SEJUV 

(fls. 888/895 do IC) 

Instrutor Esportivo 

Assistente esportivo de capoeira, jiu-jitsu e 

karatê 

Orientador pedagógico esportivo 

Gerência Municipal 

de Segurança 

Pública 

003/2014 – GMSP (fls. 

843/852 do IC) 

 

Auxiliar de Segurança  

 

 

De se destacar que cargos objeto das contratações temporárias, 

constantes nas tabelas acima postas, chegam a constar nos quadros da 

municipalidade, como cargos criados por lei, a serem providos, portanto, por 

concurso público. Vale apresentar a título de exemplo: 

 

Cargos ocupados por pessoal 

em designação temporária 

Cargo previsto em lei Legislação 

Agente de Serviço Básico Auxiliar de serviço público em suas 

especialidades: agente de defesa 

patrimonial, contínuo, copeiro, 

coveiro, merendeira 

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 611, 

do IC) 

Auxiliar de Serviços Operacionais Auxiliar operacional de serviço 

público em suas especialidades: 

auxiliar de infraestrutura e 

manutenção, gari, servente de 

limpeza 

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 611, 

do IC) 

Auxiliar Administrativo Assistente em serviço público, 

especialidade auxiliar 

administrativo 

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 610, 

do IC) 

Auxiliar de Segurança Auxiliar de serviço público em sua 

especialidade agente de defesa 

patrimonial  

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 611, 

do IC) 

Professor Professor municipal I e II, 

especialidade docente  

Lei Municipal nº 

776/2012 (fl. 714, 

do IC) 

Pedagogo Professor municipal II, 

especialidade pedagogo 

Lei Municipal nº 

776/2012 (fl. 714, 

do IC) 
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Psicólogo Analista em gestão pública, 

especialidade psicólogo 

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 610, 

do PP) 

Assistente Social Analista em gestão pública, 

especialidade Assistente Social 

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 610, 

do IC) 

Arquiteto Analista em gestão pública, 

especialidade Arquiteto 

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 610, 

do IC) 

Técnico em Edificações Técnico em serviços públicos, 

especialidade Técnico em 

Edificações  

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 610, 

do IC) 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Técnico em serviços públicos, 

especialidade Técnico em 

Segurança do Trabalho  

Lei Municipal nº 

680/2011 (fl. 610, 

do IC) 

 

Importa acrescentar que no que concerne à área da saúde (Edital 

SEMUS 001/2013), exceto os cargos de motorista e técnico de farmácia, ao que 

se vê, todos os demais são cargos criados pela Lei Municipal nº 773, de 13 de 

março de 2012, constantes em seu Anexo II (fl. 730 do IC). 

 

Os Editais de Processos Seletivos Simplicados nºs 001/2014 - SARH (fls. 

866/877 do IC), 002/2014 - SARH (fls. 833/842 do IC), 003/2014 - GMSP (fls. 843/852 

do IC); 001/2014 - SEJUV (fls. 888/901-v do IC), mencionam ter por base as Leis 

Municipais nºs 353/1999 (fls. 82 e 83 IC) e 156/2003 (fls. fls. 84/87 do IC), que 

dispõem sobre contratações temporárias. 

 

O Edital 002/2014 – SEMAS (fls. 819/832 do IC), bem como o Edital 

001/2015 desta mesma Secretaria (fls. 1059/1068 do IC) mencionam basear-se nas 

Leis Municipais nºs 156/2003 e 489/2007 (esta última à fl. 902 do IC). 

 

Editais como o 003/2014 – SEME (fls. 853/865 do IC), 003/2015 – SEME 

(fls. 1011/1031 do IC) e 004/2015 - SEME (fls. 1032/1051 do IC) dizem fundamentar-

se na Lei Municipal nº 156/2003. 

 

Dentre os diplomas legais acima mencionados, merece destaque a 

Lei Municipal nº 156, de 06 de novembro de 2003 (com alterações promovidas 

pelas Leis Municipais nºs 292/2005, 305/2005), que dispõe sobre a contratação 

provisória de pessoal para atender situações singulares de interesse público, e dá 

outras providências. Referida Lei busca legitimar contratações temporárias no 

município de Anchieta, de modo manifestamente inconstitucional. 
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A reiteração no tempo da repudiável conduta de se contratar 

pessoal em caráter temporário em detrimento do provimento decorrente de 

concurso público pode ser visualizada na Tabela abaixo onde são apresentados, 

a título de exemplo, alguns dados do quadro do funcionalismo público do 

Município de Anchieta, dos anos de 2010 a 2014:  

 

 

Cargo/função 

 

Ano 

Número 

Temporários Efetivos 

 

 

Auxiliar de Segurança 

2010 121 0 

2011 95 0 

2012 106 0 

2013 139 0 

2014 Sem 

informação 

Sem informação 

 

 

Assistente de Sala de Aula 

2010 42 0 

2011 105 0 

2012 152 0 

2013 270 0 

2014 251 0 

 

 

Agente de serviços Básicos 

2010 221 0 

2011 219 299* 

2012 0* 299* 

2013 315 0 

2014 0* 315* 

 

 

Auxiliar de Serviços Operacionais 

2010 27 0 

2011 23 0 

2012 0* 0* 

2013 37 0 

2014 37 0 

 

 

Professores e Pedagogos 

2010 345 155 

2011 324 176 

2012 352 3* 

2013 360 276 

2014 276 370 

 

Os dados de citada tabela são extraídos dos documentos de fls. 

784/796 do IC. Trata-se do OFÍCIO SARH/PMA Nº 166/2014 que apresenta resposta 

ao OF/PJGA/Nº 238/2014 deste Órgão Ministerial. 

 

De se registrar que, lamentavelmente, as informações prestadas 

pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos de Anchieta, 
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através de referenciado ofício, apresentam sérias inconsistências, como as que 

foram na tabela acima marcadas por asteriscos. 

 

Nesse sentido, consta, por exemplo, que nos anos de 2012 e 2014 

não havia designações temporárias para o cargo/função de agente de serviços 

básicos e que em 2011, 2012 e 2014, havia um número significativo de servidores 

efetivos para citado cargo, quer seja, 299, 299 e 315, respectivamente. 

 

É certo que não houve concurso para provimento de tal cargo, não 

havendo, pois, possibilidade de existir nos quadros na municipalidade o 

quantitativo informado de servidores efetivos, cabendo acrescer, inclusive, que 

no ano de 2013 referido cargo fez constar no Edital de processo seletivo para 

designação temporária, datado de 22 de maio de 2013, restando claro, pois, que 

se trata de fornecimento de informações desencontradas. 

 

Há que se ressaltar que, na tentativa de uma resolução negociada 

para adequação da situação acima posta às regras constitucionais de ingresso 

no serviço público, este Órgão Ministerial oficiou (docs. de fls. 753/755 do IC) ao 

Município de Anchieta, na pessoa do Prefeito Municipal apresentando-lhe 

proposta de Termo de Ajustamento de Condutas e instando-lhe a oferecer 

manifestação sobre a intenção de formalizar citado instrumento. 

