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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO –
ATO  DEMISSIONÁRIO  – SERVIDORA  EFETIVA  –
VÍNCULO ESTATUTÁRIO –  AUSÊNCIA DO DEVIDO
PROCESSO  LEGAL  – SÚMULA  30  DO  TJPB  –
NULIDADE – PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS
PELO  PERÍODO  EM QUE  A SERVIDORA ESTEVE
ILEGALMENTE  AFASTADA – POSSIBILIDADE  –
PRECEDENTES DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS
– ADIS 4357 e 4425 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS –
LEI  11.960/2009  –  ART.  557,  CAPUT  E  §1º-A DO
CPC/73  – SEGUIMENTO  NEGADO AO  APELO  E
PROVIMENTO  PARCIAL  DA REMESSA
NECESSÁRIA.

-  Súmula nº 30  do TJPB.  É nula a pena de demissão
imposta a servidor público estável, quando inexistente
o devido processo legal.

-  RECONDUZIDO  O  SERVIDOR  ESTÁVEL  AO
MESMO  CARGO  DE  QUE  FORA  ILEGALMENTE
DEMITIDO,  TEM  DIREITO  A  PERCEBER  O
PAGAMENTO  INTEGRAL  DO  TEMPO  EM  QUE
ESTEVE  AFASTADO.  (STF;  RE-AgR  513.585-3;  RJ;
Segunda Turma; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 17/06/2008;
DJE 01/08/2008; Pág. 91.)

-  Nas condenações impostas à Fazenda Pública,  em
se tratando de matéria não tributária, os juros de mora
correrão,  a partir da citação, com índices previstos no
art.  1º-F da Lei  n.  9.494/97  (observando-se as  suas
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alterações pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e pela Lei
n.  11.960,  de  30.6.2009). No que pertine à correção
monetária, a contar de cada parcela devida, pelo INPC,
até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.960/09,  e,
posteriormente,  com base  nos  “índices  de
remuneração básica da caderneta de poupança” até o
dia  25.03.15, marco após  o qual, os créditos deverão
ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor
Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs
4357 e 4425 e sua respectiva modulação de efeitos.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  Apelação  Cível (fls.
107/115) interposta pelo Município de Caldas Brandão, buscando a reforma
da sentença (fls. 98/102) proferida pelo Juízo da Comarca de Gurinhém que,
nos autos da Ação de Reintegração de Cargo Público c/c Dano Moral, ajuizada
por  Maria José Liberato da Silva em face do ora Apelante, julgou o pedido
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

[…]
ANTE  O  EXPOSTO,  julgo  PROCEDENTE  em  parte  os
pedidos,  para  determinar  a  imediata  Reintegração  da
promovente ao Cargo de Auxiliar de Serviços no Quadro de
Servidores  Efetivos  do  Município  de  Caldas  Brandão,
condenando  ainda  o  Município  ao  pagamento  da
remuneração integral da promovente desde a data de seu
afastamento  ocorrido  em  02.01.2013  até  a  data  de  sua
efetiva reintegração, devendo a municipalidade fazer prova
do cumprimento da presente decisão no prazo de 05 (cinco)
dias.
Sem custas, uma vez que o vencido se trata da Fazenda
Pública.  Condeno,  ainda,  o  Município  em  Honorários
advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa.
[...]

Em suas razões recursais (fls. 107/115), o Município afirma, em
apertada  síntese,  que  exonerou  todos  os  comissionados  por  determinação
judicial, e constava nos últimos contracheques da Autora a denominação de
“comissionada”;  que  a  gestão  anterior  deixou  um  caos  na  Prefeitura,  não
havendo documentos que permitissem a edilidade concluir que a servidora era
efetiva; que não há comprovação de que a Autora fora nomeada e empossada
no cargo público em que pretende ser reintegrada.

Contrarrazões  às  fls.  117/119,  pugnando  a  Apelada  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 140/141-V).

É o relatório.

Decido.

No caso em deslinde, em que pese o juiz de primeiro grau não
haver determinado a remessa dos autos para reexame obrigatório, entendo,
com espeque na Súmula 490 do STJ1, que a condenação se amolda à hipótese
do art. 475, I do CPC-73, porquanto trata-se de sentença ilíquida.

Por tal razão, os autos serão apreciados não apenas em face
do recurso apelatório aviado pelo Município de Caldas Brandão, mas também
por força do Reexame Necessário.

Anoto, ainda, que o caso dos autos é de Remessa Necessária
e  Apelação  Cível  interposta contra  sentença  publicada  antes  do  dia  18  de
março de 2016, data de início da vigência do Novo Código de Processo Civil2,
aplicando-se, à espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se
os artigos 1º, 14 e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art.
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso e da remessa.

