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EMENTA:  APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL  CONTRATADA  PARA  PRESTAR  SERVIÇOS  EM
PROGRAMA  DO  GOVERNO  FEDERAL.  DECRETO  MUNICIPAL  QUE
DETERMINOU A DISPENSA DE TODOS OS CONTRATADOS EM CARÁTER
TEMPORÁRIO. IMPETRANTE NOMEADA PARA O CARGO DE ASSISTENTE
SOCIAL PERANTE O CENTRO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CRAS.  PROGRAMA  GOVERNAMENTAL  COM  MAIS  DE  DEZ  ANOS  DE
VIGÊNCIA. CARÁTER PERMANENTE DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA
DE  EXCEPCIONALIDADE  APTA  A  JUSTIFICAR A  CONTRATAÇÃO  SEM
PRÉVIA  SUBMISSÃO  A  CONCURSO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE NO ATO DE DISPENSA. SERVIDORA QUE NÃO GOZA DE
ESTABILIDADE, AINDA QUE O CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL
CONTINUE EM VIGOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1.  A  Constituição  Federal  excepciona  a  contratação,  por  tempo  determinado,  de
servidores independentemente da submissão a prévio concurso público, para atender
a  necessidade  temporária,  de  excepcional  interesse  público  e  nas  hipóteses
previamente determinadas em lei (CF, art. 37, inciso IX).

2. Para que se admita a possibilidade de contratação temporária para atendimento a
programas  governamentais,  é  necessário  que  estes  configurem  situações
excepcionais  e  transitórias  justificadoras,  com  descrição  da  situação  fática
emergencial.

3. “Em sendo pactuado contrato temporário, este, por sua natureza, possui tempo
determinado,  por  imposição  legal,  não  podendo  ser  vinculado  a  programa
governamental sem previsão de lapso temporal, sob pena de burlar a lei.” (Mandado
de  Segurança  nº  0006399-67.2017.8.04.0000,  Câmaras  Reunidas  do  TJAM,  Rel.
Maria das Graças Pessoa Figueiredo. j. 14.03.2018)

4. A contratação temporária, ainda que precedida de processo seletivo, deve atender
aos pressupostos de determinabilidade temporal, temporariedade e excepcionalidade,
não  garantindo  ao  contratado  a  estabilidade,  atributo  que  assiste  apenas  aos
servidores submetidos a concurso público de prova ou de provas e títulos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento  referente à Apelação
Cível n.º 0000129-25.2013.815.0141, em que figura como Apelante Rita de Cássia
Vieira da Silva e Apelado o Município de Brejo dos Santos.

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  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Rita  de  Cássia  Vieira  da  Silva  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, f. 229/231, nos
autos do Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato ilegal imputado ao
Prefeito  do  Município  de  Brejo  dos  Santos,  que  denegou  a  segurança,  ao
fundamento de que a Impetrante foi nomeada para exercer o cargo de Assistente
Social em caráter temporário, pelo que sua exoneração sem prévio procedimento
administrativo não configura qualquer ilegalidade, condenando-a ao pagamento das
custas processuais, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária
que lhe foi deferida.

Em suas razões, f. 239/244, afirmou haver sido aprovada em prévia seleção
pública, sustentando que sua exoneração, mesmo se tratando de servidora que não
gozava de estabilidade, deveria ser precedida de procedimento administrativo, em
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegou que,  conforme previsão  constante  do edital  que  regulamentou a
seleção, os aprovados seriam mantidos no cargo enquanto estivesse em vigência o
Programa do Centro de Referência  de Assistência Social  – CRAS, vinculado ao
Ministério  da  Saúde,  argumentando  que  seu  desligamento  se  deu  em  razão  de
suposta crise financeira alegada pela Administração Municipal e não pelo término
do  referido  Programa  que  deu  causa  à  contratação,  razão  pela  qual  requereu  o
provimento do Apelo e reforma da Sentença, para que a segurança pleiteada seja
concedida e ela seja reintegrada ao quadro de pessoal do Município Apelado.

