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REMESSA  OFICIAL. MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS.  PROFESSOR  E
SECRETÁRIA  NA  ÁREA  DE  EDUCAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  CARGO
TÉCNICO  OU  CIENTÍFICO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  NOTIFICAÇÃO.  OPÇÃO
PELO  CARGO  DE  PROVIMENTO  EFETIVO  DE
PROFESSOR.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
PERMANÊNCIA  NO  CARGO  ESCOLHIDO.
SALÁRIOS  PRETÉRITOS.  DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 269 E Nº 271 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
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individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

-  A  acumulação  de  cargos  públicos  apenas  é
permitida nas hipóteses expressamente previstas no
art. 37, XVI, da Constituição Federal, impondo-se a
opção por apenas uma das atividades, nos casos não
acobertados pela Carta Magna.

- Possui direito líquido e certo a permanecer no cargo
escolhido,  a  servidora  que  realizou  a  opção,  no
momento  oportuno,  e  requereu  a  exoneração  do
outro  cargo  inacumulável,  após  a  notificação  da
Administração  Pública  para  regularizar  a
acumulação indevida de cargos.

-  “O mandado de segurança  não é  substitutivo de
ação de cobrança” (Súmula nº 269, do STF).

- “Concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente
ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271, do STF).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa oficial.

Valdira Montenegro de Araújo  impetrou Mandado
de Segurança  contra ato do  Prefeito do Município de Riachão de Bacamarte e do
Presidente da Comissão de Procedimento Administrativo do aludido município,
alegando, em suma, que foi notificada em processo administrativo para responder
acerca  da  acumulação  ilegal  de  cargos  públicos,  quais  sejam:  Professora,  no
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município de Riachão de Bacamarte,  e de Secretária,  junto ao Estado da Paraíba.
Todavia,  argumenta  que  muito  embora  tenha  apresentado  defesa  e  optado  pela
permanência no cargo de professora, teve sua remuneração suspensa, desde janeiro
de 2014, razão pela qual pleiteia os salários dos meses de janeiro a março de 2014.

Liminar indeferida, fl. 84.

A  Magistrada  sentenciante,  fls.  96/98,  julgou,
parcialmente, procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
CONCEDO  A  SEGURANÇA  EM  PARTE  apenas
para garantir a permanência da impetrante no cargo
efetivo de Professora “A” MAG 1,  nos quadros do
Município de Riachão de Bacamarte-PB.

Houve a sua remessa oficial.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O cerne da questão posta a desate consubstancia-se a
respeito da possibilidade de acumulação do cargo efetivo de Professor, na Prefeitura
Municipal de Riachão de Bacamarte-PB, e cargo comissionado de Secretária, junto ao
Estado da Paraíba.

Pois bem. Do acervo probatório encartado aos autos,
denota-se que foi constatada pela Administração Pública a acumulação indevida de
cargos, motivo pelo qual a fim de sanar a irregularidade em tela, a impetrante foi
notificada para se manifestar sobre a questão e optar por um dos cargos, fl. 25.

Instada  a  se  pronunciar,  a  demandante  noticia,  fls.
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26/29, que é servidora concursada, no cargo de Professora, no município de Riachão
do Bacamarte-PB,  bem como exerce o cargo em comissão de Secretária,  junto  ao
Estado da Paraíba, porquanto é detentora de dois cargos na área de educação, com
compatibilidade  de  horários,  não  havendo  óbice  legal  quanto  à  acumulação,  nos
moldes do art. 37, XVI, alínea b, da Constituição Federal.

Todavia,  argumenta  que,  caso  não  seja  este  o
entendimento  da  Comissão  Municipal  de  Apuração  de  Acumulação  de  Cargos,
requer  que  seja  assegurado  o  acesso  a  seu  cargo  de  Professora  no  supracitado
município,  afastando  possível  bloqueio  salarial  e  instauração  de  processo
administrativo.

Logo  após,  requereu  exoneração  do  cargo  em
comissão de Secretária, em 28/01/2014, fl. 31.

A  edilidade,  por  sua  vez,  notificou  a  impetrante
acerca  de  seu  Parecer,  concluindo  pela  acumulação  indevida  de  cargos,  bloqueio
salarial e abertura do processo administrativo disciplinar, fls. 34/36.

