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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA.  ACUMULAÇÃO  DE
CARGOS  DE  PROFESSORA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL  E  DE  AUXILIAR  DE  SERVIÇOS
GERAIS.  DECADÊNCIA  ADMINISTRATIVA.
CINCO  ANOS.  TERMO  INICIAL.  DATA  DA
ENTRADA  EM  VIGOR  DA  LEI  Nº  9.784/99.
OCORRÊCIA.  SEGURANÇA  JURÍDICA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  Como é cediço, a Administração Pública possui a
prerrogativa  de  rever  seus  atos,  por  motivo  de
conveniência ou oportunidade, ou mesmo anulá-los,
quando  ilegais,  conforme  sumulado  pelo  Supremo
Tribunal  Federal:  “Súmula  473:  A  administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios  que  os  tornam ilegais,  porque  deles  não  se
originam  direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de
conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial."

- De acordo com o art. 54 da Lei nº 9.784/99, decai
em cinco anos o direito da Administração de anular os
atos  administrativos  de  que  decorram  efeitos
favoráveis para os destinatários, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
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-  Por  outro  lado,  consoante  entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caso
o ato ilegal tenha sido praticado antes da promulgação
da Lei nº 9.784/99, a Administração tem o prazo de
cinco anos a contar da vigência da aludida norma para
anulá-lo, ao passo que, caso tenha sido praticado após
o advento da mencionada lei, o prazo quinquenal da
Administração é contado da prática de ato tido por
ilegal,  sob  pena  de  decadência,  salvo  comprovada
má-fé.

-  Resta  configurada  a  decadência  administrativa,
quando  já  decorridos  mais  de  cinco  anos  entre  a
entrada em vigor da Lei n. 9784/99 e a notificação da
autora  para  escolha  do  cargo  supostamente
acumulado com outro.

- A função de um prazo surge como imperativo do
Estado  de  Direito,  que  sustentado  sob  o  pilar  da
segurança jurídica, impede que a incerteza quanto a
provimentos  da  Administração  predomine  ad
eternum, sob a constante possibilidade de invalidação
dos atos praticados. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão  ordinária,  negar provimento  aos recursos,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  de  Apelação  Cível (fls.
104/110)  interposta  pelo Município  de  Sousa,  desafiando sentença  (fls.
92/98) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, que, nos autos do
Mandado de Segurança  impetrando  em face  de  ato  supostamente  ilegal
praticado  pelo Secretário  de  Administração  de  Sousa  e  pelo Prefeito
Municipal de Sousa, concedeu a ordem mandamental.

Na  peça  inaugural  (fls.  02/12),  a  impetrante  relata  que  é
servidora estável do Município de Sousa, desde o dia 01 de maio de 1983, no
cargo de professora de educação infantil.

Ainda, afirmou que é servidora pública concursada do Estado
da Paraíba, desde 15 de julho de 1988, no cargo de auxiliar de serviços, com
lotação na Secretaria de Educação.

Em seguida,  sustentou  que  foi  notificada  pelo  Secretário  de
Administração do Ente Municipal para que apresentasse, no prazo de 10 (dez)
dias, cópia de portaria de exoneração, conforme sua opção entre os cargos que
ocupava, sob pena de instauração de procedimento administrativo disciplinar,
no rito sumário, com bloqueio de salários.
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Discorreu sobre a possibilidade de  acumulação dos cargos,  a
aplicação  da  teoria  do  fato  consumado  e  a  incidência  dos  princípios  da
proporcionalidade e dignidade da pessoa humana,  pugnando,  ao final,  pelo
deferimento de liminar no sentido de determinar que as autoridades coatoras
se abstenham de instaurar processo administrativo ou, caso já instaurado, seja
determinada a suspensão do PAD ou de eventual decisão administrativa, bem
como se abstenham de bloquear o vencimento da autora. No mérito, requereu
a concessão da segurança no sentido de reconhecer a consolidação da situação
fática para declarar a possibilidade de  acumulação dos cargos públicos ora
exercidos pela impetrante.

Juntou procuração e documentos (fls. 13/21).

