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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0001851-86.2014.815.0391
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
01 APELANTE : Maria Neuma Leite
ADVOGADOS : Daniele  Dantas  Lopes  (OAB/PB  17.911)  e  Marcelo

Dantas Lopes (OAB/PB 18.446)
02 APELANTE : Município de Cacimbas
ADVOGADA : Maria Madalena Santos Sousa Amorim (OAB/PB 18.145)
APELADOS : Os mesmos
ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Teixeira
JUIZ (a) : José Milton Barros de Araújo

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA  DE  SALÁRIOS  RETIDOS  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS
PÚBLICOS.  ALEGAÇÃO  DE  EXONERAÇÃO.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO PARA CARGO DO
QUAL  A  AUTORA  NÃO  FOI  EXONERADA.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA DO  PEDIDO  POR
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  PROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA  E  DO  APELO  DO  MUNICÍPIO.
PREJUDICADA  A  APELAÇÃO  CÍVEL  DA
AUTORA. 

- Como a tutela jurisdicional não pode ser outorgada
sem uma utilidade,  e  como o  interesse  processual
surge da necessidade de obter proteção a interesse
substancial,  a  Autora  é  carecedora  de  interesse
processual para a presente Ação, uma vez que não foi
exonerada do Cargo de Orientadora Educacional e o
pedido para reintegração no cargo de Professora foi
formulado,  unicamente,  em  outra  demanda,
igualmente ajuizada pela Autora, e ainda pendente de
julgamento na Primeira Instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  PROVER a Remessa Necessária e a Apelação
Cível manejada pelo Promovido, nos termos do voto do Relator e da certidão
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de julgamento de fl. 210. Prejudicado o Recurso da Autora.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária,  e  de  Apelações  Cíveis

interpostas  por  Maria  Neuma  Leite  e  pelo  Município  de  Cacimbas,  ambos

inconformados com a Sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de

Fazer c/c  Cobrança de Salários Retidos e Indenização por Danos Morais e

Materiais, na qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Teixeira julgou

procedente em parte o pedido para determinar que o Promovido reintegrasse a

Autora  no cargo de Orientadora Educacional,  bem como restabelecesse os

salários devidos desde a data da exoneração.

A primeira  Apelante,  Maria  Neuma  Leite,  propôs  a  reforma

parcial da Sentença, pugnando pela condenação do Promovido ao pagamento

de  indenização  por  danos  morais,  renovando,  em  suma,  os  mesmos

argumentos  postos  na  petição  inicial.  Por  fim,  pugnou  pela  majoração  dos

honorários advocatícios (fls. 74/90). 

O segundo Apelante, o Município de Cacimbas, alegou a falta

de interesse processual da Autora, alegando que ela jamais foi exonerada do

cargo de Orientadora Educacional (fls. 92/99).

Apesar de devidamente intimadas, as partes não apresentaram

suas respectivas Contrarrazões, conforme se depreende da certidão de fl. 183.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 202/203).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal
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referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

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  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,  como a  Decisão  Recorrida  e  os  Recursos  contra  ela

manejados  se  deram em data  anterior  a  17.03.2016,  à  hipótese  se  aplica  os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

No mais, vale ressaltar que, nos termos da Súmula nº 490 do

STJ, não se aplica às Sentenças ilíquidas a dispensa de Reexame Necessário

quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a

sessenta salários mínimos, motivo pelo qual, torno sem efeito a determinação

exarada  na  Decisão  Recorrida  para,  “ex  officio”,  conhecer  a  Remessa

Necessária.

Dito  isso,  verifico  que  a  Autora  ajuizou  a  presente  Ação

pleiteando a reintegração no cargo de Orientadora Educacional do Município

de  Cacimbas,  alegando que não há  ilegalidade  no  exercício  cumulativo  do

aludido cargo com o de Professor Municipal.

Nesse sentido, a despeito das alegações da Promovente, bem

como  dos  argumentos  exarados  na  Sentença,  tenho  que  não  houve

comprovação de que a parte autora foi exonerada do Cargo de Orientadora

Educacional. 

Muito  embora  tenha  sido  juntada  cópia  do  Processo

Administrativo  em  que  a  Prefeitura  de  Cacimbas,  após  julgar  ilegal  a

acumulação de cargos, concedeu prazo para que a Autora fizesse a respectiva

opção, não se fez prova de qual foi o cargo escolhido.
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Nessa senda, as fichas financeiras juntadas aos autos (fls. 101

e seguintes) dão conta de que a Autora continua exercendo as funções do

Cargo de Orientadora Educacional. Tal circunstância, aliás, resta reforçada pela

cópia da petição inicial do Processo nº 0001377-81.2015.815.0391, ainda ativo

(pesquisa no site do TJPB), no qual a Autora ajuizou, cerca de 01 (um) ano

depois, idêntica Ação, pleiteando, todavia, o reingresso no Cargo de Professora

Classe A2, em aparente demostração de que o cargo do qual foi exonerada

não foi o de Orientadora Educacional, mas sim o de Professora. 

Assim, é de se considerar que, como a tutela jurisdicional não pode

ser  outorgada  sem  uma  utilidade,  e  como  o  interesse  processual  surge  da

necessidade de obter proteção a interesse substancial, diante do quadro supra, a

Autora é carecedora de interesse processual para a presente Ação, uma vez que não

foi exonerada do Cargo de Orientadora Educacional, e o pedido para reintegração no

cargo de Professora foi formulado, unicamente, no aludido Processo nº 0001377-

81.2015.0391, ainda pendente de julgamento na Primeira Instância.

Art. 485 do CPC. O juiz não resolverá o mérito quando: 

VI  -  verificar  ausência de legitimidade ou  de interesse
processual;     

Finalizo, alertando que converti o presente feito em diligência para

que, na forma do atual art. 10 do CPC, a Autora se manifestasse acerca da matéria.

Todavia, não houve manifestação, conforme se nota da certidão de fl. 207.

Dessa  forma,  PROVEJO a  Remessa  Necessária,  bem  como  a

Apelação Cível interposta pelo Município de Cacimbas para, nos termos do artigo 485,

VI  do  Código  de  Processo  Civil,  extinguir  o  processo  sem resolução do  mérito.

Prejudicado o Apelo manejado pela Autora.

Inverto o ônus da sucumbência, ressalvando o fato de a Autora ser

beneficiária da Justiça Gratuita.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
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dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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