 

Às fl. 757 do IC, o Município, por meio de Ofício protocolado em 

28/11/2013, solicita aumento de prazo para composição com o Ministério Público 

e informa que: 

 

(...) o Município de Anchieta-ES está analisando quais cargos serão 

necessários para o próximo ano, somando ao impacto na folha de 

pagamento, para ao fim, analisarmos com cautela a necessidade de 

quais situações será necessário o concurso público. 

 

No “próximo ano” a que fez menção, quer seja, 2014, conforme já 

exposto, permaneceu sem sentidas alterações a situação das contrações 

temporárias no município. 

 

Novamente, em 06/04/2015, este Órgão Ministerial expediu o 

OF/PJGA/Nº 173/2015 (fl. 985 do IC) ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anchieta, 

instando-o a se manifestar sobre a intenção de celebrar, com o Ministério Público 

Estadual, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, cuja minuta 

consta às fls. 986/1003 do IC, conferido o prazo de 10 (dez) dias úteis para tanto. 
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Em resposta, através do Of. Nº 07/2015 (fl. 1.070 do IC), foi informado 

que aconteceria uma reunião no dia 07 de maio com a Fundação Carlos 

Chagas – na verdade o Município firmou contrato com a Fundação Getúlio 

Vargas, tendo como objeto “o apoio ao alinhamento estratégico e à Elaboração 

de Proposta de Estrutura Organizacional e de Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos – PCCV” – a fim de deliberar quanto a possibilidade de  

cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta nos seus prazo e condições 

e que após a reunião seria dado retorno com as considerações pertinentes, 

porém desde então não houve qualquer manifestação formal do Município de 

Anchieta concernente ao assunto. 

 

Assim, sem êxito no âmbito administrativo, mesmo ante todas as 

tentativas frustradas de resolução extrajudicial do problema posto, que não pode 

aguardar indefinidamente por uma solução, é que o Parquet, por meio da 

presente ação, recorre à tutela jurisdicional estatal, a fim de que seja restaurada 

a ordem constitucional, mediante o cumprimento do comando previsto no art. 

37, inciso II, da Constituição da República. 

 

2 - DO DIREITO 

 

2.1 - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER 

NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO 

 

Conforme observado na Constituição Federal, art. 37, inciso II, e 

cediço por todos, via de regra, "a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público (...)". No entanto, existem 

situações em que o concurso público é dispensado: nomeação de cargos em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, funções de 

confiança a serem exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e a contratação temporária por tempo determinado para atender 

necessidade excepcional de interesse público: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte. 

(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

(...) 
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V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 

mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento; 

(...) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 

Desta forma, o inciso IX do dispositivo legal supracitado, via de 

exceção, possibilita a contratação de pessoal para encarar situações 

extraordinárias, obedecidos os requisitos de previsão expressa em lei e real 

existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

Observa-se, assim, que mencionada exceção não é uma porta 

aberta para enveredar-se o administrador numa fuga ao princípio da 

obrigatoriedade do concurso público, eis que sujeita a previsão e condições a 

serem estabelecidas pela legislação.  

 

Nesse sentido, a primeira condição para serem legítimas as 

contratações temporárias, é justamente a existência de legislação 

infraconstitucional integradora do art. 37, inciso IX, da Lei Maior. 

 

Mencionado preceito constitucional é de eficácia limitada, não tem 

plena aplicabilidade, só podendo operar quando sobrevier dita lei integradora, 

razão pela qual, fica claro que é vedado ao administrador público contratar 

pessoas por tempo determinado na ausência da lei ordinária integradora, exigida 

pelo dispositivo constitucional supracitado. Se o fizer, as admissões serão nulas e 

sujeitarão a autoridade responsável à punição prevista no artigo 37, §§ 2º e 4º, da 

Carta Magna.  

 

A lei integradora exigida pela Constituição será de cada uma das 

entidades políticas (União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios). 

 

Uma vez existindo lei que determine quais sejam os casos em que se 

admite a contratação temporária, o administrador somente poderá efetivar tais 

contratações por prazo determinado nos casos nela previsto. 

 

Observa a Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia 

Antunes Rocha1: 

                                                 
1 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: 

Saraiva, 1999, p. 241. 



 

 

 12 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Promotoria de Justiça Geral de Anchieta 

Rua Costa Pereira, nº 167, Centro. CEP 29.230-000 - Anchieta–ES - Tel: (28) 3536.1411 - www.mpes.gov.br 

 

As hipóteses de “necessidade temporária de excepcional interesse público” 

têm de ser expressas em lei, pelo menos no que se refere ao fator ou ao 

critério claros de identificação do que seja validamente considerado como 

tal, caso contrário o que pode ocorrer é que se tenha uma indeterminação 

dos casos que poderão ensejar a aplicação da regra contida naquele 

dispositivo, podendo-se então torná-lo como um escape para contratações 

que não configuram necessidade temporária nem “excepcional” interesse 

público. 

 

De acordo com o professor José Maria Pinheiro Madeira2 a 

Constituição Federal impõe três pressupostos para admissão de pessoal por meio 

da contratação temporária: 1) temporariedade da contratação, 2) necessidade 

temporária e 3) excepcionalidade do interesse público. 

 

O primeiro pressuposto é temporariedade da contratação, ou seja, os 

contratos firmados com esses agentes devem ter sempre prazo 

determinado, contrariamente, ao que ocorre nos regimes estatutário e 

trabalhista. 

 O segundo pressuposto é a necessidade temporária, entende-se a 

qualificada por sua transitoriedade. A necessidade dessas funções deverá 

ser sempre temporária, porque se a necessidade for permanente, o Estado 

deverá processar recrutamento dos servidores através dos demais regimes. 

O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público. A 

necessidade temporária deverá ser de interesse público, e esse interesse 

público deverá ser de caráter excepcional. O termo excepcional é 

utilizado pela Constituição Federal para afirmar que situações 

administrativas comuns não poderão ensejar a contratação desses 

servidores. 

 

A seguir são expendidas considerações a respeito de cada um 

desses três pressupostos com a respectiva demonstração de sua inobservância 

pelo Município de Anchieta.  

 

2.1.1 – DA TEMPORARIEDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Por citado pressuposto tem-se que os contratos temporários, devem 

ter prazo de vigência determinado, previsto em lei, sendo este o estritamente 

necessário ao atendimento da necessidade temporária que lhe deu ensejo. 

Inadmissíveis, portanto, reiteradas prorrogações que se perpetuam no serviço 

público, em límpida burla ao princípio constitucional da obrigatoriedade do 

concurso público. 

 

                                                 
2 MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, 

p. 29. 
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José dos Santos Carvalho Filho3, chama tal pressuposto de 

“determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com 

esses servidores devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do 

que ocorre nos regimes estatutário e trabalhista”.  