Contrarrazoando, f. 256/259, o Ente Público pugnou pelo desprovimento do
Recurso, defendendo a legalidade do ato administrativo que exonerou a Apelante.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  267/270,  opinando  pelo
desprovimento  da  Apelação,  por  entender  que  o  servidor  contratado  em caráter
temporário não tem estabilidade e pode ser exonerado de ofício.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  dispensada  de  preparo,  por  ser  a  Apelante
beneficiária  da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presente  os  requisitos  de
admissibilidade, dela conheço.

O  Município  de  Brejo  dos  Santos,  ora  Apelado,  deflagrou  o  Concurso
Público/Processo Seletivo nº 001/2009, Edital de f. 93/131, destinado à seleção de
candidatos para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no
Quadro  Permanente  de  Pessoal  da  Administração  Municipal  e  para  atender  a
Programas Federais (Programa Saúde da Família – PSF, Programa de Erradicação
do  Trabalho  Infantil  –  PETI,  Programa  de  Combate  às  Endemias,  Centro  de
Referência da Assistência Social – CRAS e Programa de Saúde Bucal).

A  Impetrante,  ora  Apelante,  foi  aprovada  na  seleção  para  o  cargo  de
Assistente Social – CRAS, no qual foi empossada e nomeada em 20 de dezembro de
2012, conforme o Termo de Posse, colacionado à f. 49, e a Portaria nº 056/2012,
encartada à f. 51.

O Item 7.31, do referido Edital nº 001/2009, f. 110, previu que o vínculo dos



candidatos aprovados para os cargos destinados aos Programas Federais, dentre eles
o  de  Assistente  Social  –  CRAS,  perduraria  até  o  encerramento  dos  respectivos
Programas e, na possibilidade de a Administração Municipal não mais necessitar de
seus serviços, seus contratos poderiam ser rescindidos.

Posteriormente, o Município publicou, em 16 de novembro de 2012, a Lei nº
007/2012,  que  alterou  a  norma  editalícia,  definindo  como  prazo  de  validade  da
contratação, para fins de estabilidade dos servidores nomeados em decorrência do
processo  seletivo,  a  data  da  vigência  do  respectivo  Programa  Federal  a  que  os
contratados estiverem vinculados.

Um mês após sua nomeação e posse, a Recorrente foi exonerada por força do
Decreto Municipal nº 004, de 14 de janeiro de 2013, f. 15/20, que, ante a alegada
dificuldade financeira que enfrentava o Município, determinou a dispensa de todos
os  servidores  contratados  em  caráter  temporário,  muito  embora  o  Centro  de
Referência de Assistência Social – CRAS, inaugurado naquela Localidade em junho
de 2008, continue em pleno funcionamento, como se depreende da Certidão de f.
245, emitida pelo Secretário Municipal de Administração.

A Constituição Federal excepciona a contratação, por tempo determinado, de
servidores independentemente da submissão a prévio concurso público, para atender
a  necessidade  temporária,  de  excepcional  interesse  público  e  nas  hipóteses
previamente determinadas em lei (art. 37, inciso IX1).

As  contratações  temporárias  devem  observar  estritamente  os  seguintes
parâmetros:  os  casos  excepcionais  devem  estar  previstos  em  lei;  o  prazo  de
contratação  deve  ser  predeterminado;  a  necessidade  tem  que  ser  temporária;  o
interesse público há de ser excepcional;  e a necessidade da contratação deve ser
indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes
da Administração Pública.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do  julgamento  do  RE  nº
658.026/MG2, submetido ao regime de repercussão geral, assentou, nos termos do

1 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: […] IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

2 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, da 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.



Julgado,  que as  leis  infraconstitucionais  que tratem sobre contratação temporária
devem  ter  interpretação  restritiva,  vedando,  dessa  forma,  qualquer  hipótese  de
contratação  temporária  para  serviços  ordinários,  que  estejam  dentro  das
contingências  normais  do  Estado,  assim  como  as  contratações  genéricas,  sem
embasamento fático da necessidade temporária e do excepcional interesse público.

