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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  AFASTADO  DA FUNÇÃO.
REINTEGRAÇÃO  JUDICIAL.  ILEGALIDADE
RECONHECIDA.  DIREITO  A  PERCEPÇÃO  DA
REMUNERAÇÃO  PELO  PERÍODO  DO
AFASTAMENTO.  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PRECEDENTES
FIRMADOS  PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DECISÃO  MANTIDA  IN  TOTUM.
REMESSA DESPROVIDA. 

- O  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  firme,  e
pacífico, ao afirmar que em razão da reintegração o
servidor  público  afastado  ilegalmente  das  funções
faz jus ao percebimento das remunerações salariais
devidas durante o período do seu afastamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 88.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Necessária  da Sentença,  fls. 70/72,

proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Ingá, nos autos da

Ação  de  Cobrança, que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  pelos
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Promoventes, para determinar o pagamento de todos os salários e vantagens

inerentes ao respectivo cargo, referente ao período em que foram afastados

ilegalmente, ante o fato de terem sido anulados pelo Poder Judiciário os Atos

Administrativos que nulificavam os atos de provimento dos Autores.

Não houve recurso voluntário, consoante certidão de fl. 75v.

Instada  a  se  pronunciar,  a Procuradoria de Justiça não  emitiu

parecer acerca do mérito da Remessa Necessário, fls. 81/82.

É o relatório.

  VOTO

O cerne da questão analisa a obrigatoriedade do Município em

pagar aos servidores públicos municipais afastados, ilegalmente das funções,

os salários e vantagens referentes a esse período do afastamento.

A resolução da questão é simples e dispensa maiores discussões.

Inicialmente,  consigno  que  os  afastamentos  dos  Autores  foi

reconhecido, judicialmente, como ilegais, razão pela qual foram determinadas

as reintegrações as suas respectivas funções, conforme se denota dos autos,

sendo, portanto, fato incontroverso.

O Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífico ao afirmar que

em razão da reintegração, o servidor público afastado ilegalmente das funções

faz  jus ao  percebimento  das  remunerações  salariais  devidas  durante  esse

período.

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  REINTEGRAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS.
RESTABELECIMENTO  DO  STATUS  QUO  ANTE.  AGRAVO
REGIMENTAL  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  PAULO
DESPROVIDO.  1.  Ao  Servidor  Público  reintegrado  são
assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que
fora  privado  em  razão  da  ilegal  demissão,  inclusive  os
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vencimentos  retroativos.  Precedentes  desta  Corte. 2.  A
decisão  judicial  deve  ter  a  eficácia  de  repor  as  coisas  na
situação em que se achavam antes da ocorrência  da lesão,
como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como
não  se  pode  fazer  o  tempo  retroceder,  impõe-se  que  a
reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível.
3.  A decisão  que  declara  a  nulidade  do  ato  de  demissão  e
determina  a  reintegração  de  Servidor  Público  ao  cargo  de
origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc,
ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o
pagamento  integral  das  vantagens  pecuniárias  que  seriam
pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido.
(AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
19/05/2014) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ATO
DE  DESLIGAMENTO.  REINTEGRAÇÃO.  EFEITOS
FINANCEIROS  RETROATIVOS.  TERMO  INICIAL.  DATA DA
EXCLUSÃO. 1. O dissídio jurisprudencial, que, na espécie, é
notório,  está  devidamente  demonstrado,  permitindo  o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional.  2.  Está  sedimentado  nesta  Corte  Superior
que o  reconhecimento,  em juízo,  da  nulidade do  ato  de
exoneração  opera  efeitos  ex  tunc,  razão  pela  qual  o
servidor  tem  direito  ao  tempo  de  serviço  e  aos
vencimentos  que  lhe  seriam  pagos  no  período  em  que
ficou  afastado.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  no  REsp  717.406/MG,  Rel.  Ministra
ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA  DO  TJ/PE),  SEXTA  TURMA,  julgado  em
18/06/2013, DJe 01/07/2013)  (grifo nosso)

A  Sentença  examinada  está  em  harmonia  com  as  diretrizes

traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, vez que reconheceu o direito ao

percebimento  dos  vencimentos  em  que  os  servidores  estiveram  afastados,

ilegalmente, das funções. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DESPROVEJO  A  REMESSA

NECESSÁRIA, mantendo inalterada a Sentença.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Clea Marinho da 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, 22 de agosto de 2017.

       Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                                 Relator
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