 

No Município de Anchieta, a Lei Municipal nº 156/2003, que rege as 

contratações temporárias, com exceção dos incisos VIII e XI do seu art. 2º, é 

silente quanto ao prazo de duração dos contratos, deixando ao arbítrio do 

administrador definir o que deveria estar definido em lei. 

 

A Lei Municipal nº 489/2007 (fl. 902 do IC), invocada, por exemplo, 

nos Editais de Processo Seletivo Simplicados nºs 002/2013 (SEMAS – fl. 452 do IC); 

002/2013 (SEME – fl. 496 do IC); 001/2013 (GEEL – fl. 517 do IC); Edital 002/2014 

(SEMAS para vigência em 2015 – fl. 819/832 do IC); 001/2014 (SARH para seleção 

de auxiliares administrativos para atuação em 2015 – fls. 866/877), prevê: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar os contratos 

dos servidores provisórios, cuja necessidade pública não possa ser 

interrompida no mês de janeiro de 2008.  

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo 

seletivo simplificado, para preenchimento das necessidades públicas, 

tendo por base as contratações do exercício de 2007, em especial no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 3º As contratações mencionadas nos artigos anteriores serão 

efetuadas com prazo de vigência até 30 de junho de 2008, devendo ser 

rescindidas no caso de realização e nomeação de servidor em virtude de 

concurso público.  

Art. 4º As contratações visam dar continuidade ao serviço público, 

devendo o executivo realizar o concurso público para substituí-las por 

servidores nomeados na forma do inciso II do artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

De fácil constatação que se trata de lei editada para aplicação ao 

exercício de 2008, ainda assim, conferindo prazo determinado para as 

contratações, quer seja, 08 de junho desse mesmo ano, não podendo, por 

conseguinte, legitimar contratações temporárias futuras. 

 

Resta claro com a leitura da exposição fática da presente ação, 

notadamente com a observação das tabelas nela consignadas, que o Município 

de Anchieta, vem, ao longo dos anos, admitindo pessoal em designação 

temporária, sem observância do requisito da temporariedade da contratação. 

 

                                                 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 4. ed. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 1999. 406. 
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Prorrogações/renovações dos contratos temporários, como as que 

podem ser comprovadas com o documento de fls. 804 e 805 do IC, vem se 

tornando regra, o que não merece guarida. 

 

De se registrar que a prática utilizada, de se firmar contrato com 

prazo determinado e, após seu término se fazer “nova” contratação para o 

exercício daquela mesma função, numa tentativa de desnaturar a figura da 

prorrogação contratual e, por conseguinte tentar impor a roupagem da 

temporariedade à referida contratação, merece ser obstaculizada. Mesmo que 

com interstício temporal entre o término de um contrato e uma novel contração 

e, ainda que com a eventual mudança da pessoa contratada, resta prejudicado 

o pressuposto temporal em comento. 

 

A par do exposto, evidenciado está o desatendimento, pelo 

Município de Anchieta, desse necessário pressuposto à efetivação de 

contratações temporárias com sustentáculo constitucional. 

 

2.1.2 – DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA 

 

Pressuposto denominado por José dos Santos Carvalho Filho como 

temporariedade da função, requer que a necessidade dos serviços seja 

temporária, não restando espaço para admissão de servidores temporários para 

exercício de funções, cujas necessidades sejam permanentes da Administração. 

 

Necessidade temporária, pela própria acepção da palavra é a que 

se apresenta em determinado momento e depois desaparece. Tratando-se de 

déficit de servidor, sem que qualquer circunstância temporária tenha levado à tal 

situação, por óbvio, a necessidade é permanente. 

 

Diógenes Gasparini4, ao discorrer sobre os requisitos a serem 

observados para a contratação temporária, destaca: 

 

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua 
transitoriedade; a que não e  permanente; aquela que se sabe ter um fim 

próximo  Em suma, a que e  passageira. [...] Basta a transitoriedade da 

situação e o excepcional interesse público. Mas, ainda, não e  tudo. Tem-se 

de demonstrar a impossibilidade do atendimento com os recursos humanos 

de que dispõe a Administração Pública ou, conforme ensina Celso Antônio 

Bandeira de Mello (Regime constitucional dos servidores da administração 

direta e indireta, 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 82), “cumpre 

que tal contratação seja indispensável; vale dizer, induvidosamente não haja 

                                                 
4 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos 

servidores já  existentes.1 

 

Ao discorrer sobre o assunto  ose   dos Santos Carvalho Filho5 afirma: 

 

Depois, temos o pressuposto da temporariedade da função: a necessidade 
desses serviços deve ser sempre temporária   e a necessidade e  

permanente, o Estado deve processar o recrutamento através dos demais 
regimes  Esta , por isso, descartada a admissão de servidores temporários para 

o exercício de funções permanentes; se tal ocorrer, porém, haverá 
indisfarçável simulação, e a admissão será  inteiramente inválida. 

Lamentavelmente, algumas Administrações, insensíveis (para dizer o mínimo) 

ao citado pressuposto, tentam fazer contratações temporárias para funções 

permanentes, em flagrante tentativa de fraudar a regra constitucional. Tal 

conduta, além de dissimular a ilegalidade do objetivo, não pode ter outro 

elemento mobilizador senão o de favorecer a alguns apaniguados para 

ingressarem no serviço público sem concurso, o que caracteriza inegável 

desvio de finalidade. 

    

A burla à Constituição ocorre, se a função e   de exigibilidade 

permanente e a contratação não se da   por excepcional necessidade 

temporária, concretamente motivada e devidamente amparada em lei. 

 

A contratação temporária de pessoal, prevista no art. 37, IX, da 

Constituição Federal (e art. 32, inciso IX, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo , portanto, ha   de se fundar em necessidade eventual. Tratando-se de 

necessidade permanente, caracterizar-se-á a sua invalidade. 
 

No caso, considerando o número de servidores contratados pelo 

Município de Anchieta, bem como as reiteradas prorrogações, renovações 

contratuais ou novéis contratos firmados, mas para as mesmas funções, resta 

claro que as contrações não se devem a circunstâncias temporárias. Trata-se, 

pois, de necessidade permanente, a ponto de se ver notoriamente realizado 

pelo Município diversos processos seletivos, que se repetem com o passar dos 

anos. 

 

Nesse sentido, versando sobre hipótese semelhante à verificada no 

Município de Anchieta, é o recente julgado a seguir colacionado: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE 

INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. POSSIBILIDADE 

DE PROLONGAMENTO INDEFINIDO DOS CONTRATOS. TUTELA ANTECIPADA. 

                                                 
5 CA  A H  F  H ,  ose   dos Santos. Manual de direito administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Iuris, 2006, p. 500. 
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REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. Desde 2005 o agravante vem 

contratando profissionais para exercerem atividades permanentes, sendo 

que tais contratos tem sido reiteradamente renovados, uma vez que o art. 

