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RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E 
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA 
PARCIAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
SUBLEVAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  PRELIMINAR. 
INDEVIDA  CONCESSÃO  DA  TUTELA 
ANTECIPADA.  MEDIDA  DE  URGÊNCIA 
DEFERIDA E  POSTERIORMENTE  CONFIRMADA 
NA SENTENÇA.  REQUISITOS  AUTORIZADORES 
ANALISADOS  QUANDO  CONCEDIDA. 
REANÁLISE.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO. 
PREFACIAL  DE  INDEVIDA  CONDENAÇÃO  AO 
PAGAMENTO  DE  RETROATIVOS.  APRECIAÇÃO 
CONJUNTA  COM  O  MÉRITO.  SERVIDOR 
PÚBLICO  ADMITIDO  NO  ANO  DE  1975. 
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA ADQUIRIDA. 

Recurso Oficial e Apelação Cível nº 0004343-82.2012.815.0371  



ART.  19,  DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS. 
ANULAÇÃO.  AFASTAMENTO  DO  SERVIDOR. 
AUSÊNCIA  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO. 
REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DETERMINAÇÃO. 
DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PAGAR SALÁRIO 
CORRESPONDENTE  AO  PERÍODO  DE 
AFASTAMENTO.  OBRIGAÇÃO NÃO AFASTADA. 
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA.

- Tendo sido a tutela de urgência deferia na instância 
de origem e, posteriormente, ratificada na sentença, 
impossível,  neste  momento  processual,  a  discussão 
acerca  da  presença  ou  ausência  dos  requisitos 
autorizadores da medida.

- Restando devidamente comprovado que o servidor 
público, com estabilidade extraordinária, foi afastado 
do  cargo  sem  o  devido  processo  administrativo, 
imperioso se torna a sua reintegração no serviço.

-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 

firmou-se  no  sentido  de  que  “é  devido,  ao 
servidor reintegrado, o pagamento de todas as 
vantagens  devidas,  durante  o  período  de 
afastamento,  como  se  em  efetivo  exercício 
estivesse”  (AgRg  no  AREsp  261.959/SE,  Rel. 
Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES, 
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  06/05/2014, 
Dje 14/05/2014).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

Recurso Oficial e Apelação Cível nº 0004343-82.2012.815.0371  



autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o apelo e a 
remessa oficial.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 169/175, interposta pelo 
Município de Sousa contra  sentença,  164/165, prolatada e  remetida oficialmente 
pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da  Ação de 
Cobrança  c/c  Obrigação  de  Fazer  e  pedido  de  Antecipação  de  Tutela  Parcial 
manejada por Josué de Freitas Neto, decidiu nestes termos:

Isto  posto,  JULGO PROCEDENTE  A PRETENSÃO 
INICIAL, PARA Condenar o Município de Sousa à 
reintegração definitiva do autor ao cargo de agente 
administrativo e,  consequentemente,  ao  pagamento 
dos valores não pagos no período entre outubro de 
2008 e julho de 2014. Estes valores serão acrescidos 
de juros de mora e índice de correção monetária de 
acordo  com  as  taxas  aplicáveis  a  caderneta  de 
poupança. (…)
Condeno  o  Município,  ainda,  ao  pagamento  de 
honorários no valor de 15% do valor da condenação 
da obrigação de pagamento, atento aos parâmetros 
do  art.  20,  §  4º  do  CPC,  notadamente  diante  da 
inexistência de fase probatória, dado ao julgamento 
antecipado da lide.

Nas suas razões, o recorrente, a princípio, assevera, 
em sede  de  preliminar,  a  indevida  concessão  da  tutela  antecipada,  em razão  da 
inexistência dos requisitos autorizadores. No mais, assegura que o servidor não foi 
afastado do serviço, mas o abandonou. Ainda, prefacialmente,  aduz não ser devido 
os  valores  remuneratórios  do  período  não  laborado,  ou  seja,  entre  o  período  de 
outubro de 2008, até sua efetiva reintegração, realizada em 14/07/2014. Com relação 
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ao mérito, afirma a necessidade de reforma da decisão, uma vez que o município não 
perseguiu  o  apelado  e  muito  menos  deu  causa  a  sua  exclusão,  tendo  o  autor 
abandonado o emprego no mês de outubro de 2008, vindo, posteriormente, requerer 
o retorno ao cargo, bem como os salários do período em que permaneceu afastado. 
Por fim, requer o provimento do recurso. 

