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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação declaratória  – Contrato  temporário  –
Pleito  de  declaração  de  estabilidade  –
Impossibilidade  jurídica  do  pedido   –
Extinção  do  processo  sem julgamento  do
mérito  –  Afastamento  –  Inexistência  de
vedação  legal  à  pretensão  da  autora  –
Anulação da sentença – Retorno dos autos
ao juízo  “a quo” – Precedentes do STJ –
Aplicação do artigo 557, § 1º-A, do CPC –
Provimento  parcial  monocrático  da
apelação.

–   Conforme  entendimento  firmado  pelo
STJ,  só  há  impossibilidade  jurídica  do
pedido  quando  a  pretensão  do  autor,
considerada em abstrato, enfrenta vedação
explícita no direito positivo.

– Inexistindo vedação legal à pretensão do
autor,  não  se  há  cogitar  de  falta  de
condições  para  o  exercício  do  direito  de
ação, impondo-se a anulação da sentença
hostilizada e o retorno dos autos à instância
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originária  para  que  seja  dado  regular
processamento ao feito.

–  O art.  557,  §  1º-A,  do  CPC permite  ao
relator  dar  provimento  parcial  monocrático
ao  recurso  quando  a  decisão  recorrida
estiver  em  manifesto  confronto  com
jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior.

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  29/38),
interposta  por  GILVANDRO  FERNANDES  DE  BRITO contra  a  sentença
prolatada pela MM. Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que, nos autos da Ação Declaratória interposta em face do ESTADO
DA PARAÍBA, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem
julgamento do mérito.  

O autor ingressou com ação de declaratória
(fls. 02/14 aduzindo, em síntese, que há mais de 05 (cinco) anos labora para
edilidade  ré  através  de  contrato  de  prestação  de  serviço,  encontrando-se
atualmente lotado na Secretaria da Administração Penitenciária e exercendo
de fato o cargo de agente de segurança penitenciário  na na Penitenciária
Modelo Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes – PB1/PB2.

Expôs  que  “vários  são  os  comentários
sobre  uma  possível  revisão  de  atos  administrativos  pelo  Estado  ora
promovido,  o  que  resultaria  na  demissão  do  ora  requerente,  o  que  faz  o
mesmo  buscar  pela  proteção  judicial,  visando  declarar  a  estabilidade  do
servidor, ante a existência do princípio da segurança jurídica e da decadência
do direito da administração em invalidar seus próprios atos, quando eivados
de nulidade, em fundamento ao que prescreve o artigo 55 da Lei 9.784/99”,
(fl.03).

Por  esses  motivos,  requereu  que  fosse
julgada a ação procedente para declarar a sua estabilidade no cargo para o
qual fora contratado, bem como, a teor do art. 55 da Lei 9.784/99, que fosse
declarada a decadência administrativa.

A  MM.  Juíza  primeva  em  sentença
prolatada às fls. 23/27, vislumbrando a impossibilidade jurídica do pedido por
ofensa à Constituição Federal que condiciona a investidura em público efetivo
à aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso, II da CF), indeferiu a
petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito.   
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Irresignado o demandante interpôs recurso
de apelação,  sustentando que a pretensão por ele deduzida não encontra
vedação  expressa  no  ordenamento  jurídico,  uma  vez  que  amparado  na
legislação especial e em jurisprudência sobre a matéria.

Reiterou que “inobstante o ato que efetivou
o ora requerente no serviço público sem a prévia aprovação em concurso
público e após a vigência da norma prevista no artigo 37,II, da Constituição
Federal ser ilegal, é de se verificar que o transcurso de mais de cinco anos,
tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, observando-se o
princípio da segurança jurídica, consoante observado pelo Superior Tribunal
de Justiça […]”, (fl.37).   

Ao final requereu o provimento do presente
recurso de apelação.

 
Contrarrazões às fls. 41/52.

Instada a se manifestar a Procuradoria de
Justiça opinou pelo  provimento  do recurso,  a  fim de que a sentença seja
reformada, (fls. 60/65). 

É o que tenho a relatar.

Decido.

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber
se há ou não possibilidade jurídica na pretensão deduzida pelo apelante.

De  fato,  o  art.  267,  VI,  do  Código  de
Processo Civil1, reza que se extingue “o processo, sem resolução de mérito”,
“quando  não  concorrer  qualquer  das  condições  da  ação,  como  a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;”.

Outrossim, o art. 295, I e parágrafo único,
III,  da  mesma  codificação2,  firma  que  a  “petição  inicial  será  indeferida”,
“quando  for  inepta”,  o  que  ocorre,  dentre  outras,  na  hipótese  de  pedido
“juridicamente impossível”.