Devidamente  notificado,  o  Ente  Municipal  apresentou
manifestação  (fls.  26/32),  alegando  que  é  vedada  a  acumulação de  cargos
públicos, quando não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 37, XVI da
Constituição Federal.  Ressaltou que o ato de notificação da servidora para
realizar  opção não é  ilegal,  já  que o  cargo de  professor  somente  pode ser
acumulado com outro de professor, técnico ou científico, o que não é o caso
dos autos.

Seguindo suas argumentações, asseverou que, em caso de não
opção, a providência prevista em lei a ser adotada é a instauração de processo
administrativo disciplinar para apurar a infração cometida pela servidora.

Sustentou que a teoria do fato consumado não pode ser aplicada
para convalidar atos eivados de ilegalidade e má-fé, apenas pelo decurso do
tempo e inércia do administrador, bem como que “a administração não pode
sofrer afronta em seus princípios básicos, ter seu pode disciplinar impedido
de agir e seu erário atingido, pela força da dignidade da pessoa humana”
(fls. 30).

Ao final,  discorreu  acerca  da  ausência  de  comprovação  dos
requisitos  da  medida  liminar  e  pugnou  que  fosse  negada  a  concessão  da
segurança pleiteada na exordial.

Liminar indeferida (fls. 78/79).

Parecer  do  Ministério  Público,  opinando  pela  denegação  da
segurança, por ser ilegal a acumulação do cargo de auxiliar de serviços gerais
com  o  de  professor  e  não  existir  ilegalidade  ou  abuso  de  autoridade  na
instauração de processo administrativo disciplinar (fls. 81/91).

Decidindo  a  querela,  o  juiz  de  primeiro  grau  concedeu  a
segurança (fls. 92/98), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com esteio no art. 269, I, do
CPC,  CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e,
por  conseguinte,  determino  que  as  autoridades
coatoras  se  abstenham  de  instaurar  procedimento
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administrativo  disciplinar  para  apurar  eventual
acumulação ilegal de cargos públicos por parte da
requerente”. (fls. 97).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Recurso Apelatório
(fls. 104/110), aduzindo que é vedada a acumulação do cargo de professor com
o de serviços gerais, de modo que tal situação não se enquadra nas exceções
previstas na Constituição Federal. Ainda, afirma que encontrada amparo legal
a instauração de procedimento administrativo  para apuração da acumulação
ilegal de cargos públicos. Ao final, pugna pelo provimento do apelo com a
reforma da sentença no sentido de denegar a segurança.

Contraminuta  apresentada  (fls.  120/128),  rogando  pela
manutença do édito judicial com os mesmos argumentos expendidos na peça
inaugural. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls.  132/135), opinando pelo  desprovimento da irresignação
apelatória, sob o argumento de que decaiu o direito da administração de anular
o ato ilegal e em obediência ao princípio da segurança jurídica.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  reexame  necessário  e  da impugnação  apelativa,
posto  que  obedecem  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

Registre-se,  de  imediato,  que  em  razão  das  insurgências
recursais se entrelaçarem, proceder-se-á, em conjunto, ao exame da apelação e
da remessa oficial.

Como é sabido, o remédio constitucional ora em exame tem a
finalidade de salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de autoridade pública.

Em virtude da característica peculiar de certeza e liquidez de
seu direito, o promovente que se utiliza desse writ tem o bônus de obter uma
tutela jurisdicional por meio de um procedimento mais célere, especialmente
previsto em legislação própria. Por outro lado, possui o ônus de comprovar de
plano, por meio de documentação inequívoca, que seu direito resulta de fato
certo, apenas necessitando da adequada interpretação jurídica.

Colhe-se dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles: 

"  (…)  o  direito  invocado,  para  ser  amparado  por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma
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legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante:  se sua existência for
duvidosa;  se  sua  extensão  ainda  não  estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  deferido  por  outros
meios judiciais." (In Mandado de Segurança, Ação
Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data, Ed. Revista dos Tribunais).

Feitas  essas  considerações,  passa-se  à  análise  do  caso  em
disceptação.

O cerne  da  questão  consubstancia-se  em  perquirir  se  a
Impetrante possui ou não direito líquido e certo à acumulação de cargo de
professor com o de auxiliar de serviços gerais, mesmo passados mais 25 anos
da situação fática.

