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Adelmar Azevedo Régis

APELAÇÃO  CÍVEL  –  Ação  de  cobrança.  Servidor  municipal.
Investidura sem prévia aprovação em concurso público. Contrato
por  prazo determinado.  Renovações sucessivas.  Contrato  nulo.
Procedência  parcial.  Insurgência  defensiva.  Preliminar.
Julgamento  antecipado  da  lide.  Cerceamento  de  defesa.
Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito. Rejeição. Pleito
de  verbas  indenizatórias.  Descabimento.  Danos  morais.  Não
Comprovação. Acerto do decisum a quo. Desprovimento.

- Nos termo do art.  355,  I,  do  NCPC/2015 é perfeitamente
cabível o julgamento antecipado quando não houver necessidade
de produção de outras provas.

- A  contratação  por  prazo  determinado  é  uma exceção  ao
princípio  da  acessibilidade  dos  cargos  públicos  mediante
concurso público de provas ou provas e títulos e foi criada para
satisfazer as necessidades temporárias de excepcional interesse
público.

- A  respeito  dos  direitos  dos  servidores  contratados  pela
Administração  Pública  sem  observância  ao  art.  37,  II,  da
Constituição  Federal,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  após
reconhecer  a  repercussão  geral  da  matéria,  decidiu  que  tais
servidores  fazem  “jus”  apenas  ao  percebimento  dos  salários
referentes aos dias efetivamente  trabalhados e ao depósito  do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

- A mera alegação de “prejuízos morais” não é suficiente para
caracterizar os danos alegados.
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VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (f. 66) interposta por Antônio Pedro
da Silva Júnior contra sentença (fs. 59/64) proferida pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos
Morais e Materiais ajuizada em face do Município de João Pessoa, julgou procedente
em parte,  o pedido autoral  para condenar o promovido ao pagamento do saldo do
FGTS de todo o período em que o autor laborou no serviço público.

Em suas razões,  aduz a preliminar de cerceamento de defesa.
Alega que mesmo sendo declarado nulo o seu contrato de trabalho, faz jus a todos os
direitos sociais. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os
pedidos formulados na petição inicial (fs. 67/74).

Ausência de Preparo, por imposição legal.

Contrarrazões gizando o acerto da sentença (fs. 75/81).

A Procuradoria de Justiça por entender que na hipótese, inexiste
o  interesse  público  primário,  pugnou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação quanto ao mérito (fs. 85/86).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Presentes  os  pressupostos  extrínsecos  e  intrínsecos  de
admissibilidade, conheço da apelação interposta.

DA PRELIMINAR

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao elencar as razões de seu inconformismo, diz o apelante que o
magistrado,  ao  julgar  a  lide  antecipadamente,  sem a oitiva de testemunhas,  viu-se
impedido de comprovar o dano moral, que teria experimentado.

Sem razão.

Isso porque, de regra, o julgamento antecipado da lide não viola
os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  ante  o  princípio  do  livre
convencimento motivado do magistrado. Assim, não havendo necessidade de dilação
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probatória, pode e deve o juiz julgar antecipadamente a lide, sem que isso implique
cerceamento de defesa.

A presente lide versa sobre matéria de direito e de fato, e, por
isso, consoante o art. 335, I do NCPC/20151, o magistrado está autorizado a conhecer
diretamente do pedido, dispensando, assim, produção de prova em audiência, se delas
não necessitar.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Em síntese, o autor alega, na inicial, que foi contratado, no ano de
2006, sem concurso público para prestação de serviços temporários e excepcionais,
encerrando seu vínculo em fevereiro de 2011.

Requereu o saldo do FGTS no importe de R$ 325,44 (trezentos e
vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos); 13º salário no valor de R$ 4.068,00
(quatro mil e sessenta e oito reais); férias + 1/3 constitucional estimado em R$ 5.424,00
(cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), além de indenização por dano moral da
ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois  bem.  Como  cediço,  nos  termos  do  art.  37,  I  e  II2 da
Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público, em regra, pressupõe
a aprovação prévia em concurso público.

A  exceção  à  regra  do  concurso  público  fica  por  conta  das
seguintes situações especiais: a) provimento de cargos em comissão declarados em lei
como de livre nomeação e exoneração; b) contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No que diz respeito à contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ela exige o preenchimento dos
seguintes requisitos: a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c)
necessidade temporária de interesse público; e d) interesse público excepcional.