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl. 
179.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de 
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A  princípio,  cabe  analisar  a  preliminar  de 
impossibilidade  de  concessão  da  tutela  antecipada,  diante  da  ausência  dos 
requisitos autorizadores.

De logo, imperioso registrar que não se deve discutir, 
neste momento processual,  a existência ou não da plausibilidade do direito invocado 
e o perigo da demora, uma vez que a tutela de urgência concedida às fls. 136/137, foi 
deveras ratificada na sentença, não tendo sido, assim, interposto o recurso cabível no 
momento oportuno.

Desta  feita,  sem  maiores  delongas,  rejeito a 
preliminar de indevida antecipação de tutela.
  

Avancemos ao mérito recursal, em razão da segunda 
prefacial,  qual  seja,  impossibilidade  de  condenação  ao  pagamento  dos  salários 
retroativos, confundir-se com aquele.
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Conforme se verifica nos autos, o autor ingressou no 
serviço público em  novembro de 1975,  fl.  33,  exercendo, inicialmente,  o cargo de 
Fiscal  de  Tributos  no  Município  de  Sousa,  onde  à  época,  fixava  lotação  junto  a 
Secretaria de Administração. 

No  ano  de  2003,  por  questões  de  ordem  pública, 
assegura ter sido, de forma injustificada, colocado à disposição para prestar serviço 
junto ao “credendo vides”, sem haver qualquer alteração de função, de jornada de 
trabalho ou de remuneração.

Ato contínuo, a administração municipal determinou 
que  o  promovente  trabalhasse,  diariamente,  no  período  noturno,  gerando  seu 
afastamento das funções,  sem receber a remuneração cabível,  o que deu ensejo a 
presente demanda. 

Pois bem, nos termos do art. 37, II, da Constituição 
Federal,  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  deve  ser  precedida  de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada as 
nomeações para os cargos em comissão (estabilidade ordinária).

Por exceção à regra, o legislador constituinte previu 
uma estabilidade extraordinária, destinada a abarcar aqueles servidores que tenham 
ingressado na Administração Pública nos cinco anos que antecederem à promulgação 
da  Constituição  Federal,  conforme  dispõe  o  art.  19,  do  Ato  das  Disposições 
Constitucionais Transitórias:

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  artigo  37,  da  Constituição,  são  considerados 

Recurso Oficial e Apelação Cível nº 0004343-82.2012.815.0371  



estáveis no serviço público.

Desta  feita,  considerando  a  data  de  admissão  do 
servidor, fl. 33, qual seja, 01/11/1975, observa-se ter o mesmo adquirido estabilidade, 
conforme o artigo supracitado e, como consequência disto, para ser exonerado deve 
ser instaurado o procedimento administrativo, obedecendo aos princípios da ampla 
defesa e do devido processo legal.

Portanto,  diante  da  ausência  de  prova  acerca  do 
processo administrativo, e, lado contrário, restando devidamente provado pelo autor 
que foi afastado do cargo que ocupava em 01/08/2008, fl. 51, imperioso se torna, como 
determinado na decisão, sua reintegração no serviço público.

Não destoa o entendimento deste Sodalício, em casos 
similares:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  SANTA 
CRUZ. CANDIDATOS APROVADOS. NOMEAÇÃO 
E  POSSE.  IMPEDIMENTO  DO  EXERCÍCIO. 
DESLIGAMENTO  EFETUADO  POR  GESTOR 
MUNICIPAL.  POSTERIOR  CONVOCAÇÃO. 
PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DAS  VERBAS 
REMUNERATÓRIOS  DEVIDOS  DURANTE  O 
AFASTAMENTO IRREGULAR. PROVIMENTO DO 
APELO. 
−A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 
firmou-se  no  sentido  de  que  "é  ao  servidor 
reintegrado,  o  pagamento  de  todas  as  vantagens 
devidas, durante o período de afastamento, como se 
em  efetivo  exercício  estivesse"  (AgRg  no  AREsp 
261.959/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/05/2014,  DJe 
14/05/2014).
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-  Uma vez reconhecido o direito da parte autora à 
reintegração,  é  devido  o  pagamento  retroativo  de 
todos  os  valores  não  pagos  correspondentes  ao 
período  que  esteve  afastada  irregularmente.  (TJPB, 
AC nº  0000248-56.2009.815.0151,  Rel.  Des.  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, J.  07/06/2016).

