
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000643-64.2010.815.0211.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Itaporanga.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria Neusilene Cariri Gonçalo Matias.
ADVOGADO: Paulo César Conserva (OAB/PB 11874).
APELADO:  Município  de  Boa  Ventura,  representado  por  seu  Procurador  Alexandro  Figueiredo
Rosas.

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C
REINTEGRAÇÃO  E  INDENIZAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  ROMPIMENTO  DO  VÍNCULO.
PEDIDO  DE  REINTEGRAÇÃO  E  DE  PAGAMENTO  DAS  VERBAS
SALARIAIS  DO  PERÍODO  DE  AFASTAMENTO.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.  DESLIGAMENTO  DO  CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE
SEM  PRÉVIO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

“É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
ante  a  precariedade  do ato  de  designação  para  o  exercício  de  função pública,  é
legítima  a  dispensa  ad  nutum  do  servidor,  sem  a  necessidade  de  instaurar-se
processo  administrativo  com essa  finalidade.”  (AgRg no  RMS 28.477/MG,  Rel.
Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  10/12/2015,  DJe
16/12/2015) 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000643-64.2010.815.0211,  em  que  figuram  como  Apelante  Maria
Neusilene Cariri Gonçalo Matias e como Apelado Município de Boa Ventura.

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.

Maria  Neusilene  Cariri  Gonçalo  Matias  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga, f. 72/73, nos
autos  da  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Ato  Jurídico  c/c  Reintegração  e
Indenização por ela ajuizada em face do  Município de Boa Ventura, que julgou
improcedentes  os  pedidos,  ao  fundamento  de  que  não  constitui  irregularidade  a
exoneração do contratado temporariamente que não detém a estabilidade funcional
prevista no art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Em suas razões, f. 79/85, alegou que, segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal,  é necessária a instauração de procedimento administrativo para



exonerar servidor não estável.

Asseverou que o Apelado iniciou procedimento administrativo, porém, ainda
não proferiu decisão terminativa, requerendo, ao final,  o provimento do Recurso,
para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de
f. 90.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  os  Órgãos  Fracionários  deste  Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que o agente contratado temporariamente pela
Administração Pública nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal1, pode ser
dispensado  ad nutum, ou seja, sem a necessidade de instauração de procedimento
administrativo2,  notadamente  quando  não  detém  a  estabilidade  extraordinária
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 AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO.
EXONERAÇÃO  AD  NUTUM.  DESNECESSIDADE  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.
ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é
legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo
com essa finalidade. 2. Ademais, o princípio da segurança jurídica e a alegada decadência do direito
da  Administração  em rever  seus  próprios  atos  não  dão  guarida  à  pretensão  dos  agravantes,  que
mantinham  apenas  contrato  temporário  com  o  Poder  Judiciário  mineiro,  tendo  em  vista  que  os
mencionados princípios não impedem a desconstituição de relações jurídicas precárias.  3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E
PRECÁRIO.  EXONERAÇÃO  AD  NUTUM.  DESNECESSIDADE  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função
pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de
processo  administrativo  com  essa  finalidade.  2.  Na  vigência  da  atual  Constituição  Federal,  a
estabilidade  no  serviço  público  é  garantia  conferida  apenas  aos  servidores  públicos  concursados,
ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo.  3.  "O princípio  da  segurança  jurídica  e  a  suscitada
decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição
de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos
servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art.
37, IX, da CF". (EDcl no RMS 33.143/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4.
Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)



prevista no art. 19, do ADCT3.

No caso dos autos, a Apelante foi contratada em 11 de fevereiro de 1987 para
exercer a função de Professora Pré-escolar sem a devida aprovação em concurso
público,  f.  19,  de  modo  que  é  possível  o  seu  desligamento  do  vínculo
jurídico-administrativo  firmado  com a  Municipalidade  Apelada  independente  do
encerramento do processo administrativo instaurado, f. 45/58.

Ressalte-se,  ademais,  que  os  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal
colacionados  na  Apelação4 referem-se  à  necessidade  de  abertura  procedimento

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Apelação Cível - Mandado de Segurança - Servidor
municipal  -  Contrato temporário - Dispensa unilateral  -  Pedido de reintegração - Inocorrência de
estabilidade -  Possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem necessidade de prévio processo
administrativo  -  Manutenção  da  sentença  que  denegou  segurança  -  Desprovimento.  O  servidor
contratado por prazo determinado, com escopo de atender a necessidade temporária e de excepcional
interesse público, não tem direito à estabilidade no serviço público. 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. Ausente
demonstração  da  ilegalidade  do  ato  de  dispensa  do  servidor  precário,  contratado  em  caráter
temporário, não há respaldo para se declarar, de plano, a nulidade da rescisão de seu contrato de
trabalho, e impor a sua imediata reintegração ao cargo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00005783920148150111, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN
DA C RAMOS , j. em 17-11-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO QUE RESULTOU EM
DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  SERVIDOR
CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE  PARA  PRESTAR  SERVIÇOS  APÓS  A
PROMULGAÇÃO  DA  CARTA  MAGNA  DE  1988.  EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO  PÚBLICA.
AUSÊNCIA  DE  CONCURSO  PÚBLICO.  VÍNCULO  PRECÁRIO  E  TEMPORÁRIO.  NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE
DE  DISPENSA  A  QUALQUER  TEMPO  E  SEM  NECESSIDADE  DE  PRÉVIO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não há que se falar em
cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se deu com amparo no art. 330 do
Diploma  Processual  Civil,  havendo  elementos  suficientes  para  formação  do  convencimento  do
julgador. - Com o advento da Carta Magna de 1988, a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do
art.37, II, salvo para os cargos de livre nomeação e exoneração. - A estabilidade somente pode ser
adquirida por aqueles servidores concursados ou por quem ingressou no serviço público há mais de
cinco  anos  na  data  da  promulgação  da  Constituição  Federal,  mesmo  sem aprovação  prévia  em
concurso  público.  -  O  servidor  contratado  temporariamente  para  exercer  função  pública,  após  o
advento  da  CF/88,  não  tem direito  a  estabilidade,  porquanto  não  foi  submetido  e  aprovado  em
concurso público tampouco estava, na data da promulgação da CF, no serviço público há mais de 05
anos ininterruptos. - In casu, restou comprovado que o autor foi contratado temporariamente e a título
precário para exercer a função de auxiliar de enfermagem, após a promulgação da Lei Maior, não
havendo que se falar em direito à estabilidade - 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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00533077620068152001,  2ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-
02-2015)

3 Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da
administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma
regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

4 Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Agravo regimental não



administrativo para aplicar a pena de demissão a servidor não estável, divergindo
da  hipótese  vertente,  que  trata  de  dispensa  de  contratado  temporário  cuja
precariedade  do  vínculo  prescinde  da  apuração  por  meio  de  processo
administrativo.

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

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de 2016,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

atacou fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. 4. Demissão de servidor público
não estável. Necessidade de instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório
e a ampla defesa. Precedentes do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada.  6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AI  837212  AgR,  Relator(a):  Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168
DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012)

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. DEMISSÃO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - A demissão
de servidor público, mesmo que não estável, deve ser precedida por processo administrativo, em que
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. II - Agravo regimental não provido.
(RE 594040 AgR,  Relator(a):   Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  Primeira Turma,  julgado em
06/04/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-05 PP-01047)