Com  base  nesse  entendimento,  para  que  se  admita  a  possibilidade  de
contratação  temporária  para  atendimento  aos  programas  governamentais,  é
necessário que estes configurem situações excepcionais e transitórias justificadoras,
com descrição da situação fática emergencial.

No caso dos autos, ainda que se argumente que o Programa que instituiu o
Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  –  CRAS  seja  temporário  e  que  a
qualquer momento possa ser suspenso ou extinto, verifica-se que ele está vigorando
há quase dez anos, revestindo-se de caráter permanente e não transitório.

Nessa linha de raciocínio, os Tribunais de Justiça pátrios3 vêm decidindo pela

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 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. (RE
658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

3 MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  ATENDIMENTO  A  SITUAÇÃO  DE
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  EXCEÇÃO  À  REGRA  DO  CONCURSO  PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ESTENDER-SE  POR  TEMPO  INDETERMINADO.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE NA RESCISÃO DO CONTRATO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É possível a contratação
temporária  por  parte  do  Município de  Amaturá,  para  o cargo  de assistente,  desde que  seja  demonstrada  a
situação de excepcional interesse público, capaz de afastar a regra do concurso público. 2. Em sendo pactuado
contrato temporário, este, por sua natureza, possui tempo determinado, por imposição legal, não podendo
ser vinculado a programa governamental sem previsão de lapso temporal, sob pena de burlar a lei. 3. O
ato do Prefeito, ao rescindir o contrato temporário, que já se estendia para além da previsão legal, assim
como por ter havido concurso público para contratação de servidores efetivos para o mesmo cargo e por
respeitar determinação do TCE, reveste-se de legalidade, sendo típico do poder de autotutela e amparado
pela Súmula nº 473 do STF. 4. Segurança denegada, em dissonância com o Parquet. (Mandado de Segurança nº
0006399-67.2017.8.04.0000,  Câmaras  Reunidas  do  TJAM,  Rel.  Maria  das  Graças  Pessoa  Figueiredo.  j.
14.03.2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE CAXAMBÚ - LEIS MUNICIPAIS -
DISCIPLINA DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER NECESSIDADE
TEMPORÁRIA  DE  INTERESSE  PÚBLICO  -  ARTIGO  37,  IX,  DA  CF/88  -  ARTIGO  22,  DA
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  -  REQUISITOS  CONSTITUCIONAIS  -  FIXAÇÃO  -  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  Nº  658.026/MG,  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE  REPERCUSSÃO  GERAL,  NA
FORMA DO ART. 543-B, DO CPC DE 1973 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO À CONVÊNIOS
COM OUTROS ENTES; ATENDIMENTO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO; AFERIÇÃO DE
CADASTRO  IMOBILIÁRIO  -  INCONSTITUCIONALIDADE  -  ATIVIDADES  ROTINEIRAS  E
ORDINÁRIAS,  QUE  ESTÃO  DENTRO  DO  ESPECTRO  DAS  CONTIGÊNCIAS  NORMAIS  DA
ADMINISTRAÇÃO  -  AUTORIZAÇÃO  PARA  CONTRATAÇÃO  PARA  ATENDIMENTO  DE
AFASTAMENTOS  TEMPORÁRIOS  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS,  OU  VACÂNCIA  DE  CARGO
PÚBLICO  -  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CIRCUNSTÂNCIAS  NORMAIS  E  PERMANENTES  NO
ÂMBITO  DO  SERVIÇO  PÚBLICO  -  CONTRAÇÃO  DE  SERVIÇO  PROFISSIONAL  DE  NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO  -  INCONSTITUCIONALIDADE  -  HIPÓTESE  DE  CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA  PRECEDIDA  DE  LICITAÇÃO,  OU  COM  PROCEDIMENTO  DE  DISPENSA  DE
LICITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 25, II, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - INCONSTITUCIONALIDADE -
DESCABIMENTO  DE  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  -  CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS  PARA
ATENDIMENTO DA ÁREA E PROGRAMAS DE SAÚDE - INCONSTITUCIONALIDADE - ATIVIDADES
NORMAIS E ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -  CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSOR SUBSTITUTO - INCONSTITUCIONALIDADE - EDUCAÇÃO - ATIVIDADE NORMAL E
PERMANENTES NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CABIMENTO -
SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEGISLAÇÃO IMPUGNADA QUE
CONTEMPLA HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO PARA PROVER SERVIÇOS ESSÊNCIAIS, NA ÁREA