6º, §3º da Lei Municipal 2.956/2009 autoriza, indefinidamente, a realização 

de sucessivas renovações. Tais circunstâncias não se enquadram na 

exceção prevista no artigo 37, IX, da Constituição da República. A decisão 

não elimina, de imediato, os profissionais que atualmente exercem as 

funções do Programa Saúde da Família, vedando apenas a renovação 

dos contratos destes ou a substituição dos mesmos por meio de novas 

contratações temporárias. Ausente, portanto, o risco de dano inverso. 

Estando presentes os requisitos do art. 273, I, do CPC, deve ser mantida a 

tutela antecipatória deferida pela Magistrada a quo. Recurso desprovido. 

(TJMG; AI 1.0637.14.001646-9/001; Rel. Des. Eduardo Guimarães Andrade; 

Julg. 09/12/2014; DJEMG 17/12/2014). (Grifamos) 

 

Desta forma, se todo ano se perfaz necessária a contratação 

temporária de auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, pedagogos, por 

exemplo, trata-se de uma necessidade permanente da administração. Em sendo 

permanente, resta evidente a burla ao princípio constitucional do concurso 

público. 

 

2.1.3 - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 

 

Tem-se por certo que o interesse público é condição para efetivação 

de qualquer ato administrativo. Em se tratando da contratação temporária de 

pessoal, porém, a Constituição da República exige que esse interesse seja 

excepcional. Importa dizer, o interesse público há de ser emergencial, urgente, a tal 

ponto que se a Administração prescindir da contratação restará sacrificado 

interesse público de grande relevância.  

 

Assim, ao fazer uso do termo excepcional interesse público, a Carta 

Magna transparece que situações administrativas comuns não estão aptas a 

ensejar a contratação temporária.   a situação atípica que caracteriza 

mencionada contração, nas hipo  teses previstas em lei, caso em que se admite o 

regime especial. 

 

E  pacifica a orientação doutrinária: 

 

A Constituição prevê que a lei  entende-se  federal, estadual, distrital ou 
municipal, conforme o caso  estabelecera  os casos de contratação para o 

atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público 

(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante 

contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam 

admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, 

cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%2037&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart37
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20273&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart273
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portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, e  contemplar situações nas quais ou 

a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo 
importantes, e  temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo 

ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a 
atividade não e  temporária, mas o excepcional interesse público demanda 

que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste 

sentido, “necessidade temporária”), por não haver tempo hábil para realizar 

concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse comum que se 

tem de acobertar.6 (Grifamos) 

 

Com efeito, pela exposição fática apresentada, resta claro que, 

ilegais, a esmagadora maioria das contratações temporárias, reiteradamente 

efetivadas pelo Município de Anchieta ao longo de vários anos, encontra-se 

despida da veste da excepcionalidade. 

 

O que dizer da contratação, perpetuada no tempo, de auxiliares de 

serviços gerais, auxiliares administrativos, auxiliares de segurança, auxiliares de 

serviços operacionais, professores, pedagogos, psicólogos, por exemplo? Como 

enxergar em referidas contratações o requisito da excepcionalidade? 

 

Em verdade não restam dúvidas que, cargos para execução de 

funções rotineiras (como auxiliares administrativos), cargos técnico-profissionais 

(como psicólogos, médicos, pedagogos) ou cargos e de mero expediente, não 

podem continuar objeto de contratações temporárias, do contrário terminam por 

consolidar-se, ilegalmente, como ocorre no Município de Anchieta, na regra para 

ingresso nos quadros da municipalidade.  

 

Para comprovação do alegado, basta uma análise da tabela 

constante às fls. 03/05 da presente inicial, da relação constante do OFÍCIO 

SARH/PMA Nº 166/2014 que apresenta resposta ao OF/PJGA/Nº 238/2014 deste 

Órgão Ministerial (fls. 784/796 do IC) e da tabela apresentada por meio do Of. 

SARH 188/2014 (fls. 804 e 805 do IC). 

 

Com efeito, pode ser constatada a ilegalidade das contratações e a 

inexistência do caráter de excepcionalidade, podendo ser relacionados, dentre 

outros, os seguintes cargos: auxiliar administrativo, agente de serviços básicos, 

auxiliar de segurança, auxiliar de serviços operacionais, psicólogo, assistente social, 

pedagogo e instrutor esportivo. 

 

                                                 
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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2.2 - DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

TEMPORÁRIOS 

 

A Lei Orgânica do Município de Anchieta (fls. 903/934 do IC), ao 

dispor sobre a obrigatoriedade de concurso público para preenchimento de 

cargos públicos estabelece em seu art. 102: 

 

Art. 102 – Os Servidores Públicos do Município de Anchieta serão 

submetidos ao Regime Estatutário Próprio, além dos Planos de Carreira, 

Cargos e Salário respectivo. 

 …  

II – A investidura no cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos, de acordo com 

a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na formas previstas 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração. 

 

Ao cuidar da contratação temporária, este mesmo diploma legal 

dispõe em seu art. 108: 

 

Art. 108 - Lei específica estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado, para atenderá necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

 

Também sobre o acesso aos cargos públicos e a contratação 

temporária devem ser trazidos à colação a regra prevista na Lei Complementar 

Municipal nº 27/2012, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Anchieta 

(fls. 935/955 do IC): 

 

Art. 10 A investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

complexidade e natureza do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. 

 

Assim, como não poderia ser diferente, a Lei Orgânica do Município 

de Anchieta segue o comando da Carta Maior no sentido de que a regra para 

ingressar em cargo público é o concurso de provas e títulos. 

 

O art. 108 da Lei Orgânica Municipal é diáfano, deixando 

claramente evidenciado que a contratação temporária se dará: 1) por lei 

específica; 2) por prazo determinado; 3) de forma a atender necessidade 

temporária; 4) de excepcional interesse público. 
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Não obstante, como já observado, não é isso que vem ocorrendo 

no Município de Anchieta, uma vez que a Administração Pública vem realizando 

sucessivas contratações temporárias em total desrespeito aos princípios 

constitucionais. 

 

No Município de Anchieta tratam da contração temporária: 

 

 Lei Municipal nº 353/1999, que foi quase que na sua inteireza 

alterada pela Lei Municipal nº 156/2003; 

 Lei Municipal nº 156/2003 que “dispõe sobre contratação 

provisória de pessoal para atender a situações singulares de 

interesse público”; 

 Lei Municipal nº 489/2007, que dispõe sobre autorização para 

promoção de contratação temporária por excepcional interesse 

público. Editada para aplicação ao exercício de 2008, ainda 

assim, conferindo prazo determinado para as contratações, quer 

seja, 08 de junho desse mesmo ano. 