1 NCPC/2015 – Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas;

2 CF – 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:  (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I  –  os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos  brasileiros  que  preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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Observa-se  que  a  contratação  do  autor  junto  ao  Município
promovido é, de fato, nula, de acordo com o art. 37, § 2º3, da Constituição Federal,
porquanto  se  deu  sem  prévia  aprovação  em  concurso  público,  bem  como  fora
renovada  sucessivamente,  sem  que  houvesse  a  justificativa  de  que  a  atividade
desenvolvida, era de fato, indispensável ao atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público.

Em face da nulidade da contratação do autor, não faz ele “jus” às
verbas pleiteadas, conforme disposto na r. sentença, eis que, consoante orientação
firmada  pelo  STF,  em sede  de  repercussão  geral,  os  servidores  contratados  pela
Administração Pública sem a observância das normas referentes a prévia aprovação
em concurso público, apenas possuem direito a perceber os salários referentes aos
dias trabalhados e ao depósito fundiário – FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço).

Em sede de repercussão geral, eis o entendimento do STF4:

Ementa:  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA  ATENDIMENTO  DE  NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE
(RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA
612).  DESCUMPRIMENTO.  EFEITOS  JURÍDICOS.  DIREITO  À
PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS  REFERENTES  AO  PERÍODO
TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990,
AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para
fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no  sentido  de  que  a  contratação  por  tempo  determinado  para
atendimento  de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX,
da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em
relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção
dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A
da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a
que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão
geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

Nesta Câmara5 a questão já foi objeto de decisão, senão vejamos:

3 CF – 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:  (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[…];
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável, nos termos da lei. 

4 (RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016) 

5 (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009278220158150151, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 18-12-2017)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Apelação Cível -  Ação de
cobrança - Procedência parcial no juízo primevo - Servidor estadual -
Investidura sem prévia aprovação em concurso público - Contrato por
prazo determinado - Renovações sucessivas - Contrato nulo - Pleito de
verbas  indenizatórias  -  Descabimento  -  Precedentes  do  Supremo
Tribunal Federal - Entendimento do STF firmado sob a sistemática da
repercussão  geral  -  RE  705.140/RS  e  RE  765.320/MG  -  Correção
monetária pelo IPCA-E - Sucumbência recíproca – Desprovimento.
- A contratação por prazo determinado é uma exceção ao princípio da
acessibilidade  dos  cargos  públicos  mediante  concurso  público  de
provas ou provas e títulos e foi criada para satisfazer as necessidades
temporárias  de  excepcional  interesse  público,  situações  de
anormalidades, em regra, incompatíveis com a demora do procedimento
do concurso (art. 37, IX, da CF).
- A respeito dos direitos dos servidores contratados pela Administração
Pública  sem  observância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição  Federal,  o
Supremo  Tribunal  Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria, decidiu que tais servidores fazem jus apenas ao percebimento
dos salários referentes aos dias efetivamente trabalhados e ao depósito
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
- A correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Logo,  não faz “jus”  o demandante ao recedimento das demais
verbas rescisórias, pois em sendo reconhecida a nulidade do contrato, a parte só teria
direito  ao  saldo  de  salário,  caso  existente,  e  ao  recolhimento  do  FGTS,  conforme
posicionamento da Suprema Corte.

Quanto ao pedido de danos morais,  importante salientar que o
dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais
sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de
causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

A propósito, de se conferir6:

[…] “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que,  fugindo à  normalidade,  interfira  intensamente no
comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem-estar.  Mero  aborrecimento,
dissabor,  mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo.  Se  assim  não  se
entender,  acabaremos por  banalizar  o  dano  moral,  ensejando  ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
[…].

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de
dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou

6 Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil – 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p.
93).
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angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma
de compensar a lesão sofrida.

O  prejuízo  de  natureza  moral  deve  suplantar  os  meros
aborrecimentos,  aos  quais  todas  as  pessoas  estão  sujeitas,  em  razão  de  fatos
corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, e que, por conseguinte, são incapazes de
ocasionar dano passível de ressarcimento.

Na  hipótese,  o  demandante  não  produziu  nenhuma prova  dos
abalos psíquicos alegados, sendo a mera alegação de que sofrera “prejuízos morais”
insuficiente para caracterizar o dano mencionado.

Mostra-se, portanto, acertado o desfecho promovido em primeiro
grau, que deve ser mantido na íntegra.

Mediante tais  sucintos fundamentos é que nego provimento ao
recurso.

É o voto.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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