E,

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
NULIDADE  DE  ATO  JURÍDICO  C/C 
REINTEGRAÇÃO  EM  CARGO  PÚBLICO. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  ESTABILIDADE. 
APLICAÇÃO DO ART. 19 DO ADCT. DEMISSÃO. 
AUSÊNCIA  DE  INSTAURAÇÃO  DE  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS  DA  AMPLA  DEFESA  E 
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  REINTEGRAÇÃO 
QUE  SE  IMPÕE.  PAGAMENTO  DAS  VERBAS 
SALARIAS APENAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 
ANTES  DA  PROPOSITURA  DA  AÇÃO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º,  DO  CPC. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO OFICIAL
-  Considerando a data de admissão do autor, vê-se 
que o mesmo se enquadra nos termos do art. 19 do 
ADCT, adquirindo a estabilidade no serviço público 
por ter mais de 05 (cinco) anos de trabalho antes da 
promulgação da Carta Magna de 1988.
-  “Súmula  30,  TJPB -  “É nula  a  pena de  demissão 
imposta  a  servidor  público  estável,  quando 
inexistente o devido processo legal.”
−Entendo que em relação às verbas salariais a serem 
recebidas, só podem ser pagos os valores dos últimos 
cinco  anos  antes  da  propositura  da  ação,  em 
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obediência  à  prescrição  quinquenal.  (TJPB,  RO  nº 
0000573-15.2014.815.1211,  Rel.  Des.  João  Alves  da 
Silva, J. 02/12/2015).

Com relação as verbas perseguidas, entendo também 
não merecer reparo a decisão objurgada, pois, o servidor afastado, indevidamente, 
tem o direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período 
de  afastamento,  em respeito  ao  princípio  de  restitution  in  integrum,  que  significa 
restaurar à condição original.

 
Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal 

de Justiça:

PROCESSUAL.  ADMINISTRATIVO.  CARTÓRIO 
EXTRAJUDICIAL.  Oficial  de  registros  públicos. 
Reintegrado  por  decisão  judicial.  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS. Emolumentos atinentes à 
serventia.  Período  de  afastamento  das  funções. 
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO 20.910/32. 
TERMO  INICIAL.  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DO 
DECISUM QUE ANULA O ATO EXONERATÓRIO. 
DIVERGÊNCIA  NÃO  DEMONSTRADA. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
CONVENCIONADOS  EM  CONTRATO.  RESERVA 
DE VALOR. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. 1. O 
servidor  público  reintegrado,  em  decorrência  da 
anulação  do  ato  exoneratório,  possui  direito  ao 
recebimento  dos  vencimentos  atinentes  ao  período 
compreendido entre a exoneração e sua reintegração, 
mediante  ação  de  indenização,  cujo  prazo 
prescricional  tem  início  a  partir  do  trânsito  em 
julgado da decisão que, reconhecendo a ilegalidade 
do ato  da administração,  anula  o ato  exoneratório. 
Precedentes do STJ: REsp 825.925/RS, DJ 23.04.2008; 
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REsp  767143/DF,  DJ  31.05.2007;  AgRg  no  REsp 
752.974/DF, DJ 30.10.2006 e AgRg no Ag 790.263/RJ, 
DJ  04.12.2006.  (...)"  (REsp 864.698/RS,  Rel.  Ministro 
LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
02/09/2008, DJe 22/09/2008) (ementa parcial)

Logo, mantenho a sentença em todos os seus termos, 
inclusive, quanto aos honorários advocatícios fixados na origem.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE 
INDEVIDA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA E, NO MÉRITO, NEGO 
PROVIMENTO AO APELO E A REMESSA OFICIAL.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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