De  logo,  convém  esclarecer  a  impossibilidade  de
acumulação dos cargos públicos de Professor e Secretária, haja vista a ausência de
previsão legal para tal hipótese no inciso XVI, da Constituição Federal, pois o cargo
comissionado de Secretária não é considerado cargo técnico ou científico, nos moldes
da alínea “b” do aludido dispositivo legal, senão vejamos:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c)  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de
profissionais  de  saúde,  com  profissões
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regulamentadas;
XVII  -  a  proibição  de  acumular  estende-se  a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público;

Partindo  das  assertivas  acerca  da  existência  de
acumulação  indevida  de  cargos  públicos,  cumpre  analisar  o  procedimento
administrativo  instaurado  pela  Administração  Pública  para  apurar  a  referida
irregularidade.

Nessa senda, vislumbro que a medida adotada pela
Administração  Pública,  a  título  de  notificação  da  servidora  para  regularizar  a
situação em apreço, está compreendida no seu poder disciplinar funcional.

No entanto, deve ser registrado que a impetrante, ao
ser notificada pela edilidade, optou pelo cargo efetivo de Professora no município de
Riachão  de  Bacamarte-PB,  exercendo,  assim,  seu direito  de  escolha,  no  momento
oportuno, inclusive requereu sua exoneração do cargo em comissão de Secretária,
conforme se observa da publicação no Diário Oficial do Estado, em 01/02/2014, fl. 33.

Por  tais  razões,  possui  direito  líquido  e  certo  a
permanecer no cargo de provimento efetivo de Professor, no município de Riachão
de Bacamarte-PB.

De outra banda, não há como ser deferido o pleito
alusivo aos salários pretéritos, digo isso, pois, a ação mandamental não é substitutiva
da ação de cobrança,  de acordo com o teor das Súmulas nº 269 e nº 271, ambas do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Súmula 269/STF - O mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança.
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E, 

Súmula  271/STF -  Concessão  de  mandado  de
segurança  não  produz  efeitos  patrimoniais  em
relação  a  período  pretérito,  os  quais  devem  ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria.

A jurisprudência  emanada  pelo  Superior  Tribunal
de  Justiça  perfilha  do  mesmo  entendimento,  conforme  se  depreende  do  recente
escólio a seguir:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL
INATIVO. LEI  ESTADUAL 6.672/74.  PROMOÇÃO
DE  PROFESSORES.  DIREITO  A  PROMOÇÃO
ANUAL.  INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
RETROAÇÃO,  A  2002,  DOS  EFEITOS  DA
PROMOÇÃO  EFETIVADA,  PELA
ADMINISTRAÇÃO, EM 2011. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS  PATRIMONIAIS  PRETÉRITOS.  VIA
IMPRÓPRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E
271/STF.  ART.  14,  §  4º,  DA  LEI  12.016/2009.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Discute-se, no Mandado de Segurança, o direito
da  impetrante,  servidora  inativa  da  carreira  do
Magistério  do  Rio  Grande  do  Sul,  à  promoção
anual,  considerando-se  a  disposição do art.  32  da
Lei  estadual  6.672/74.  Postula-se  que  o  ato  de
promoção,  publicado  em  14/09/2011,  retroaja,  em
seus  efeitos,  a  15/10/2002,  com  o  pagamento  das
vantagens pertinentes, bem como a implantação, em
folha de pagamento, dos proventos da inatividade,
da  vantagem correspondente  à  promoção que lhe
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fora concedida, por ato publicado em 14/09/2011.
(...)
V. Ademais,  o mandado de segurança não é a via
adequada para a  obtenção de efeitos patrimoniais
pretéritos à impetração do  writ, nos termos do art.
14,  §  4º,  da  Lei  12.016/2009,  da  Súmula  269/STF,
segundo  a  qual  "o  mandado  de  segurança  não  é
substitutivo  de  ação  de  cobrança",  bem  como  da
Súmula  271/STF:  "Concessão  de  mandado  de
segurança  não  produz  efeitos  patrimoniais  em
relação  a  período  pretérito,  os  quais  devem  ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial
própria".
(...)
(RMS  48.246/RS,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
18/10/2016, DJe 04/11/2016).

Por fim, há informações da própria impetrante acerca
da quitação dos salários em atraso, fl. 83.

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

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL, para manter incólume a decisão de 1º grau.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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