 

Merece, pois, destaque a Lei Municipal nº 156, de 06 de novembro 

de 2003 (com alterações promovidas pelas Leis Municipais nºs 292/2005, 

305/2005). Nota-se que atualmente é referida Lei que busca legitimar as 

contratações temporárias no município. Em seu art. 2º são enumerados os casos 

de interesse público singular autorizadores de mencionada contratação: 

 

Art. 2º - Consideram-se interesse público singular as seguintes situações:  

I – para assistência às situações de calamidade, urgência e emergência; 

II - para combate a surtos endêmicos, epidêmicos e pandêmicos; 

III - para atendimento à execução de convênios a que se obrigar o 

Município de Anchieta, oriundo de vínculo com a União Federal, Estados, 

Municípios e Entidades Civis nacionais e internacionais; 

IV - para contratação de professor substituto; 

V - para contratação de professor visando atender a ampliação da rede 

educacional municipal; 

VI - para contratação de pessoal para substituição de servidores 

licenciados, aposentados ou afastados na forma da lei; 

VII - atendimento à execução de convênios a que se obrigar o Município 

de Anchieta, oriundo de vínculo com país estrangeiro, suas células 

governamentais; 

VIII – quaisquer cargos de que a Administração vier a necessitar para 

atender a situações imprevistas decorrentes de caso fortuito e força maior, 

ou para satisfação imediata de interesse público, enquanto não é criado o 

cargo na estrutura da Administração, caso em que a contratação só 

poderá ocorrer até o prazo de criação do cargo, o qual fica limitado ao 

período de doze meses; 
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IX – casos imprevisíveis, de excepcional interesse público, enquanto 

perdurar a necessidade, sem caráter permanente, desde que 

juridicamente fundamentado. 

X – a contratação de guarda-vidas, no período de grande fluxo de turistas, 

e de seguranças quando houver necessidade;  

XI – a contratação de professores e de serventes escolares, para 

atendimento de alunos carentes, no período de férias escolares.  

 

Em que pese não ser este o escopo da presente ação, tem-se por 

duvidosa a constitucionalidade de citada Lei. Nesse sentido, a título de exemplo, a 

disposição maculada pela generalidade, constante no inciso VIII de seu art. 2º, quer 

seja: “quaisquer cargos de que a Administração vier a necessitar para atender a 

situações imprevistas decorrentes de caso fortuito e força maior, ou para 

satisfação imediata de interesse público”. O grau de indeterminação e 

generalidade é latente, deixando espaço para o administrador definir o que 

deveria estar definido em lei. 

  

Retomando o ensinamento da Ministra Cármen Lúcia Antunes 

Rocha, já citado na presente exordial: 

 

As hipóteses de “necessidade temporária de excepcional interesse público” 

têm de ser expressas em lei, pelo menos no que se refere ao fator ou ao 

critério claros de identificação do que seja validamente considerado como 

tal, caso contrário o que pode ocorrer é que se tenha uma indeterminação 

dos casos que poderão ensejar a aplicação da regra contida naquele 

dispositivo, podendo-se então torná-lo como um escape para contratações 

que não configuram necessidade temporária nem “excepcional” interesse 

público. (Grifamos) 

 

Nesse sentido, colhe-se dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles7: 

 

A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.  

Ademais, a lei deve prever os casos de contratação temporária de forma 

específica, não se admitindo hipóteses abrangentes ou genéricas. [...] Fora 

daí, tal contratação tende a contornar a exigência de concurso público, 

caracterizando fraude à Constituição. (Grifamos) 

 

Sobre o exposto há muito vem se posicionando o STF: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. C.F., ART. 37, IX. LEI 9.198/90 E LEI 10.827/94, DO ESTADO DO 

PARANÁ. I – A regra é a admissão de servidor público mediante concurso 

público: C. F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em 

comissão referidos no inciso II do art. 37 e a contratação por tempo 

                                                 
7
 MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro.  33 ed.  São Paulo: Malheiros, 2007, p. 416. 
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determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público: C.F., art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as 

seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; 

c) necessidade temporária de interesse público excepcional. II - (...) III – A 

lei referida no inciso IX do art. 37, C. F., deverá estabelecer os casos de 

contratação temporária. No caso as leis impugnadas instituem hipóteses 

abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a 

contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, atribuindo 

ao chefe do Poder interessado na contratação estabelecer os casos de 

contratação: inconstitucionalidade. (...) IV – Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI n. 3.210/PR, rel. Ministro 

Carlos Velloso, DJ de 03.12.2004). 

 

Importante destacar o seguinte trecho do acórdão: 

 

No caso, é o Chefe do Poder, interessado na contratação de servidores 

temporários, que terá a atribuição de declarar a necessidade e o 

excepcional interesse público. Todavia, o comando constitucional, inciso 

IX, do art. 37, é no sentido de que 'a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público'. É dizer, a lei é que 

estabelecerá os casos de contratação e não o Chefe do Poder 

interessado. No caso, as leis impugnadas estabelecem hipóteses 

abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a 

contingência fática que evidenciaria a situação de emergência. 

 

Outra hipótese prevista no art. 2º da Lei Municipal 156/2013 a 

merecer destaque é a insculpida em seu inciso VI que considera como interesse 

público singular a contratação de pessoal em caráter temporário para 

substituição de servidores licenciados, aposentados ou afastados na forma da lei. 

 

Tem-se que o fato de o serviço público eventualmente necessitar de 

funcionário ante o número deficitário em um determinado setor, seja por 

demissão, exoneração, aposentadoria ou falecimento de servidor, não é motivo 

idôneo para dizer que esteja presente uma circunstância temporária 

excepcional. Tais situações são previsíveis, são normais, constituem a rotina da 

administração. 

  

É de conhecimento da Administração Pública que seus servidores 

eventualmente podem afastar-se de suas atividades, por motivo de licença para 

tratamento de saúde, licença-prêmio, férias, licença-maternidade, dentre outras. 

Haverá sempre servidores afastados, aposentados, exonerados por diversos 

motivos e nem por isto, será autorizada a contratação sem concurso. Deveras, a 

substituição de servidor efetivo afastado de suas funções não configura situação 

de emergência, urgência ou calamidade. 
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Oportuno trazer à colação o seguinte julgado: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE 

SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO - 

COLIDÊNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 21, § 2º, DA CARTA 

CONSTITUCIONAL ESTADUAL - AÇÃO PROCEDENTE. Nos termos das 

Constituições Estadual e Federal/88, a necessidade que enseja a 

contratação de pessoal temporário há que ser qualificada, sendo 

descogitável a admissão de pessoal no serviço público sem premente 

necessidade da prestação laboral, quer para professor temporário ou em 

caráter permanente. Deve-se ter presente, que a singela necessidade de 

admissão de pessoal subordinada ao desenvolvimento das atividades 

rotineiras da Administração que reclamam mais servidores ou por força de 

vacância dos cargos e do natural e paulatino aumento da demanda de 

serviços pela coletividade em geral, não justifica a imperiosidade de 

contratações de pessoal temporário para o serviço público; não que essa 

não seja útil, porém é imperioso que a mesma se torne indispensável pela 

premência no atendimento de situações emergenciais." (TJSC - Ação 

direta de inconstitucionalidade n. 2001.008846-0, de Urubici, relator: Des. 

Anselmo Cerello, j. 2/10/2002). 