Analisando  o  contexto  probatório  inserto  no  caderno
processual,  constata-se que a apelada  foi nomeada para exercer o cargo de
professora da educação infantil no Município de Sousa desde 01 de maio de
1983 e passou a exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais em 15 de julho
de 1988 (fls. 17).

Pois bem.

Conforme  é  cediço,  a  Administração  Pública  possui  a
prerrogativa de rever seus atos, por motivo de conveniência ou oportunidade,
ou  mesmo  anulá-los,  quando  ilegais,  conforme  sumulado  pelo  Supremo
Tribunal Federal: 

“Súmula  473:  A  administração  pode  anular  seus
próprios  atos,  quando  eivados  de  vícios  que  os
tornam  ilegais,  porque  deles  não  se  originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e  ressalvada,  em  todos  os  casos,  a  apreciação
judicial."

Por outro lado, de acordo com o art.  54 da Lei nº  9.784/99,
decai  em  cinco  anos  o  direito  da  Administração  de  anular  os  atos
administrativos  de  que  decorram  efeitos  favoráveis  para  os  destinatários,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Como visto, nosso ordenamento jurídico consagra o quinquênio
como prazo razoável para que a Administração adote as medidas necessárias
ao alinhamento de seus atos à legalidade. A função de um prazo surge como
imperativo  do  Estado  de  Direito,  que  sustentado sob  o  pilar  da  segurança
jurídica,  impede  que  a  incerteza  quanto  a  provimentos  da  Administração
predomine ad eternum, sob a constante possibilidade de invalidação dos atos
praticados. 
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Assim,  num  Estado  de  Direito,  o  poder  das  autoridades
constituídas não é absoluto, estando sujeito a princípios e regras jurídicas que
visam  garantir  parcela  de  segurança  aos  cidadãos,  em  detrimento  das
intervenções estatais que tangenciem seus direitos. 

Por isso, como um dos corolários do Estado de Direito, exsurge
o princípio constitucional da segurança jurídica,  que ao lado do princípio da
legalidade, sustenta os pilares desse paradigma de Estado.

De acordo com os ensinamentos Almiro do Couto e Silva, na
obra “O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito
Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular os seus Próprios
Atos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da
União (Lei n. 9.784/99)”, Revista Brasileira de Direito Público, Porto Alegre,
v. 06, p. 7 a 59, 2004, a concepção subjetiva do conceito de segurança jurídica
é recente e guarda correlação com o princípio da proteção à confiança, ou seja,
impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta e modificar
atos que produziriam vantagens para os destinatários, ainda que ilegais, ou
atribui-lhe consequências patrimoniais por essas alterações, sempre em razão
da crença gerada  nos beneficiários,  nos  administrados ou na  sociedade em
geral de que aquele atos eram legítimos.

Em  virtude  das  legítimas  expectativas  dos  administrados,  a
Administração  não  poderá,  indiscriminadamente,  de  forma  extroversa,
interferir  na  esfera  jurídica  dos  administrados  de  boa-fé,  mediante  a
invalidação de seus próprios atos, devendo, por isso, surtir efeitos com o fim
de  preservar  a  paz  social,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da  segurança
jurídica em sua acepção subjetiva. 

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal  de  Justiça,  caso  o  ato  ilegal  tenha  sido  praticado  antes  da
promulgação da Lei nº 9.784/99, a Administração tem o prazo de cinco anos a
contar da vigência da aludida norma para anulá-lo, ao passo que, caso tenha
sido  praticado  após  o  advento  da  mencionada  lei,  o  prazo  quinquenal  da
Administração  é  contado  da  prática  de  ato  tido  por  ilegal,  sob  pena  de
decadência, salvo comprovada má-fé.

Vejamos o julgado do Tribunal da Cidadania abaixo ementado:

"PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL.  REVISÃO  DE  PENSÃO.
CARGOS  DE  JORNADAS  DE  TRABALHO
INACUMULÁVEIS.  ART.  54  DA LEI  N.  9.784/99.
DECADÊNCIA  NÃO  CONFIGURADA.  SÚMULA
83/STJ. 
1.A  Corte  Especial  do  STJ,  por  ocasião  do
julgamento  do  MS  9112  /  DF,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon (DJ 14/11/2005, p. 174), ao interpretar o art.
54  da  Lei  n.9.784/99,  consagrou  entendimento  no
sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade
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tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n.º
9.784/99, a Administração tem o prazo de cinco anos
a contar da vigência da aludida norma para anulá-
lo;  caso  tenha  sido  praticado  após   a  edição  da
mencionada  lei,  o  prazo  quinquenal  da
Administração contar-se-á da prática do ato tido por
ilegal,  sob  pena de  decadência,  salvo  comprovada
má-fé.
2.Agravo  regimental  não  provido"  (AgRg no  REsp
1.188.787/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda  Turma,  julgado  em  21.6.2012,  DJe  de
27.6.2012.).

