
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001561-73.2013.815.0531 – Comarca de Malta
Relator : João Batista Barbosa – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides 
Apelante : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Luiz Felipe de Araújo
Ribeiro
Apelado : Maria Madalena do Nascimento Amaro
Advogado : Lindongenia Queiroga de Sousa

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  —  APELAÇÃO
CÍVEL  —  SERVIDORA  CONTRATADA  PELO  ENTE
PÚBLICO  EM  1986  —  AUSÊNCIA  DE  SUBMISSÃO  A
CONCURSO  PÚBLICO  —  VÍNCULO  PRECÁRIO  E
TEMPORÁRIO  —  REQUISITOS  PARA  ALCANÇAR  A
ESTABILIDADE NÃO PREENCHIDOS  — REINTEGRAÇÃO
INDEVIDA  —  PAGAMENTO  DE  VERBAS  —  NÃO
CABIMENTO  —  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  —
REFORMA DA SENTENÇA — PROVIMENTO DO APELO.

— “(…)  Os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem
prévia  aprovação  em  concurso  público,  não  são  considerados
estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do
ADCT. (...)”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS, os presentes autos antes
identificados.

ACORDAM os integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba contra
a sentença de fls. 63/67, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Malta, nos autos
da Ação de Reintegração ao Cargo Público por Ato Administrativo Ilegal c/c Pagamento de
Salários Atrasados, promovida por Maria Madalena do Nascimento Amaro em desfavor do
recorrente.

Na  sentença,  o  magistrado  confirmou  a  tutela  anteriormente
concedida, julgando procedente os pedidos formulados no petitório inicial, declarando nulo o



ato  administrativo  de  demissão  da  promovente  em  fevereiro  de  2013,  condenando  o
promovido ao pagamento dos vencimentos retroativos, devidamente acrescidos de juros de
mora e correção monetária.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou  recurso  apelatório
(fls.72/81) pugnado pelo seu provimento para reformar integralmente a sentença, julgando
improcedente a demanda.

Sem contrarrazões. (fl. 85)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu
parecer (fls. 93/95), opinando apenas pelo prosseguimento do recurso, ante a falta de interesse
público que enseje sua intervenção obrigatória.

É o breve relato. 

Voto.

Extrai-se dos autos que a promovente, ora apelada, foi admitida no
serviço público em 10/07/1986 para prestar serviços junto à Secretaria de Educação, tendo
sido desligada das atividades laborais em janeiro de 2013. 

Diante da sua exoneração, ingressou com a presente demanda judicial
objetivando  sua  reintegração  ao  cargo  público,  bem  como  o  recebimento  das  verbas
retroativas, sendo estes pedidos julgados procedentes pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado,  o  recorrente  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para
reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Pois bem.

Como  é  cediço,  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, inciso II, do texto constitucional, salvo
para os cargos de livre nomeação e exoneração, regra essa também reproduzida no art. 30,
inciso VIII, da Constituição do Estado da Paraíba.

Ademais,  a  exigência  de  aprovação  em concurso  público  não  foi
estabelecida apenas como critério para investidura em cargos efetivos, mas também para o
servidor adquirir estabilidade, de acordo com os comandos legais insculpidos no art. 41 da
Constituição Federal e art. 35 da Constituição Estadual, in verbis: 

“Art.  41.  São  estáveis  após  três  anos  de  efetivo  exercício  os  servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo de concurso público”. 

“Art.  35.  São estáveis  após três  anos de efetivo exercício,  os  servidores
nomeados  para  cargo  de  provimento  efetivo  em  virtude  de  concurso
público”.

Existe  uma  única  exceção  à  regra  acima,  destinada  os  casos  dos
servidores que, independentemente de prévia aprovação em concurso, estavam, na data da
promulgação da Carta Magna de 1988, exercendo o serviço público há mais de 05 (cinco)
anos  ininterruptos,  de  acordo  com  o  art.  19  dos  Atos  de  Disposições  Constitucionais



Transitórios da Constituição Federal. 

A esse respeito dispõe o art. 19 do 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.
§  2º  -  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  aos  ocupantes  de  cargos,
funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare
de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins
do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível
superior, nos termos da lei.

Ocorre que, não obstante o ingresso no serviço público ter ocorrido
antes da CF/88, restou evidente que a autora foi admitida no Cargo de Agente Administrativo
em julho de 1986, ou seja, 02 (dois) anos antes da promulgação da Carta Magna.

A respeito da ausência de estabilidade dos servidores contratados após
05 de outubro de 1983 esta Egrégia Corte Julgadora já se manifestou: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  SERVIDORA  PÚBLICA  COM  INGRESSO  POR  MEIO  DE
PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO.  DIREITO  À  ESTABILIDADE
FUNCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  EXIGÊNCIA  DE  PRÉVIA
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  INGRESSO  NO
QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES . INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II,
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  IMPEDIMENTO  DE  SE  ALTERAR  A
NATUREZA  DO  PROVIMENTO  DO  CARGO,  INDEPENDENTE  DAS
FUNÇÕES  EXERCIDAS  OU  TRANSCURSO  DO  TEMPO.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO DE  PROCESSO
CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. - O concurso público tem por objetivo o
preenchimento  de  cargos  públicos  de  provimento  efetivo,  enquanto  o
processo seletivo tem a finalidade de atender necessidades temporárias e
excepcionais  da  Administração  direta  ou  indireta,  ensejando  uma
contratação temporária. - O contrato administrativo celebrado com o ente
público possui natureza temporária, nos termos do artigo 37, inciso IX, da
Constituição  Federal  e,  por  isso,  não  lhe  confere  as  garantias  de
estabilidade atinentes aos servidores estatutários. - Os servidores admitidos
após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público,
não  são  considerados  estáveis,  por  não  serem  abarcados  pela  regra
contida no art. 19 do ADCT - O art. 557, caput, do Código de Processo
Civil,  dispõe  que  o  relator  negará  seguimento  a  recurso”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00283307820108152001,  -  Não
possui -, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em
02-07-2015). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDORA  CONTRATADA PELA EDILIDADE
EM  1988.  AUSÊNCIA  DE  SUBMISSÃO  A  CERTAME.  VÍNCULO



PRECÁRIO  E  TEMPORÁRIO.  REQUISITOS  PARA  ALCANÇAR  A
ESTABILIDADE  NÃO  PREENCHIDOS.  REINTEGRAÇÃO
INDEVIDA.  PAGAMENTO  DE  VERBAS  CELETISTAS.  NÃO
CABIMENTO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DE  TRIBUNAIS
PÁTRIOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  QUANTO  AOS  PONTOS.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.  -  O servidor  contratado
temporariamente,  no  ano  de  1988,  não  possui  direito  à  estabilidade,
tampouco  à  reintegração,  eis  que  não  ingressou  nos  quadros  da
Administração  através  de  certame,  e  sequer  estava,  na  data  da
promulgação da nossa Carta Magna, exercendo serviço público há mais
de 05 (cinco) anos ininterruptos, conforme leciona o art. 19 do ADCT da
Lei Maior. Precedentes do TJPB. - "O servidor temporário, contratado a
título precário, mediante convenção reiteradamente renovada, não faz jus à
permanência  da  Administração Pública,  pois,  um dos  requisitos  para  se
adquirir a estabilidade é a aprovação em Concurso Público" (TJPB. MS nº
999.2010.000907-8/001.  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho.  J.  em  27/04/2011).  -  "Em  precedentes  semelhantes  ao  dos
presentes autos,  também oriundos do Estado do Pará,  a Segunda Turma
decidiu que inexiste direito líquido e certo à estabilidade no serviço público
para aqueles que - sob a égide da atual Constituição, sem aprovação prévia.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003493820118151161, -
Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 04-12-2015)

Assim,  infere-se  que  a  autora  não  se  enquadra  na  hipótese
supracitada,  já  que,  na  ocasião  da  promulgação  da  Constituição,  não  se  encontrava  em
exercício  há  mais  de  cinco  anos.  Destarte,  a  alteração  do  regime  estatutário  apenas  foi
assegurada  ao  funcionário  público  que  já  se  encontrava  no  serviço  público  pelo  tempo
exigido, situação que, como dito, não alcançou a promovente/apelada que havia ingressado no
serviço público no ano de 1986.

Feitas  estas  considerações,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO
APELATÓRIO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido exordial e, por via
de  consequência,  condeno  a  demandante  nas  verbas  sucumbenciais,  custas  e  honorários
advocatícios no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),  ressalvando, contudo,
que em virtude da autora ser beneficiária da justiça gratuita, deve ser obedecido o comando
incerto no art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram do julgamento o Exmo  Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo Dr. Eduardo José de
Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e
o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque). 

Presente ao julgamento, também, o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001561-73.2013.815.0531 – Comarca de Malta

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba contra
a sentença de fls. 63/67, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Malta, nos autos
da Ação de Reintegração ao Cargo Público por Ato Administrativo Ilegal c/c Pagamento de
Salários Atrasados, promovida por Maria Madalena do Nascimento Amaro em desfavor do
recorrente.

Na  sentença,  o  magistrado  confirmou  a  tutela  anteriormente
concedida, julgando procedente os pedidos formulados no petitório inicial, declarando nulo o
ato  administrativo  de  demissão  da  promovente  em  fevereiro  de  2013,  condenando  o
promovido ao pagamento dos vencimentos retroativos, devidamente acrescidos de juros de
mora e correção monetária.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou  recurso  apelatório
(fls.72/81) pugnado pelo seu provimento para reformar integralmente a sentença, julgando
improcedente a demanda.

Sem contrarrazões. (fl. 85)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu
parecer (fls. 93/95), opinando apenas pelo prosseguimento do recurso, ante a falta de interesse
público que enseje sua intervenção obrigatória.

É o breve relato.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

 


