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1. “…para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os
casos  excepcionais  estejam  previstos  em  lei;  b)  o  prazo  de  contratação  seja
predeterminado;  c)  a  necessidade  seja  temporária;  d)  o  interesse  público  seja
excepcional;  e) a necessidade de contratação seja indispensável,  sendo vedada a
contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar
sob o espectro das contingências normais da Administração” (STF, RE 658.026,
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, DJe 31/10/2014).

2.  O  cargo  público  é  criado  por  lei,  tratando-se,  portanto,  de  ato  político,  de
profundo desdobramento financeiro e orçamentário, tornando inviável a condenação
do Estado à realização de concurso público sem prova de que os cargos existem e
de que foi reservada prévia dotação orçamentária para seu preenchimento.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.  0006127-73.2013.815.0011,  na  Ação  Civil  Pública  em  que  figuram  como
Apelante o Estado da Paraíba e como Apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial para julgar parcialmente procedente o pedido.

VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo



Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos autos da
Ação Civil  Pública em face dele ajuizada pelo  Ministério Público Estadual,  f.
150/155, que julgou procedente o pedido, condenando-o a rescindir, no prazo de
cento e vinte dias, contados da intimação do Julgado, os contratos temporários por
excepcional interesse público celebrados para o exercício das funções de intérprete
de libras, porteiro, merendeira, psicólogo, nutricionista, assistente social e serviço
social, na Escola Estadual de Áudio Comunicação situada naquele Município, e a
adotar, no mesmo prazo, as medidas necessárias à realização de concurso público
para  cargos  com essas  funções,  sob  pena  de  multa  semanal  de  R$  500,00,  ao
fundamento  de  que  são  atividades  habituais  e  de  que  não  há  elementos  que
indiquem alguma  emergência  ou  excepcionalidade,  além de  serem contratações
implementadas no ano de 2012, sem informações sobre a data de sua realização ou
a especialização dos contratados na Língua Brasileira de Sinais.

Em suas  Razões,  f.  158/178,  afirmou  que a  Escola  Estadual  de  Áudio
Comunicação se destina a  alunos com deficiência  auditiva,  que,  por  essa razão,
precisam ser acompanhados por profissionais com habilidades específicas.

Sustentou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que é lícita a contratação temporária para atividades de caráter permanente se
houver emergência que a justifique, sendo descabida a rescisão dos contratos.

Argumentou  que  o  capítulo  da  Decisão  no  qual  foi  determinada  a
realização de concurso público configura indevida intervenção do Poder Judiciário
em atos administrativos discricionários do Poder Executivo.

Arrazoou,  por  fim,  a  respeito  da  reserva  do  possível,  do  mínimo
existencial, da impossibilidade de judicialização de políticas públicas e do dever de
respeito aos limites orçamentários pelos entes federados, requerendo a reforma da
Sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  180/185,  o  Apelado  alegou  que,  embora  seja
incontroverso que os profissionais designados para trabalhar na Escola Estadual de
Áudio Comunicação devem possuir determinadas habilidades, não restou provado,
no caso, quais seriam as qualificações dos agentes públicos contratados.

Apontou,  também,  ainda  como  vício  dos  contratos,  que,  mesmo  que
houvesse necessidade temporária  e  interesse público,  não foram demonstradas a
existência de previsão legal e o lapso temporal das contratações.

Defendeu  ser  indispensável  a  prévia  realização  de  seleção  pública,
inocorrente na espécie, ou a capacitação dos servidores já integrantes dos quadros
do Estado da Paraíba, e argumentou, por fim, que impor ao Executivo o dever de
cumprir o que já está disposto na Constituição da República não resulta em indevida
interferência do Poder Judiciário no mérito de atos administrativos.

Requereu, por essas razões, o desprovimento da Apelação.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  191/196,  por  entender  que  não  foram
observados, nos contratos temporários em discussão, os pressupostos de validade do
art. 37, IX, da Constituição da República, opinou pela manutenção da Sentença.

É o Relatório.



O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ex vi do art. 1.007, § 1º,
do  Código  de  Processo  Civil1,  pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de
admissibilidade, dele conheço.