impossibilidade  de  vinculação  da  duração  do  contrato  temporário  à  vigência  do
programa  governamental  sem  previsão  de  lapso  temporal,  não  garantindo
estabilidade  ao  servidor  contratado  sem  prévia  submissão  a  concurso  público,
mesmo que ainda vigente o programa a que é vinculado.

A  Impetrante/Recorrente,  portanto,  não  possui  direito  líquido  e  certo  à
manutenção no cargo para o qual foi nomeada, como acertadamente decidiu o Juízo,
pelo que a Sentença deve ser mantida.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

DA SAÚDE E EDUCAÇÃO - CONCESSÃO - PRAZO - DOZE MESES - JURISPRUDÊNCIA DO COL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
VOTOS  VENCIDOS  PARCIALMENTE.  […]  3.  Previsão,  na  legislação  municipal,  de  contratação
temporária para o atendimento à demanda decorrente de convênios firmados pelo município com outros
entes públicos; ou para atender a programas especiais de trabalho, como aferição de cadastro imobiliário.
Inconstitucionalidade. Atividades rotineiras e ordinárias, estando dentro do "espectro das contingências
normais da Administração", que não atendem os requisitos da temporariedade e excepcionalidade. […]
(TJ-MG  -  Ação  Direta  Inconst:  10000160875894000  MG,  Relator:  Sandra  Fonseca,  Data  de  Julgamento:
26/09/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/11/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  E  INDENIZAÇÃO  -  PROCESSO  SELETIVO
SIMPLIFICADO  -  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  -  CARÁTER
TEMPORÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 902/2009 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REINTEGRAÇÃO
E  ESTABILIDADE  -  IMPROCEDÊNCIA  -  DIREITOS  PREVISTOS  PARA  SERVIDOR  EFETIVO  -
SENTENÇA  MANTIDA  -  RECURSO  IMPROVIDO.  1.  A  categoria  especial  dos  servidores  públicos
temporários está contemplada no art. 37, IX, da CR/88, que admite a sua contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. A investidura em cargo ou emprego
público, de provimento efetivo, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos.  3  -  Comprovado que a admissão do autor se  deu mediante  a aprovação em processo seletivo
simplificado para o Programa de Saúde da Família e formalização de contrato administrativo temporário
de prestação de serviços, não é devido o direito à estabilidade (art. 41, CR/88), bem como é improcedente
o  pedido autoral  de  reintegração em cargo de atribuições e  vencimentos  compatíveis  para o que foi
contratado, uma vez que tais direitos somente estão previstos para o servidor nomeado para o cargo de
provimento efetivo, em virtude de concurso público. (Apelação Cível nº 0001274-39.2014.8.13.0141 (1), 2ª
Câmara Cível do TJMG, Rel. Hilda Teixeira da Costa. j. 15.12.2015, Publ. 25.01.2016)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR CONTRATADO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ESTABILIDADE -
NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA - RECURSO NÃO PROVIDO.  A contratação temporária,
ainda que precedida de processo seletivo, deve atender aos pressupostos de determinabilidade temporal,
temporariedade e excepcionalidade,  não garantindo ao contratado a estabilidade,  atributo que assiste
apenas aos servidores submetidos a concurso público de prova ou de provas e títulos.  (Apelação Cível nº
0023783-69.2013.8.13.0570 (1), 3ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Elias Camilo. j. 19.03.2015, Publ. 30.03.2015)