 

Assim, de modo manifestamente inconstitucional, o Município de 

Anchieta, vem trilhando caminho absolutamente inverso ao que preceitua a 

Carta Maior, agindo ao arrepio do princípio da legalidade, ao qual todo 

administrador público está estritamente vinculado. 

 

Ora, resta claro que as contratações temporárias efetivadas pelo 

Poder Executivo Municipal não estão observando os requisitos legais, em especial o 

aspecto da excepcionalidade. 

 

Na verdade, observa-se em praticamente todos os casos de 

contratações efetivadas pela municipalidade cristalina ofensa à exigência do 

concurso público para provimento dos cargos públicos. Da forma como vem sendo 

adotadas, as contratações temporárias estão se tornando praticamente definitivas, 

uma vez que em sua esmagadora maioria estão sendo utilizadas para 

preenchimento de cargos inerentes ao regular funcionamento da administração 

pública, vale dizer, cargos essencialmente de caráter efetivo. 

 

Forçoso concluir, pelo que fora acima exposto e considerando a 

documentação que instrui a presente inicial, que o Município de Anchieta, através 

de seu representante legal, vem desrespeitando os princípios constitucionais que 

regem a boa administração pública, mormente o princípio da legalidade, violando 

direito difuso da coletividade, que espera dos administradores públicos o respeito 

aos princípios basilares da administração pública.  
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Logo, todas as contratações temporárias realizadas pelo Município de 

Anchieta que não observem os requisitos do art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal, isto é, temporariedade da contratação, necessidade temporária e 

excepcionalidade do interesse público, são ilegais, merecendo ser proclamada 

sua nulidade. 

 

Nesse passo, frisa-se, são nulos, por ofensa ao art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, os atos praticados pelo Município de Anchieta de: 

 

a) Admissão de pessoas através de contrato por prazo determinado 

para exercerem funções de necessidade permanente, em casos 

que não de excepcional interesse público e por prazos 

incompatíveis; 

b) Renovação/prorrogação de contratos por prazo determinado, 

eternizando no serviço público pessoas admitidas por prazo 

determinado;  

c) Admissão de pessoas em casos que sequer constam das 

exceções constitucionais ao princípio do concurso público, ou 

seja, contratos por prazo indeterminado, sem concurso público.    

 

Patente está, portanto, que a contratação temporária de pessoal 

para os cargos/funções a seguir listados não condizem com o postulado 

estabelecido no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que não 

se está diante de hipóteses em que haja necessidade temporária e excepcional 

interesse público: 

 

1. Agente de Serviço Básico 

2. Auxiliar de Serviços Operacionais 

3. Auxiliar Administrativo 

4. Auxiliar de Segurança 

5. Assistente de Sala de Aula 

6. Professor 

7. Pedagogo 

8. Instrutor de Informática 

9. Instrutor de Música 

10. Instrutor Social de Música 

11. Instrutor social de esportes 

12. Instrutor social de artes 

13. Psicólogo 

14. Nutricionista 

15. Assistente Social 

16. Instrutor físico 

17. Instrutor Esportivo 

18. Instrutor Recreativo 

19. Assistente esportivo de capoeira, jiu-jitsu e karatê 
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20. Orientador Pedagógico Esportivo 

21. Educador Social 

22. Agente Social Municipal 

23. Instrutor Social de Projetos Pedagógicos 

24. Cuidador social 

25. Cuidador 

26. Biblioteconomista 

27. Instrutor de Laboratório de Ciências 

28. Terapeuta Ocupacional 

29. Enfermeiro – 40 h/semanal 

30. Enfermeiro plantonista –PA 12x60 h (+ duas complementações de 12 horas) 

31. Farmacêutico – 40 h/semanal 

32. Fisioterapeuta – 30 h/semanal 

33. Médico Generalista – ESF: 40 h/semanal 

34. Médico Pediatra - PA: 24 h/semanal 

35. Médico plantonista – PA: 24 h/semanal 

36. Médico Psiquiatra – CAPS I / CAPS AD: 20 h/semanal 

37. Médico Psiquiatra Infantil – CAPS I: 20h/semanal 

38. Motorista – CNH, no mínimo categoria “D” – 40 h/semanal 

39. Motorista – CNH categoria “A” – 40 h/semanal 

40. Nutricionista – 40 h/semanal 

41. Odontólogo – 40 h/semanal 

42. Odontólogo – PA: 24 h/semanal 

43. Odontólogo Especialista Endodontia: 40h 

44. Psicólogo – 40 h/semanal 

45. Técnico de Enfermagem – ESF: 40 h/semanal 

46. Técnico de Farmácia – PA: 12x36 h 

47. Técnico de Imobilização Ortopédica – PA: 12x36 

48. Técnico de Radiologia – PA: 24 h/semanal 

49. Terapeuta Ocupacional – 30 h/semanal 

50. Engenheiro Civil 

51. Arquiteto 

52. Técnico em Edificações 

53. Técnico de Segurança do Trabalho 

54. Agente Social Municipal 

55. Professor Coordenador 

 

As Constituições, Federal e Estadual, são enfáticas no sentido de 

que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e 

exoneração”. A regra, destarte, é que o ingresso no serviço público seja feito 

através de concurso.  

 

A Carta Estadual, em simetria com a Carta Federal, estabeleceu 

duas exceções acerca da possibilidade de provimento de cargo ou emprego 

público, mediante contratação direta de pessoal pela Administração Pública, ou 

seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público: a) 

nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e 
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exoneração (art. 32, inciso II); e, b) contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 32, 

inciso IX).  

 

Nessa toada, todos os casos de admissões irregulares apontadas 

acima, levadas a efeito pelo requerido, bem como quaisquer outras sem 

obediência ao comando constitucional (artigo 37, inciso IX), são atos nulos, não 

podendo, via de consequência, gerar nenhum efeito, devendo ser declarada sua 

nulidade, sem prejuízo da responsabilidade do administrador público a ser 

reconhecida em eventual ação proposta para tal fim. 

 

O reconhecimento da nulidade dos referidos atos é absolutamente 

necessário, a fim de que se venha preservar os interesses da coletividade, que 

espera dos administradores o zelo pelos princípios constitucionais regentes da 

administração pública.  

 

Vale consignar que este Órgão Ministerial não está alheio à 

dinâmica que envolve a admissão de pessoal para os quadros da 

municipalidade. Por certo as carências e as necessidades modificam-se 

rapidamente, assim como pondera que serviços de relevância pública não 

podem ser paralisados. No entanto, isso não pode servir de justificativa à burla do 

concurso público. 

 

3 - DO PEDIDO LIMINAR 

 

Acerca do tema da liminar em Ação Civil Pública, leciona Rodolfo 

de Camargo Mancuso: 

 

Em dois dispositivos trata a Lei nº 7.347/85 sobre a tutela cautelar dos 

interesses difusos. Dá-lhes ação cautelar, propriamente dita, no art. 4.º e 

prevê a possibilidade de concessão de mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, no artigo 12 (...)  