Dispõe o art. 37, IX, da Constituição da República, que a lei estabelecerá
os  casos  de  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público, norma que foi reproduzida, no âmbito
do Estado da Paraíba, no art. 30, XIII, da Constituição Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.
658.026, com repercussão geral reconhecida, na forma dos art. 543-A e 543-B do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, firmou o entendimento de que,
para  que  se  considere  válida  a  contratação  temporária  de  agentes  públicos,  é
necessário que (1) os casos excepcionais estejam previstos em lei, (2) que o prazo
de contratação seja predeterminado, (3) que a necessidade seja temporária, (4) que o
interesse público seja excepcional e (5) que a contratação seja indispensável, sendo
vedada  para  os  serviços  ordinários  permanentes  do  Estado  que  estejam  sob  o
espectro das contingências normais da Administração Pública.

Eis a ementa do leading case:

Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral  reconhecida.  Ação  direta  de
inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado
de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela
Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado
para  atendimento  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público.
Previsão  em  lei  municipal  de  atividades  ordinárias  e  regulares.  Definição  dos
conteúdos  jurídicos  do  art.  37,  incisos  II  e  IX,  da  Constituição  Federal.
Descumprimento  dos  requisitos  constitucionais.  Recurso  provido.  Declarada  a
inconstitucionalidade  da  norma  municipal.  Modulação  dos  efeitos.  1.  O  assunto
corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do
STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal,
[d]a  constitucionalidade  de  lei  municipal  que  dispõe  sobre  as  hipóteses  de
contratação  temporária  de  servidores  públicos”.  2.  Prevalência  da  regra  da
obrigatoriedade  do  concurso  público  (art.  37,  inciso  II,  CF).  As  regras  que
restringem  o  cumprimento  desse  dispositivo  estão  previstas  na  Constituição
Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art.
37,  inciso  IX,  da  Constituição  Federal  pode  ser  resumido,  ratificando-se,  dessa
forma, o entendimento da Corte Suprema de que,  para que se considere válida a
contratação  temporária,  é  preciso  que:  a)  os  casos  excepcionais  estejam
previstos  em  lei;  b)  o  prazo  de  contratação  seja  predeterminado;  c)  a
necessidade  seja  temporária;  d)  o  interesse  público  seja  excepcional;  e)  a
necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para
os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro
das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal
em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição
constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como
objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da
impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de
reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção
da norma,  a  fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.  5.  Há que se

1 Art.  1.007.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção. § 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos
interpostos  pelo  Ministério  Público,  pela  União,  pelo  Distrito  Federal,  pelos  Estados,  pelos
Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.



garantir a  instituição do que os franceses  denominam de  la culture de gestion,  a
cultura  de  gestão  (terminologia  atualmente  ampliada  para  ‘cultura  de  gestão
estratégica’)  que  consiste  na  interiorização  de  um vetor  do  progresso,  com uma
apreensão  clara  do  que  é  normal,  ordinário,  e  na  concepção  de  que  os  atos  de
administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas,
visando  à  eficácia  e  à  transformação  positiva.  6.  Dá-se  provimento  ao  recurso
extraordinário  para  o  fim  de  julgar  procedente  a  ação  e  declarar  a
inconstitucionalidade do art. 192, inciso III,  da Lei nº 509/1999 do Município de
Bertópolis/MG,  aplicando-se  à  espécie  o  efeito  ex  nunc,  a  fim  de  garantir  o
cumprimento do princípio da segurança  jurídica  e  o  atendimento do excepcional
interesse social (STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado
em 09/04/2014, DJe 31/10/2014).

No caso, dos cinco requisitos de validade mencionados, apenas um deles –
o excepcional interesse público – foi preenchido.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
em face do Estado da Paraíba, alegando que o Governo do Estado celebrou diversos
contratos  temporários  por  excepcional  interesse  público  para  contratação  de
profissionais  a  serem  lotados  na  Escola  Estadual  de  Áudio  Comunicação,  no
Município de Campina Grande, sem que tenham sido observados os pressupostos
do art. 37, IX, da Constituição da República, pedindo, ao final, a rescisão de todos
os   contratos  celebrados  nessas  condições  e  a  condenação  do Ente  Federado  à
realização  de  concurso  público  para  suprimento  da  necessidade  daí  decorrente,
preenchendo-se  cargos  de  instrutor  de  libras,  intérprete  de  libras,  porteiro,
merendeira, psicólogo, nutricionista, assistente social e serviço social.