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  PÚBLICOS.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.  CINCO ANOS.
TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.
9784/99.  OCORRÊNCIA.  NATUREZA  DO  ATO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.
Nos termos da Lei de Processo Administrativo, decai
em cinco anos o direito da Administração em anular
atos  de  que  decorram  efeitos  favoráveis  aos
destinatários.  2.  O  referido  prazo  decadencial
aplica-se aos casos já em curso, tendo como termo
inicial a data da entrada em vigor da Lei n. 9784/99.
Precedentes. 3. No caso dos autos, decorridos mais
de cinco anos entre a entrada em vigor  da  Lei  n.
9784/99 e a instauração do processo administrativo.
Decadência caracterizada. 4. A contestação quanto à
natureza do ato, se favorável ou não ao destinatário,
não foi alegada em recurso especial, tratando-se de
nítida inovação recursal,  não admitida em sede de
agravo  regimental.  Agravo  regimental  improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1198644 RJ 2010/0110474-3,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:  21/09/2010, T2 -  SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 06/10/2010)

No caso em testilha, entendo não ser razoável a imposição da
escolha  à  impetrante,  ora  recorrida,  por  um  de  seus  cargos  quando  já
perpassados mais de 30 anos de ingresso no serviço público, dentro os quais
mais  de  25  anos  foram  exercidos  em  acúmulo,  período  em  que  a
Administração Pública anuiu com o fato, mantendo-se silente por todo esse
período.

Por  isso,  ao  meu  sentir,  em  observância  ao  princípio  da
estabilidade das relações jurídicas, a pretensão da autoridade coatora de afastar
a acumulação dos cargos de professor da educação infantil e de auxiliar de
serviços gerais está alcançada pelo instituto da decadência administrativa, pois
já decorridos mais de 5 anos contados da vigência da Lei nº 9.784/99, como
bem entendeu o magistrado de primeiro grau.
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Acerca do tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:

"AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.  CUMULAÇÃO  DE  PENSÃO
MILITAR E PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 54 DA LEI
Nº 9.784/99. PRECEDENTES.
1.  "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."  e  "Considera-se  exercício  do  direito  de
anular  qualquer  medida  de  autoridade
administrativa que  importe impugnação à validade
do ato."(artigo 54, caput e parágrafo 2º, da Lei nº
9.784/99).
2.  Instaurado o processo de revisão da cumulação
das pensões após decorridos mais de quinze anos da
sua  concessão  e  recebimento,  permanente  e
continuado, resta consumado o prazo decadencial de
que  cuida  o  artigo  54  da  Lei  nº  9.784/99.
Precedentes.
3.  Conquanto  se  admita  que  o  controle  externo,
oriundo  dos  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  não
esteja  sujeito  a  prazo  de  caducidade,  o  controle
interno o está, não tendo outra função o artigo 54 da
Lei  nº  9.784/99 que  não a  de  impedir  o  exercício
abusivo da autotutela administrativa, em detrimento
da  segurança  jurídica  nas  relações  entre  o  Poder
Público  e  os  administrados  de  boa-fé,  razão  pela
qual  não  poderia  a  Administração  Pública,  ela
mesma,  rever  as  pensões  concedidas  há  mais  de
cinco anos.
4. Agravo regimental improvido."(AgRg no AgRg no 
REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 
Primeira Turma, julgado em 1.3.2011, DJe de 
24.3.2011.)

Portanto, não vislumbro reparo a ser efetivado na r.  sentença
que, com percuciência, analisou a questão, concedendo a segurança pleiteada
na exordial, por considerar o decurso do lapso temporal de cinco anos para
anulação do ato e em obediência ao princípio da segurança jurídica.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  aos
recursos, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.
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Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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