
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002519-82.2011.815.2001.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital..
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Paulo Anísio Bandeira.
Advogado : Américo Gomes de Almeida.
Apelado : Estado da Paraíba.
Procurador          : Paulo Barbosa de Almeida Filho.  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO  QUE  TEM  POR
DESIDERATO  ATENDER  NECECESSIDADE
TEMPORÁRIA  OU  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
ESTABILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DO  CONCURSO
PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO COM FULCRO
NO ART. 557, CAPUT DO CPC.  

-  A  contratação  temporária  é  autorizada
constitucionalmente,  a  fim  de  atender  necessidade
temporária ou de excepcional interesse público, mas
não  cria  nenhum  vínculo  entre  o  contratado  e  a
Administração, mesmo que se prolongue no tempo.

- Com efeito, o ente contratante dispõe da faculdade
de, a qualquer momento, de acordo com seu juízo de
conveniência  e  oportunidade,  extinguir  o  vínculo
firmado, máxime em observância da prevalência  do
interesse público.

- Neste pensar, sendo o recorrente ocupante de função
pública,  de  natureza  precária,  sem  direito  à
estabilidade, não há que se falar em garantia de sua
permanência  na  função   que  desempenha  junto  à
edilidade promovida.

Apelação Cível n° 0002519-82.2011.815.2001                                                                                                                                                     1



-  Sendo  as  razões  da  apelação  manifestamente
improcedentes, e ainda por estar em confronto com
jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e de
Cortes Superiores, impõe-se a negativa de seguimento
conforme previsão do art. 557,  caput, do Código de
Processo Civil.

Vistos. 

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Paulo  Anísio
Bandeira, desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2° Vara da
Fazenda Pública da Capital  nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer c/
pedido de tutela antecipada,  aforada em desfavor do Estado da Paraíba. 

Aduziu o autor na inicial ser servidor da edilidade promovida,
lotado na Secretaria de Educação, exercendo o cargo de auxiliar de serviço,
desde o ano de 2004. 

Narrou que fora admitido sem submissão a processo seletivo,
mas que, não obstante esta condição, não poderia ser exonerado do cargo “em
face da permanência há anos na função e da relevante necessidade de seus
serviços”.

Pugnou, assim, em sede de tutela antecipada, para ser mantido
no cargo ou função que exerce, sem alteração da respectiva remuneração. No
mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. 

Tutela antecipada indeferida às fls. 19/20. 

Citado, o Estado da Paraíba apresentou contestação, fls. 22/33,
sustentando,  em  suma,  que  a  pretensão  do  autor  afrontava  diretamente  os
princípios do concurso público, moralidade e eficiência. Pugnou, assim pela
total improcedência da demanda.

 
Decidindo  antecipadamente  a  querela,  a  Magistrada  a  quo

julgou  improcedente  o  pedido  exordial,  através  da  sentença  de  fls.  34/36,
consignando os seguintes termos:

“Dessa forma, em que pese o decurso do tempo em que
o promovente encontra-se como prestador de serviço, a
Administração  Estadual  pode  demiti-lo  com  base  no
interesse público e no critério de sua conveniência.
Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO DA AÇÃO, o que faço com base no art. 37,
IX,  da  CF,  bem  como  com  base  no  entendimento
jurisprudencial dominante”.

Inconformado, o autor interpôs recurso apelatório (fls.38/43),
aduzindo que “após anos de dedicação ao serviço público, está na iminência
de ser exonerada, o que seria considerável lesão ao seu direito”. Sustenta,
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pois, que a referida exoneração ocorrerá em virtude de não ter sido nomeada
nos termos do art. 37, II da Constituição Federal.

Por  fim, assevera  que deve permanecer  no cargo em que se
encontra,  em virtude de  seu  direito  adquirido e  do bom funcionamento  da
máquina pública. 

Pugna,  pois,  pelo  provimento  do  recurso  apelatório  e,  por
conseguinte, para que seja a demanda seja julgada procedente.   

A  edildiade  apresentou  contrarrazões,  pugnando  pelo
desprovimento do apelo (fls. 46/51).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito em
razão da ausência de interesse público (fls. 57).

  
É o relatório.

DECIDO.

Através do  ajuizamento da  presente  demanda, a  parte  autora
buscou ser mantida no cargo que exerce, desde o ano de 2004,  junto ao Estado
da Paraíba, cuja admissão se deu por meio de contratação temporária.

Como se ver, ao alegar ter direito adquirido a permanecer no
exercício  de  suas  funções,  o  apelante  busca  ter  reconhecida  verdadeira
estabilidade no serviço público.

Pois bem. 

É cediço que a Constituição da República, no art. 37, II, adotou
o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos,
mediante  aprovação  em  concurso  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,
oportunizando  a  igualdade  de  condições  na  disputa  aos  cargos  da
Administração Pública.   

Assim, somente os detentores de cargos efetivos, ou seja, que se
submeteram ao concurso público, é que possuem a condição primária para a
aquisição da estabilidade. 

Outra  hipótese diz repeito  àqueles que,  embora não efetivos,
tiveram a estabilidade reconhecida por preencherem os requisitos do art. 19 do
ADCT,  ou  seja,  que  à  época  da  promulgação  da  Constituição  de  1988,
encontravam-se exercício do serviço público há mais de 05 (cinco) anos.  