A Ação está fundada no Inquérito Civil Público registrado, no âmbito do
Ministério Público, sob o n. 52/2012, em que se constatou, após visita in loco por
equipe  do  Parquet,  a  existência  de  diversas  irregularidades  na  referida  Escola
Estadual de Áudio Comunicação, notadamente problemas de estrutura no prédio em
que está situada e deficiências de ordem acadêmica, a exemplo da necessidade de
capacitação dos profissionais na Língua Brasileira de Sinais.

Dentre os vícios constatados, está, também, a contratação temporária por
excepcional interesse público de agentes públicos para o exercício das funções de
intérprete de libras, porteiro, merendeira, psicólogo, nutricionista, assistente social e
serviço social, sendo essa a questão em apreciação nesta Ação Civil Pública.

No  Estado  da  Paraíba,  a  admissão  temporária  de  excepcional  interesse
público, regulamentada pela Lei Estadual n. 5.391/1991, está restrita, dentre outras
situações,  à  implantação  e  à  manutenção  de  serviços  reputados  essenciais,  ao
suprimento de docentes em sala de aula e à execução de serviços por profissionais
de notória especialização em pesquisa científica e tecnológica.

Tal regulamentação, contudo, é insuficiente para que se considere que há
previsão  legal  para  as  contratações  no  caso,  porquanto,  além  de  ser
consideravelmente genérica, não foram contratados, como se viu, apenas docentes,
mas profissionais para exercício de outras funções rotineiras da Escola e dissociadas
das atividades acadêmicas.

Embora  o  relatório  produzido  pela  equipe  de  apoio  operacional  do
Ministério Público em Campina Grande, constante às f.  8/14, subscrito por duas
Técnicas  de  Promotoria,  sendo  uma  delas  Pedagoga,  aponte,  além  de  graves



problemas na administração da Escola,  a necessidade de atuação,  naquele órgão
público,  de  profissionais  com  conhecimento  na  Língua  Brasileira  de  Sinais,
considerando  a  existência  de  dificuldade  de  comunicação  entre  os  alunos  e  os
funcionários e professores, trata-se de característica permanente daquela Escola, por
ser ela destinada,  exatamente,  à educação de alunos com necessidades  especiais
auditivas, não se enquadrando, portanto, como uma necessidade temporária.

O Apelante, ademais, não se desincumbiu do ônus de provar como se deu a
formalização dos contratos e se foram eles celebrados por prazo determinado.

A presunção de  legitimidade e  veracidade  das  contratações,  atributo  de
todo ato administrativo, foi elidida pelos documentos colacionados pelo  Parquet,
pelo  que  cabia  ao  Estado  a  prova  do  preenchimento  de  todos  os  requisitos
considerados como indispensáveis à validade dos contratos pela Corte Suprema.

Às f. 97, consta Ofício subscrito pela Gerente de Recursos Humanos da
Secretaria  de  Estado  da  Educação  com a  informação  de  que  a  Lei  Estadual  n.
7.419/2003,  que  instituiu  o  Plano  de  Cargos,  Carreira  e  Remuneração  para  o
Magistério,  não  prevê  cargos  de  Instrutor  de  Libras,  Serviço  Social,  Assistente
Social, Nutricionista e Psicólogo.

Não há prova, por outro lado, de que há cargos vagos quanto às outras
funções (porteiro e merendeira).

O próprio Apelado, inclusive, na Inicial, afirmou que o concurso realizado
pelo Estado da Paraíba no ano de 2012 não contemplou cargos para as referidas
funções, porque não previstos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração.