Cabe ressaltar, desde logo, que o art. 4.º contém uma particularidade: a 

cautela não apenas preventiva, como seria curial, mas pode conter um 

comando, uma determinação para um non facere, ou mesmo para um 

facere, tudo em ordem a “evitar o dano ao meio ambiente, ao 

consumidor   ” etc        

Conjugando-se os arts. 4.º e 12.º da Lei nº 7.347/85, tem-se que essa tutela 

de urgência há de ser obtida através de liminar que, tanto pode ser 

pleiteada na ação cautelar (factível antes ou no curso da ação civil 

pública) ou no bojo da própria ação civil pública, normalmente em tópico 

destacado da petição inicial. Muitas vezes, mais prática será a segunda 
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alternativa, já que se obtém a segurança exigida pela situação de 

emergência, sem a necessidade de ação cautelar propriamente dita.8 

 

E ainda: 

 

Não há necessidade de ajuizar-se ação cautelar, antecedente de ação 

principal, para pleitear, com evidente desperdício de tempo e atividade 

jurisdicional. O pedido de concessão de liminar pode ser cumulado na 

petição inicial de ACP de conhecimento cautelar ou de execução (JTJSP 

113/312). 

 

A concessão da medida liminar faz-se necessária, no presente caso, 

para impedir que dinheiro público continue sendo despendido com o 

pagamento de pessoal contratado ilegalmente, assim como com o 

estabelecimento de novos vínculos de pessoas com o Município de Anchieta, 

mediante novas contratações temporárias. Caso contrário, quando da sentença 

final, o prejuízo aos cofres públicos será ainda maior. 

 

No presente caso, mostram-se patentes os requisitos para a 

concessão da medida liminar, quais sejam: o fumus boni juris e o periculum in 

mora. 

 

O primeiro requisito está evidenciado, no caso, pela inequívoca 

violação da Constituição da República, materializada pela contratação 

temporária de centenas de pessoas em desacordo com a norma constitucional, 

com o consequente pagamento ilegal aos ocupantes dos referidos cargos, em 

detrimento do patrimônio público municipal.  

 

Sobre o tema tem-se que:  

 

O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no 

processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas 

simplesmente, um juízo de probabilidade, perspectiva essa que basta para 

justificar o asseguramento do direito” 9 

 

Do mesmo modo, o perigo na demora da prestação jurisdicional 

poderá causar danos de difícil reparação ao erário, vez que a cada mês são 

liberados os pagamentos de servidores contratados em total afronta aos 

princípios constitucionais.  

 

                                                 
8 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública. 10. ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, pp. 189, 199 e 201. 
9 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva, 1986, v. 3, pp. 154 e 158. 
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Outrossim, o não impedimento de novas contratações para os 

referidos cargos somente irá resultar maiores prejuízos aos cofres públicos 

municipais. 

  

De outra sorte, o interesse que justifica o pedido liminar consiste no 

estado de perigo no qual se encontra o pedido principal, possibilidade ou a 

certeza de que a atuação normal do direito chegaria tarde. Portanto, o perigo 

na demora – periculum in mora – é que apresenta a nota característica das 

medidas cautelares, prescindindo de uma indagação profunda do primeiro 

pressuposto, ou seja, admitindo apenas a probabilidade da existência do direito 

acautelado, bastando, pois, a „fumaça do bom direito‟ (fumus boni juris). 

 

Tendo em vista a presente ação estar alicerçada em sólida 

comprovação de todo o exposto e da flagrante irregularidade do quadro de 

pessoal contratado temporariamente do Município de Anchieta, não há óbice 

ao acolhimento liminar.  

 

Todavia, há de se ressaltar que a simples concessão da liminar, de 

forma isolada, não possui força cogente suficiente para impedir novas admissões. 

Assim, imprescindível que a medida liminar se faça acompanhar de sanção em 

caso de desatendimento à ordem judicial, qual seja, a multa do § 2º do referido 

artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública. Sobre o tema, mais uma vez valendo-se 

dos ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, tem-se: 

 

Impende ainda considerar que a liminar poderá já vir acompanhada de 

uma astreinte de cunho pecuniário, para „forçar‟ o cumprimento 

específico da obrigação de fazer ou de não fazer, deferida initio litis (art. 

12, § 2.º). (...)  

Como esclarece José Marcelo Menezes Vigliar, a multa diária fixada na 

sentença final (art. 11 da Lei nº 7.347/85) não se confunde com aquela 

fixada initio litis, como medida cautelar, quando um dos legitimados, em 

sede de cautelar, postula a imposição de multa caso a ofensa ao interesse 

individual considerado naquela demanda não cesse. (...) 

      Na lição de Enrico Tullio  iebman, a astreinte é uma “condenação 

pecuniária proferia em razão de tanto por dia de atraso (ou por qualquer 

unidade de tempo, conforme as circunstâncias ‟, destinada a obter do 

devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de uma 

pena suscetível de aumentar indefinidamente” 10 

 

Desta forma, necessária a fixação de multa diária em caso de 

desobediência à ordem liminar, imposta por dia de desatendimento, sob pena 

                                                 
10 Ob. cit., pp. 207-208. 
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de tornar inócua a medida concedida, vez que sem força coercitiva para seu 

integral cumprimento. 

 

Portanto, requer o Ministério Público Estadual a concessão, initio litis, 

de medida liminar, sob pena de multa diária por descumprimento, destinada ao 

Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, em valor a ser arbitrado 

por Vossa Excelência, na forma do art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil), para: 

 

a) Impor ao requerido a obrigação de fazer consistente na 

suspensão, no prazo de 10 (dez) meses, a contar do deferimento 

deste pedido liminar, da eficácia dos contratos temporários para os 

cargos/funções listados às fls. 23/24 da presente inicial, bem como 

daqueles em desacordo com a regra do art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal, que porventura venham a ser firmados e/ou 

prorrogados/renovados no transcurso de referido prazo;  

 

b) Impor ao requerido a obrigação de não fazer, consistente na 

imediata abstenção de realizar novas contratações temporárias 

para os cargos/funções listados às fls. 23/24 desta inicial, bem como 

quaisquer outros cargos/funções, em desacordo com a regra do art. 