Todavia, tais cenários não guardam pertinência com o caso em
análise, tendo em vista que o recorrente não é titular de cargo, mas exercente
de função pública em caráter temporário, de natureza precária desde o ano de
2004.

A respeito da contratação por excepcional interesse público, o
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professor  Hely   Lopes   Meirelles   (in  Direito  leciona,  Administrativo
Brasileiro, 26ª edição, pág. 384) leciona, in verbis:

"Os  contratos  por  tempo  determinado  são  os
servidores  públicos  submetidos  ao  regime  jurídico
administrativo especial da lei prevista no art. 37,  IX,
da Carta Magna, bem como ao  regime  geral  de
previdência  social.  a  contratação  só  pode  ser por
tempo   determinado   e   com   a   finalidade   de
atender   a  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público. não pode envolver cargos típicos
de  carreira.  fora  daí,   tal  contratação  tende  a
contornar   a   exigência   de   concurso   público,
caracterizando fraude  à  Constituição."  

Outrossim, embora a contratação em comento seja autorizada
constitucionalmente,  a  fim  de  atender  necessidade  temporária  ou  de
excepcional interesse público, não cria nenhum vínculo entre o contratado e a
Administração, mesmo que se prolongue no tempo.

Destarte, o ente contratante dispõe da faculdade de, a qualquer
momento, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade, extinguir
o  vínculo  firmado,  máxime  em  observância  da  prevalência  do  interesse
público.

O ensinamento ora esposado é o que se extrai dos arestos do
STJ abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PROFESSORAS  CONTRATADAS  EM  REGIME
TEMPORÁRIO  APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  DE
1988.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO  À  ESTABILIDADE  NO  SERVIÇO
PÚBLICO,  A  DESPEITO  DA  SUCESSIVA
PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONFORMIDADE  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STF  E
DESTA  CORTE.  1.  Em  recurso  ordinário
semelhante ao dos presentes autos, também oriundo
do Estado do Pará, subscrito, inclusive, pelo mesmo
advogado,  a  Segunda  Turma  decidiu  que  inexiste
direito  líquido  e  certo  à  estabilidade  no  serviço
público  para  aqueles  que  –  sob a  égide  da  atual
Constituição,  sem  aprovação  prévia  em  concurso
público – são contratados  por  tempo determinado
para  atender  a  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público (RMS 30.651/PA, Rel.
Min.  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe
30.8.2010).
2. Recurso  ordinário  não  provido.  (RMS
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32.025/PA,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
26/10/2010, DJe 10/11/2010)”.

E,

“ADMINISTRATIVO.  PROFESSORA.
CONTRATAÇÃO  EM  REGIME  TEMPORÁRIO
APÓS A CONSTITUIÇÃO  DE 1988.  AUSÊNCIA
DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.
1.  Inexiste direito líquido e certo à estabilidade no
serviço  público  para  aqueles  que,  após  a
Constituição  de  1988  e  sem aprovação  prévia  em
concurso  público,  são  contratados  por  tempo
determinado para atender a necessidade temporária
de  excepcional  interesse  público.  Precedentes  do
STJ. 2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no RMS 34.160/PA,  Rel.  Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/09/2011, DJe 12/09/2011. (grifo nosso).

Ainda, 

“CONTRATO  TEMPORÁRIO.  ART.  37,  IX,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.PRECARIEDADE.
PRETENSÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO
PÚBLICO. AUSÊNCIADE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. I.  A rescisão  unilateral  e  prematura  do
contrato  de  trabalho  temporário,  firmado  com  o
Poder Público,  longe de configurar ato arbitrário,
caracteriza  ato  discricionário,  podendo  ser
rescindido sempre que perecer  o  interesse  público
na  contratação,  estrito  à  conveniência  e  à
oportunidade  na  sua  permanência. II  -  In  casu,
como se extrai do ato impugnado, que dispensou os
recorrentes  da função temporária que exerciam no
Estado  do  Pará,  a  manutenção  das  contratações
deixou  de  ser  conveniente  ao  PoderPúblico.  III  -
Precedentes:  RMS  nº  18.329/MG,  Rel.  Ministro
FELIX  FISCHER,QUINTA  TURMA,  DJ  de
16/10/2006, p. 386; AgRg no RMS nº 19.415/MG,Rel.
Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  DJ  de
12/06/2006,  e  RMS  nº  8.827/PA,  Rel.  Ministro
HAMILTON  CARVALHIDO,  SEXTA  TURMA,  DJ
de04/08/2003. IV - Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  RMS:  33227  PA 2010/0197751-2,
Relator:  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  Data  de
Julgamento:  22/11/2011,  T1 -  PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 06/12/2011)”.
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Neste pensar, sendo o recorrente ocupante de função pública, de
natureza precária, sem direito à estabilidade, não há que se falar em garantia
de sua permanência na função  que desempenha junto à edilidade promovida.

Em meio  a  todo  o  contexto  acima  delineado,  para  os  casos
como  o  que  ora  se  analisa,  o  legislador  processual  civil  possibilitou  a
atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos feitos,  estabelecendo a
faculdade de o Relator do processo negar, de forma monocrática, seguimento a
determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de  Tribunais  Superiores.  É  o  que  ocorre,  conforme  já  devidamente
demonstrado, na hipótese  vertente,  devendo-se,  pois,  aplicar  o  mencionado
dispositivo legal.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput,
do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO SEGUIMENTO  à  Apelação  Cível,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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