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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000657-52.2009.8.15.0221.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São José de Piranhas.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francisca Neida Oliveira de Morais.
ADVOGADOS: Lílian Tatiana Bandeira Crispim (OAB/PB nº. 11.846) e outro(s).
APELADO: Município de São José de Piranhas.
PROCURADORES: Maria Idileide Ferreira de Araújo Dias (OAB/PB nº. 8.784) e outro(s).

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REINTEGRAÇÃO  DE
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AO CARGO. SERVIDOR INICIALMENTE
ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA E POSTERIORMENTE PROVIDO
EM CARGO EFETIVO. PROVIMENTO AUTORIZADO EM LEI MUNICIPAL.
ANULAÇÃO  DO  ATO  DE  NOMEAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RECURSO  DA  AUTORA.  POSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  DOS  ATOS
PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ATO  QUE  PRODUZIU  EFEITOS
CONCRETOS.  REPERCUSSÃO NO PATRIMÔNIO JURÍDICO INDIVIDUAL
DO  SERVIDOR.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE  ASSEGURAR  O
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
DO APELO.

1. O Supremo Tribunal Federal, segundo as razões de decidir adotadas na ADIn nº.
1.150-2,  possui  entendimento no sentido  de que é  inconstitucional  o  dispositivo
legal  que  autoriza  a  conversão  do  vínculo  celetista  em  estatutário,  porquanto
importa na admissão de pessoas para cargos cuja investidura deve ser precedida por
aprovação em concurso público, nos termos exigidos pelo art. 37, II, e art. 19, §1º,
do ADCT, da Constituição Federal.

2. Consoante decidido pela Suprema Corte, no julgamento do MS 29.270 AgR, atos
de  inconstitucionalidade  incontroversa,  como  o  provimento  de  cargo  na
Administração  Pública  sem  a  prévia  submissão  a  concurso  público,  não  são
convalidados pelo simples decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei
nº. 9.784/99, pelo que podem ser anulados a qualquer tempo.

3. No Recurso Extraordinário nº. 594.296, julgado pelo Supremo Tribunal Federal,
restou decidido que é facultado a Administração Pública anular ato praticado que
repute ilegal, entretanto, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo
administrativo,  caso  haja  produzido  efeitos  concretos  em  patrimônio  jurídico
individual.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento, relativo à
Apelação,  nos  autos  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  autuada  sob  o  n.º  0000657-
52.2009.8.15.0221,  em que figuram como Apelante Francisca Neida Oliveira  de
Morais e como Apelado o Município de São José de Piranhas.

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.

VOTO.



Francisca Neide Oliveira de Morais interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Piranhas, f. 123/127,
nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  por  ela  proposta  em  desfavor  do
Município  de  São  José  de  Piranhas,  que  julgou  improcedente  o  pedido  de
reintegração da Apelante ao cargo efetivo de Professor, ao fundamento de que o ato
de anulação da sua nomeação é legal, porquanto sua admissão não foi precedida de
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, em violação ao art.
37,  II,  da  CF,  condenando-a  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários
advocatícios,  fixados em oitocentos  reais,  suspensa  a  exigibilidade  em razão da
concessão da gratuidade judiciária.

Em suas  razões,  f.  131/140,  a  Apelante  afirmou  que  foi  arbitrariamente
demitida pela Edilidade, sem qualquer processo administrativo prévio, do cargo de
Professor, cujas funções exercia desde março de 1990, inicialmente sob o vínculo
celetista e, após a vigência da Lei Municipal nº. 211/2001, em 19 de fevereiro de
2001, sob o vínculo estatutário, pelo que pede a anulação do ato de demissão e sua
reintegração ao respectivo cargo, pugnando pela reforma da Sentença.

Contrarrazoando,  f.  224/228.  o  Município  Apelado  alegou  que  o  ato  de
demissão foi legal, posto que a Apelada não foi aprovada em concurso público que
a habilitasse a ocupar o cargo efetivo de Professor, nos termos exigidos pelo art. 37,
II, e art. 19, §1º, do ADCT, da Constituição Federal, pugnando pela manutenção da
Sentença.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e dispensada de preparo, f. 127, pelo que presentes
os  requisitos  de  admissibilidade  previstos  no  CPC/73,  conforme  Enunciado
Administrativo nº. 02 do STJ1, dela conheço.

Resulta demonstrado dos autos que a Apelada foi contratada, em março de
1990, para exercer as funções de Professora no Município de São José de Piranhas,
consoante averbado em sua Carteira de Trabalho, f. 17.

É  fato  incontroverso,  porquanto  não  foi  objeto  de  impugnação2 pelo
Apelado,  que  o vínculo celetista  da  Apelante foi  convertido  em estatutário,  nos
termos permitidos pelo art.  193, da Lei Municipal nº. 211/20013,  f.  55/76, e ela

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os  requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 CPC/73, Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito,  com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que
pretende produzir. 

Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial.
Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo: I - se não for admissível, a seu respeito, a
confissão;  II  -  se  a  petição  inicial  não  estiver  acompanhada  do  instrumento  público  que  a  lei
considerar da substância do ato; III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu
conjunto.

3 Lei Municipal nº. 211/2001, Art. 193. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime 



passou a ocupar o cargo efetivo de Professor, segundo atestado pelo Chefe do Setor
Pessoal  da  Prefeitura,  f.  18,  e  informado  na  Relação  de  Pessoal  da  Secretaria
Municipal de Educação de f. 20 e no Recibo de Pagamento de Salário de f. 21.

Após o decurso de mais de oito anos do ato de nomeação da Apelada no
cargo efetivo, o Município a demitiu, ao fundamento de que ela não foi aprovada
em concurso público que a habilitasse a ocupar o cargo efetivo de Professor.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  segundo  as  razões  de  decidir  adotadas  na
ADIn nº.  1.150-24,  possui  entendimento  no  sentido  de  que  é  inconstitucional  o
dispositivo  legal  que  autoriza  a  conversão  do  vínculo  celetista  em  estutatário,
porquanto importa na admissão de pessoas para cargos cuja investidura deve ser
precedida por aprovação em concurso público, nos termos exigidos pelo art. 37, II, e
art. 19, §1º, do ADCT, da Constituição Federal5.

Consoante  decidido  também pela  Suprema Corte,  no  julgamento  do  MS
29.270 AgR6, atos de inconstitucionalidade incontroversa, como o provimento de
cargo na Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público, não
são convalidados pelo simples decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da
Lei nº. 9.784/997, pelo que podem ser anulados a qualquer tempo.

instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.

4 Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado
do  Rio  Grande  do  Sul.  -  Inconstitucionalidade  da  expressão  "operando-se  automaticamente  a
transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática
equivale  ao  aproveitamento  de  servidores  não  concursados  em  cargos  para  cuja  investidura  a
Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do
artigo 19 de seu ADCT. […] (STF, ADI 1.150-2/RS, Relator: Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno,
julgado em 01/10/1997, DJ 17-04-1998). 

5  CF, Art. 37 (…): [...] 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;

ADCT,  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. § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título
quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

6 Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina
ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos
irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art.
37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade
em  situações  flagrantemente  inconstitucionais.  [...]  1.  Configura  o  concurso  público  elemento
nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 2.
Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública
sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples
incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações
insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). […] (STF, MS 29.270 AgR, Relator:Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, Processo Eletrônico DJe-105 Divulg 30-05-2014 Public 02-
06-2014).

7 Lei  nº.  9.784/99, Art.  54.  O direito  da Administração de anular  os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.



O ato de nomeação da Apelada no cargo efetivo de Professor é de legalidade
duvidosa, ante a aparente inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Municipal nº.
211/2001 que permitiu a conversão do vínculo celetista em estutatário, entretanto,
sua anulação pela  Administração Pública  e  a  consequente  demissão  da Apelada
devem  ser  precedidas  de  processo  administrativo  prévio,  com  a  garantia  do
contraditório e da ampla defesa, por imposição do art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal8.

No  Recurso  Extraordinário  nº.  594.2969,  julgado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  restou  decidido  que  é  facultado  a  Administração  Pública  anular  ato
praticado  que  repute  ilegal,  entretanto,  seu  desfazimento  deve  ser  precedido  de
regular  processo  administrativo,  caso  haja  produzido  efeitos  concretos  em
patrimônio jurídico individual.

Incontroversa a produção de efeitos concretos do ato de nomeação, posto
que permitiu à Apelada o exercício do cargo de Professor ao longo de mais de oito
anos,  o  ato  de  demissão  deve  ser  antecedido  da  realização  de  processo
administrativo,  no  qual  sejam  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à
Servidora, procedimento cuja realização não restou provada dos autos.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando a
Sentença, julgar procedente o pedido  para determinar que o Excelentíssimo
Prefeito do Município de São José de Piranhas reintegre a Apelada ao cargo de
Professor,  no  prazo  de  quinze  dias,  contados  de  sua  intimação  pessoal,
condenando a Edilidade ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de
Processo Civil.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 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  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

8 CF, Art. 5º. (…): […] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;  LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; […].

9 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE
AUTOTUTELA  ESTATAL.  [...]  1.  Ao  Estado  é  facultada  a  revogação  de  atos  que  repute
ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos,  seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo
de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente
recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo
administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório
e da ampla defesa. [...] (STF, RE 594.296, Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado
em 21/09/2011, Repercussão Geral - Mérito Acórdão Eletrônico DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public
13-02-2012).



Relator