Considerando que o cargo público é criado por lei,  mediante projeto de
iniciativa do chefe do Poder Executivo,  que deverá ser aprovado na Assembleia
Legislativa,  tratando-se,  portanto,  de  ato  político,  de  profundo  desdobramento
financeiro e orçamentário, torna-se inviável a condenação do Estado à realização de
concurso público, sob pena de desrespeito ao postulado da separação dos poderes.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –  DIREITO  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL  –  MUNICÍPIO  DE  BUGRE  –  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DIVERSAS TENTATIVAS
FRUSTRADAS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE  PROMOVER  A
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL DO ENTE
MUNICIPAL  –  ABERTURA  DE  ‘PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO’
PARA  O  PROVIMENTO  DE  DIVERSOS  CARGOS  DE  NATUREZA  NÃO
EXCEPCIONAL  –  RESCISÃO  DOS  CONTRATOS  IRREGULARES  E
ABSTENÇÃO  DAS  CONTRATAÇÕES  FORA  DAS  HIPÓTESES
AUTORIZADAS  PELA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  E  PELA
LEGISLAÇÃO  LOCAL  –  POSSIBILIDADE  –  DETERMINAÇÃO  DE
REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO  EM  PRAZO  DETERMINADO  –
IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a omissão injustificada do Município de Bugre
de regularizar a situação dos seus quadros de pessoal, deve ser confirmada a decisão
que determinou que  o  ente  municipal  rescindisse  todos os  contratos  temporários
irregulares, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e se abstivesse de firmar novos
contratos temporários de admissão de pessoal, sem concurso público, em violação ao
disposto no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição da República. 2.  Deve ser
suspensa a determinação de que o ente municipal realize concurso público no



prazo de 60 (sessenta) dias, vez que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir
neste ponto, já que a realização de certame envolve uma série de questões afetas
ao Poder Executivo, tais como a previsão orçamentária, a contratação de banca
examinadora, eventual criação de cargos – que dependeria também do Poder
Legislativo –, além da avaliação da conveniência e oportunidade da realização
do concurso em virtude do orçamento e do número de cargos vagos disponíveis
(Agravo  de  Instrumento  nº  0182906-28.2017.8.13.0000  (1),  1ª  Câmara  Cível  do
TJMG, Rel. Edgard Penna Amorim. j. 10.10.2017, Publ. 18.10.2017).

REEXAME NECESSÁRIO –  AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CARGOS EFETIVOS
OCUPADOS  POR  SERVIDORES  CONCURSADOS  –  CONTRATOS
TEMPORÁRIOS – INTERESSE PÚBLICO – CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS
EFETIVOS  –  IMPOSSIBILIDADE  –  ATO  DISCRICIONÁRIO  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. Não há razão para determinar a rescisão dos contratos de trabalho temporários
para consequente nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o
mesmo  cargo,  quando  todas  as  vagas  efetivas  estão  preenchidas  por  servidores
concursados e a contratação dos temporários se deu com base na necessidade de
atender  o  interesse  público.  2.  Não  compete  ao  Poder  Judiciário  impor  à
Administração  Pública  a  criação  de  novos  cargos  públicos,  por  ser  ato
discricionário do Município e em consideração ao princípio da separação dos
poderes.  Sentença  mantida  em  reexame  necessário  (Remessa  Necessária  nº
0800031-44.2014.8.12.0015,  2ª  Câmara  Cível  do  TJMS,  Rel.  Vilson  Bertelli.  j.
22.02.2017).

A  Sentença,  após  determinar  a  rescisão  dos  contratos  temporários,
concedeu ao Estado da Paraíba o prazo de cento e vinte dias para cumprimento,
período razoável para que as irregularidades sejam sanadas e a necessidade seja
suprida de acordo com as normas da Constituição da República.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
reformando a Sentença, indeferir o pleito de condenação do Estado da Paraíba
a adotar as medidas necessárias à realização de concurso público para cargos
com  as  funções  de  intérprete  de  libras,  porteiro,  merendeira,  psicólogo,
nutricionista,  assistente social e serviço social,  na Escola Estadual de Áudio
Comunicação  situada  no  Município  de  Campina  Grande,  mantendo  sua
condenação a rescindir, no prazo de cento e vinte dias, contados da intimação
deste  Acórdão,  os  contratos  temporários  por  excepcional  interesse  público
celebrados para o exercício daquelas funções.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator


