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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
COM  PEDIDO  DE  REINTEGRAÇÃO  DO  CARGO
C/C  PAGAMENTOS  DE  VENCIMENTOS
VENCIDOS  E  VINCENDOS.  IMPROCEDÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO,
APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  DE  1988.  NULIDADE.
VERBAS SALARIAIS  RETIDAS.  DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  É  nula  a  contratação  de  servidor,  sem  prévia
aprovação em concurso público, nos moldes do art.
37,  II  e  §  2º,  da  Constituição  Federal,  porquanto  a
pretensão  de  reintegração  no  cargo  não  encontra
amparo no ordenamento jurídico.
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-  Restando  demonstrada,  nos  autos,  a  ausência  de
prestação de serviços no cargo de regente de ensino,
no  período  postulado,  não  há  como  se  acolher  o
pleito  alusivo  ao  percebimento  de  verbas  salariais,
ainda  mais,  quando  a  promovente  não  faz  jus  à
reintegração no cargo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Márcia  Maristela  dos  Santos  Azevêdo ajuizou  a
presente  Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Reintegração do Cargo c/c
Pagamentos de Vencimentos Vencidos e Vincendos em face do Município de Barra
de  Santa  Rosa,  objetivando  a  reintegração  no  cargo  de  regente  de  ensino  e  o
percebimento dos salários retidos, no período de dezembro de 2005 a outubro de
2010; gratificações natalinas dos anos de 2005 a 2009; e férias, acrescidas de um terço,
concernentes ao lapso temporal de 2004 a 2010.

Devidamente  citado,  o  ente  municipal ofertou
contestação, fls. 58/61, na qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.

Decidindo  o  litígio,  fls.  95/97,  o  Magistrado  a  quo
julgou improcedente o pedido, consignando os seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, com base em tudo o mais
que dos autos consta,  com fulcro no art.  269, I,  do
Código de Processo Civil,  DECLARO EXTINTO O
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  e
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JULGO IMPROCEDENTE os pedidos  formulados
na inicial.
Custas  pela  parte  autora,  ficando  suspensa  a  sua
execução, por força do art. 12, da Lei nº 1.060/50. Sem
condenação em honorários.

Inconformada com o teor do édito judicial,  a parte
autora interpôs  APELAÇÃO, fls. 99/102, aduzindo, em síntese, a existência de erro
administrativo, haja vista o ente municipal ter rescindido unilateralmente a prestação
de  serviços  no  exercício  do  cargo  de  regente  de  ensino,  suspendendo,  assim,  o
pagamento de seus vencimentos. Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  edilidade,
consoante se observa da certidão de fl. 105V.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra. Vanina
Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  108/110,  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso sem manifestação de mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame da insurgência recursal.

De  antemão,  vislumbro  do  acervo  probatório
encartado aos autos,  precisamente,  da cópia de carteira de trabalho,  fl.  08,  que a
demandante foi contratada em 01 de maio de 1990, para laborar como regente de
ensino, no Município de Barra de Santa Rosa, ou seja, sua contratação foi efetivada
após a Constituição Federal de 1988, a qual prescreve em seu art. 37, II e § 2º, que a
investidura em cargo público dependerá de prévia aprovação em concurso público,
porquanto tendo sido firmado contrato de prestação de serviços, como é a hipótese
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vertente, desobedecendo às disposições constitucionais, a contratação é considerada
nula, razão pela qual a promovente não poder ser reintegrada ao cargo de regente de
ensino,  posto que  não é  considerada estável  no serviço  público  e  tal  pedido não
encontra amparo no ordenamento jurídico. Eis os dispositivos legais:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios obedecerá aos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) 
II - a investidura em cargo ou emprego público de-
pende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natu-
reza e a complexidade do cargo ou emprego, na for-
ma prevista em lei,  ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea-
ção e exoneração;
(...)
§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e
III implicará a nulidade do ato e a punição da autori-
dade responsável, nos termos da lei.
Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:
ADMINISTRATIVO,  CONTITUCIONAL  E  CIVIL.
APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  EM
CARGO.  SERVIDOR  CONTRATADO  SEM  CON-
CURSO  PÚBLICO  APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  DE
1988. ART. 37, II, E § 2º DA CF. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO À ESTABILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-
FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA
DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. IM-
PROVIMENTO. I - A luz do disposto no art. 37, II, §
2º, da CF, não há que se falar em direito à manuten-
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ção no cargo de funcionário do Poder Judiciário con-
tratado,  sem concurso  público,  após  o  advento  da
constituição de 1988; II - tratando-se de servidor pú-
blico arregimentado sem aprovação em concurso pú-
blico e que, à época da entrada em vigor da Carta de
1988,  não contava com cinco anos de prestação de
serviços,  descabe cogitar  de ilegalidade na ruptura
do vínculo. Precedente do STF; (...) V - apelação não
provida. (TJ-MA - AC: 30282011 MA , Relator: CLE-
ONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento:
19/04/2011, SAO LUIS).
Nessa senda, não houve qualquer irregularidade na

ruptura da prestação de serviços, ocorrida em 2005, como alega a parte autora, posto
que a contratação, em apreço, é considerada nula.

De outra banda,  no tocante aos pleitos alusivos ao
percebimento  dos  salários,  das  gratificações  natalinas  e  das  férias,  acrescidas  do
terço,  no  período  correspondente  de  2005  a  2010,  verifico  que  tal  pretensão  não
merece prosperar, haja vista que, consoante o item 4, da exordial, fl. 02, a promovente
afirma que desde 2005 não exerce o cargo de regente de ensino, porquanto não houve
prestação de serviços apta a ensejar o percebimento das referidas verbas, ainda mais,
quando  se  comprova  que  a  demandante  não  faz  jus  à  reintegração  no  cargo
postulado.

Logo, sem maiores delongas, partindo das assertivas
reportadas, conclui-se pela improcedência dos pleitos autorais.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Por fim, impende ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente, sendo
suficiente a apreciação daqueles que entende necessários ao deslinde da questão.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para manter incólume a decisão de 1º grau.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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