Já  HUMBERTO  THEODORO  JÚNIOR3

explica:

1 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: Vl - quando não concorrer qualquer das condições
da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;”.
2 “Art.  295. A petição inicial  será indeferida:  I  -  quando for inepta;  Parágrafo único. Considera-se inepta a
petição inicial quando: III - o pedido for juridicamente impossível;”
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 “Impõe-se restringir a possibilidade jurídica do pedido
ao  seu  aspecto  processual,  pois  só  assim  estaremos
diante  de  uma  verdadeira  condição  da  ação,  como
requisito prévio de admissibilidade do exame da questão
de mérito.”.

O eminente processualista ainda esclarece:

 “O pedido que  o  autor  formula  ao  propor  a  ação é
dúplice: 1º, o pedido imediato, contra o Estado, que se
refere  à  tutela  jurisdicional;  e  2º.,  o  pedido  mediato,
contra o réu,  que se  refere  às  providências  de direito
material”, 

E conclui:

“A possibilidade jurídica, então, deve ser localizada no
pedido imediato, isto é, na permissão, ou não, do direito
positivo que se instaure a relação processual em torno
da pretensão do autor.”.

No mesmo norte lecionam, NELSON NERY
JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY4: 

“Possibilidade  jurídica  do  pedido.  O  pedido  é
juridicamente  possível  quando  o  ordenamento  não  o
proíbe  expressamente. Deve  entender-se  o  termo
‘pedido’ não em seu sentido estrito de mérito, pretensão,
mas conjugado com a causa de pedir. Assim, embora o
pedido  de  cobrança,  estritamente  considerado,  seja
admissível pela lei brasileira, não o será se tiver como
causa petendi dívida de jogo (CC 814 caput; CC 1916
1477  caput)  (Nery,  RP  64/37;  Cruz  e  Tucci,  Causa
petendi, pág. 159). (...) . (Grifei).

Afora casos tais, prevalece o livre exercício
direito  público  subjetivo  constitucional  autônomo  abstrato  de  ação,
resguardado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (ou ubiquidade),
inserto no art. 5º., XXXV, CF/88:

“XXXV -  a  lei  não  excluirá  da  apreciação  do  Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Eis como se pronuncia o  Superior Tribunal
de Justiça:

3 In  “Curso  de  de  Direito  Processual  Civil”  –  Teoria  Geral  do  Direito  Processual  Civil  e  Processo  de
Conhecimento – Volume I – 41ª. Edição – Editora Forense – Rio de Janeiro - 2004 , págs. 53/54.
4Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., São Paulo: RT, 2006,  pág. 437, nota 17 ao art. 267.
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DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL. USUCAPIÃO. POSSE EXERCIDA APENAS
SOBRE  PARTE  DE  IMÓVEL  URBANO.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.
AFASTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PRETENSÃO
DA AUTORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  O  processo  de  usucapião  extraordinária  foi  extinto
sem  resolução  de  mérito  por  suposta  impossibilidade
jurídica  do  pedido,  ao  argumento  de  que  a  autora
pretende usucapir área que, de fato, não possui.
2.  No  entanto,  tal  fundamento  não  revela  qualquer
vedação legal à aquisição do imóvel, consectariamente, à
pretensão  de  usucapi-lo.  Em  realidade,  se  de  posse
ininterrupta e sem oposição não se trata - como exige o
art. 550 do CC/16 -, cogitar-se-ia de improcedência do
pedido e não de impossibilidade jurídica.
3.  A  possibilidade  jurídica  do  pedido  consiste  na
admissibilidade em abstrato da tutela pretendida,  vale
dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento
jurídico para a concessão do provimento jurisdicional.
4. Com efeito, inexistindo vedação legal à pretensão da
autora, não se há cogitar de falta de condições para o
exercício do direito de ação.
5. Recurso especial provido.
(REsp  254417/MG,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2008,
DJe 02/02/2009). (Grifei).