37, inciso IX, da Constituição Federal; 

 

c) Impor ao requerido a obrigação de não fazer, consistente na 

imediata abstenção de prorrogar ou renovar os contratos 

temporários para os cargos/funções listados às fls. 23/24 desta 

inicial, cuja vigência extrapole o prazo de 10 (dez) meses requerido 

no item “a”, bem como quaisquer outros cargos/funções, em 

desacordo com a regra do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

que porventura venham a ser firmados no transcurso de referido 

prazo; 

 

d) Impor ao requerido a obrigação de fazer para que, no prazo de 

10 (dez) meses, a contar do deferimento deste pedido liminar, 

conclua, com a homologação do resultado final, a realização de 

concurso(s) público(s) para provimento dos cargos necessários à 

regularidade do serviço público. 
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4. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer o Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo: 

 

a) seja a presente autuada, juntamente com o Inquérito Civil – IC 

nº 2014.0010.8099-28 que segue anexo, e processada na forma e no 

rito preconizado na Lei nº 7.347/85; 

 

b) seja concedido o provimento liminar, initio litis, acima requerido, 

com a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da 

decisão (tópico 3); 

 

c) a citação do requerido, para, querendo, oferecer a resposta 

que entender pertinente, no prazo, na forma e sob as penas da lei, 

permitindo-se ao Oficial de Justiça utilizar-se da exceção prevista no 

art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil 

 

d) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros 

encargos, à vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85; 

 

e) sejam as intimações do autor feitas pessoalmente, dado o 

disposto no artigo 236, § 2º, do Código de Processo Civil e no art. 14 

do Provimento nº 14/99, de 08/03/99, da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado do Espírito Santo, com a redação que lhe foi 

dada pelo Provimento nº 15/99, de 14/04/99; 

 

f) seja, após regular instrução, julgado procedente o presente 

pedido em todos os seus termos: 

 

f.1) confirmando as medidas liminares requeridas no tópico 3 

desta inicial; 

 

f.2) declarando a nulidade dos contratos temporários para os 

cargos/funções listados às fls. 23/24 da presente inicial (Agente 

de Serviço Básico; Auxiliar de Serviços Operacionais; Auxiliar 

Administrativo; Auxiliar de Segurança; Assistente de Sala de Aula; 

Professor; Pedagogo; Instrutor de Informática; Instrutor de Música; 

Instrutor Social de Música; Instrutor social de esportes; Instrutor 

social de artes; Psicólogo; Nutricionista; Assistente Social; Instrutor 
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físico; Instrutor Esportivo; Instrutor Recreativo; Assistente esportivo 

de capoeira, jiu-jitsu e karatê; Orientador Pedagógico Esportivo; 

Educador Social; Agente Social Municipal; Instrutor Social de 

Projetos Pedagógicos; Cuidador social; Cuidador; 

Biblioteconomista; Instrutor de Laboratório de Ciências; Terapeuta 

Ocupacional; Enfermeiro – 40 h/semanal; Enfermeiro plantonista –

PA 12x60 h (+ duas complementações de 12 horas); 

Farmacêutico – 40 h/semanal; Fisioterapeuta – 30 h/semanal; 

Médico Generalista – ESF: 40 h/semanal; Médico Pediatra - PA: 24 

h/semanal; Médico plantonista – PA: 24 h/semanal; Médico 

Psiquiatra – CAPS I / CAPS AD: 20 h/semanal; Médico Psiquiatra 

Infantil – CAPS I: 20h/semanal; Motorista – CNH, no mínimo 

categoria “D” – 40 h/semanal; Motorista – CNH categoria “A” – 40 

h/semanal; Nutricionista – 40 h/semanal; Odontólogo – 40 

h/semanal; Odontólogo – PA: 24 h/semanal; Odontólogo 

Especialista Endodontia: 40h; Psicólogo – 40 h/semanal; Técnico 

de Enfermagem – ESF: 40 h/semanal; Técnico de Farmácia – PA: 

12x36 h; Técnico de Imobilização Ortopédica – PA: 12x36; Técnico 

de Radiologia – PA: 24 h/semanal; Terapeuta Ocupacional – 30 

h/semanal; Engenheiro Civil; Arquiteto; Técnico em Edificações; 

Técnico de Segurança do Trabalho; Agente Social Municipal; e 

Professor Coordenador), ilegalmente firmados pelo Município de 

Anchieta, em desacordo com a Constituição Federal (art. 37, inciso 

IX), bem como quaisquer outros, também em desacordo com a 

norma constitucional, que porventura venham a ser firmados 

e/ou prorrogados/renovados no transcurso da ação, não 

importando a denominação ou forma;  

 

f.3) condenando o requerido: 

 

f.3.1) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na 

realização de concurso público para o preenchimento de 

cargos públicos necessários à regularidade do serviço público, 

nos termos do que dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal; 

 

f.3.2) ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente 

na abstenção de realizar novas contratações temporárias, 

prorrogar ou renovar as já existentes para os cargos/funções 

listados às fls. 23/24 desta inicial (Agente de Serviço Básico; 
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Auxiliar de Serviços Operacionais; Auxiliar Administrativo; 

Auxiliar de Segurança; Assistente de Sala de Aula; Professor; 

Pedagogo; Instrutor de Informática; Instrutor de Música; 

Instrutor Social de Música; Instrutor social de esportes; Instrutor 

social de artes; Psicólogo; Nutricionista; Assistente Social; 

Instrutor físico; Instrutor Esportivo; Instrutor Recreativo; Assistente 

esportivo de capoeira, jiu-jitsu e karatê; Orientador 

Pedagógico Esportivo; Educador Social; Agente Social 

Municipal; Instrutor Social de Projetos Pedagógicos; Cuidador 

social; Cuidador; Biblioteconomista; Instrutor de Laboratório de 

Ciências; Terapeuta Ocupacional; Enfermeiro – 40 h/semanal; 

Enfermeiro plantonista –PA 12x60 h (+ duas complementações 

de 12 horas); Farmacêutico – 40 h/semanal; Fisioterapeuta – 30 

h/semanal; Médico Generalista – ESF: 40 h/semanal; Médico 

Pediatra - PA: 24 h/semanal; Médico plantonista – PA: 24 

h/semanal; Médico Psiquiatra – CAPS I / CAPS AD: 20 

h/semanal; Médico Psiquiatra Infantil – CAPS I: 20h/semanal; 

Motorista – CNH, no mínimo categoria “D” – 40 h/semanal; 

Motorista – CNH categoria “A” – 40 h/semanal; Nutricionista – 

40 h/semanal; Odontólogo – 40 h/semanal; Odontólogo – PA: 

24 h/semanal; Odontólogo Especialista Endodontia: 40h; 

Psicólogo – 40 h/semanal; Técnico de Enfermagem – ESF: 40 

h/semanal; Técnico de Farmácia – PA: 12x36 h; Técnico de 

Imobilização Ortopédica – PA: 12x36; Técnico de Radiologia – 

PA: 24 h/semanal; Terapeuta Ocupacional – 30 h/semanal; 

Engenheiro Civil; Arquiteto; Técnico em Edificações; Técnico 

de Segurança do Trabalho; Agente Social Municipal; e 

Professor Coordenador), bem como para quaisquer outros 

cargos/funções em desacordo com a regra do art. 37, inciso IX 

da Constituição Federal; 

 

g) seja cominada pena pecuniária (astreinte), no valor a ser fixado 

por Vossa Excelência, para cada dia de descumprimento de ordem 

judicial proferida em sentença (art. 287 do Código de Processo 

Civil); 

 

h) seja o requerido condenado ao pagamento das custas 

processuais e demais ônus da sucumbência; 
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i) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente documental, pericial, testemunhal e depoimento 

pessoal do representante legal do requerido, caso seja necessário. 

 

5 - DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para os efeitos 

legais. 

   

Anchieta-ES, 20 de julho de 2015.  

 