Sem destoar:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO
POR DANOS  MORAIS.  VEICULAÇÃO  DE  MATÉRIA
JORNALÍSTICA.  CONTEÚDO  OFENSIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGOS ANALISADOS:
ARTS. 186 e 927 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em
10.01.2007.
Recurso especial concluso ao Gabinete em 29.05.2012.
2. Discussão relativa à possibilidade jurídica do pedido
indenizatório; e ao cabimento e âmbito de devolução dos
embargos infringentes, na hipótese, face à arguição de
preliminar de coisa julgada, com a consequente extinção
do processo sem resolução do mérito.
3. Conforme entendimento desta Corte, as condições da
ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica
do  pedido,  devem  ser  verificadas  pelo  juiz  à  luz  das
alegações  feitas  pelo  autor  na  inicial.  Trata-se  da
aplicação da teoria da asserção.
4.  Pedido  juridicamente  impossível  é  somente  aquele
vedado pelo ordenamento jurídico.
[...]
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11. Recurso especial provido.
(REsp  1324430/SP,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  19/11/2013,  DJe
28/11/2013)

No  caso  concreto,  o  apelante  pretende
obter  provimento  jurisdicional  que  declare  a  sua  estabilidade  para  o
cargo/função para o qual fora contratado pela edilidade ré.

Para tanto,  fundamentou o seu pleito  nos
arts.  2º,  54  e  55  da  Lei  9.784/99,  salvaguardando-se  no  Princípio  da
Segurança  Jurídica  e  alegando  a  prescrição  e  decadência  do  direito  da
Administração rever os seus próprios atos quando eivados de vício, além de
colacionar jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Pois  bem.  Do  cotejo  entre  os  fatos
expendidos na inicial com a legislação que lhes são pertinentes, não verifico
existir vedação legal expressa que enseje a conclusão de que o apelante é
carecedor do direito de ação.

Entendo, portanto, que não se poderia falar
em indeferimento  da  petição  inicial  por  impossibilidade  jurídica  do  pedido
formulado pelo apelante, pois este não encontra, em tese, qualquer vedação
no ordenamento jurídico pátrio.

Em verdade, ao entender que o pedido do
apelante não encontraria amparo no art. 37, II, da Constituição Federal e no
entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 685-STF), a
juíza de piso de examinou, de forma indisfarçável, o próprio mérito da causa.

Em caso análogo,  a Corte Superior  assim
decidiu:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.
POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
CONTRATO  VERBAL  FIRMADO  COM  A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  INFRINGÊNCIA  AO
ART.  267,  VI,  DO CPC,  REPELIDA.  MATÉRIA DE
MÉRITO.
1. Há de ser mantido acórdão que firmou-se na linha de
que ocorre a impossibilidade jurídica do pedido quando
há  vedação  expressa  no  ordenamento  legal  ao  seu
deferimento, ou, ainda, quando não haja previsão de um
tipo  de  providência  como  a  que  se  pede  através  da
presente ação. Não é o presente caso, portanto, onde se
almeja  a  cobrança  de  entes  públicos  (Município  e
Autarquia  Municipal)  de  valores  devidos  a  título  de
contrato  administrativo  verbal,  já  que  não  há  qualquer
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incompatibilidade  entre  o  pedido  formulado  e  o
ordenamento processual pátrio.
2.  "Quando se diz 'ser possível' não se diz que 'é': o
juiz, na espécie do art. 267, VI, tem de ver se há ou se
não há possibilidade jurídica, e não se o autor tem ou
não razão. O que se apura é se, conforme o pedido, há
regra jurídica, mesmo não escrita, que poderia acatá-
lo"  (Pontes  de  Miranda,  'Comentários  ao  Código  de
Processo Civil', Forense, RJ, 4ª ed., 1997, p. 487/488).
3.  A  admissão  ou  não  de  celebração  de  contratos
administrativos  verbais  diz  respeito  ao  mérito  da
causa,  e  não a  uma  de  suas  condições.  Violação ao
teor do art. 267, VI, do CPC, que se afasta.
4. Recursos especiais improvidos.
(REsp  451.125/RS,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  17/12/2002,  DJ
24/03/2003, p. 147)

Desta  feita,  reforça-se  que  a
impossibilidade  jurídica  do  pedido  consiste,  no  plano  da  ação  e  não  da
relação  de  direito  material,  na  inexistência  da  pretensão  em  abstrato  no
ordenamento  jurídico.  Para  sua  configuração  é  preciso  que  haja  na  lei
vedação  da  existência  da  própria  ação,  o  que  não  ocorre  no  caso  em
discussão.

Por fim, é de se ressaltar que o art. 557, §
1º-A, do CPC permite ao relator dar provimento monocrático ao recurso quan-
do a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com jurisprudência do-
minante de Tribunal Superior. Confira-se:

“Art. 557. (Omissis)

§ 1º-A.  Se a decisão recorrida estiver em manifesto con-
fronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso”

Ante  todo  o  exposto,  monocraticamente,
DÁ-SE  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  apelo,  para  anular  a  sentença
hostilizada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de
que seja dado regular processamento ao feito.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.
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Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

8


	Abraham Lincoln da Cunha Ramos