Antes de adentrar ao  meritum causae, cumpre averiguar, em
sede de reexame necessário, frente ao interesse público que rege a relação
jurídica  funcional  entre  a servidora e  o  Poder  Público,  se  a  pretensão  foi
atingida pela prescrição, com base no art.  1º  do Decreto nº 20.910/32, que
reza:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios,  bem  assim  todo  e  qualquer  direito  ou  ação
contra a Fazenda  federal,  estadual ou  municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre a prescrição da pretensão da servidora, nas ações de
reintegração de cargo, a jurisprudência do Colendo STJ tem perfilhado:

“PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO  –  RECURSO
ESPECIAL – CONHECIMENTO – ALÍNEA A.  INDICAÇÃO
ERRÔNEA  DE  DISPOSITIVO  VIOLADO  –  SERVIDOR
PÚBLICO  –  DEMISSÃO  –  REINTEGRAÇÃO  –

1 STJ/SÚMULA 490 – A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 

2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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PRESCRIÇÃO  QÜINQÜENAL  –  "havendo  demissão  do
servidor público, a ação de reintegração no cargo prescreve
em cinco anos, contados a partir do ato demissório. Decreto
20.910 art. 1º. "recurso conhecido em parte e, nesta parte,
desprovido".3

Na espécie, considerando que o ato demissionário se deu em
02 de janeiro de 2013 (fls. 11/12), tem-se esta data como o marco inicial para a
contagem do vertente prazo prescricional. 

Verificando-se dos autos  que a ação foi  ajuizada em  21 de
fevereiro de  2013,  força  convir  não  ter  sido  a  pretensão  da postulante
fulminada pelo fenômeno extintivo.

Feita  essa  constatação,  não  há  que  se  falar,  portanto,  em
prescrição da pretensão autoral, na espécie.

Quanto ao mérito, busca a Autora, com a presente demanda, a
sua  reintegração  no  cargo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  (merendeira) do
Município de  Caldas  Brandão,  do  qual  fora  ilegalmente  afastada,  conforme
alega e atestam os documentos acostados aos autos.

Consta do encarte processual que a admissão da Promovente
se  deu  mediante  concurso  público  (fls.  13/24), prestando serviços  para  o
Município de Caldas Brandão desde janeiro de 1999, quando foi nomeada para
o sobredito cargo, sob o vínculo do regime estatutário.

Diferentemente do alegado pelo Município em sua Apelação, a
Autora comprovou sua investidura no cargo público efetivo através da relação
dos candidatos aprovados no concurso (fl. 13), da sua inscrição na Previdência
Social, em que consta a data de admissão e o vínculo estatutário (fl. 21), e de
seus contracheques, que constam a denominação “Concursado” (fls. 29/30).

Nesse contexto, o funcionário estável, conforme dispõe o §1º
do art. 41 da Constituição Federal, somente perderá o seu cargo quando:

“I  -  em  virtude  de  sentença  judicial  transitada  em
julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

II  -  mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada  ampla  defesa;  (Incluído  pela  Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

III  -  mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada

3   RESP nº 172.955 rel. Min. Felix Fischer). (TJSC – AC 2005.033417-1 – Florianó-polis – 1ª 
CDPúb. – Rel. Des. Vanderlei Romer – J. 24.11.2005.
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ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)”

O mestre Hely Lopes Meirelles vaticina sobre o tema4:

“demissão  sumária  não  cabe  em  caso  algum,  para
nenhum  servidor,  quer  estável,  quer  em  estágio
probatório,  porque  nenhum servidor  pode  ser  punido
com  pena  máxima  de  dispensa  do  serviço  sem
comprovação da falta que deu  causa à punição e sem a
ampla  defesa.  Como vimos,  a  demissão  do  estável  é
motivada por falta funcional e pode ocorrer em virtude
de sentença judicial transitada em julgado ou em virtude
de ato punitivo  resultante  de  processo administrativo
em  que  ao  servidor  tenha  sido  assegurada  a  ampla
defesa (art. 41, § Iº, I e II)".

No caso dos autos, a demissão da servidora ocorreu através
de  Decreto  (fls.  11/12),  em  que  foram  exonerados  todos  os  servidores
comissionados,  não  tendo  o  Município  se  atentando  para  o  fato  de  que  a
Promovente é servidora efetiva.

O argumento do Município  de que não possuía documentos
que o levassem a concluir que a servidora era efetiva não merece prosperar,
pois o servidor não pode sofrer as consequências advindas da desorganização
da máquina administrativa, independentemente da culpa ser atribuída ao atual
ou ao antigo gestor.

O  ato  de  demissão  da  Autora,  portanto,  não  poderia  se
perfazer. Inexistindo instauração de qualquer procedimento administrativo, com
resguardo  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  restou  descumprido  o
mandamento constitucional sobredito, não podendo persistir o ato inquinado.
Em suma: a sua demissão só poderia ocorrer mediante as hipóteses previstas
no §1º do art. 41 da Constituição Federal.

Nestes termos, a Excelsa Corte se pronunciou:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  MILITAR.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  LICENCIAMENTO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO  CONTRADITÓRIO  E  DA
AMPLA DEFESA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se
fixado  no  sentido  de  que  a  ausência  de  processo
administrativo  ou  a  inobservância  aos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa tornam nulo o ato de
demissão de servidor público,  seja ele civil  ou militar,
estável  ou  não. Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.”5 (grifei)

4  In Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed, Ed. Malheiros: São Paulo, 2001.
5   STF; RE-AgR 513.585-3; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 17/06/2008; DJE

01/08/2008; Pág. 91.
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Neste sentido, a matéria já foi objeto de Súmula desta Corte de
Justiça. Vejamos:

Súmula  nº  30.  É  nula  a  pena  de  demissão  imposta  a
servidor  público  estável,  quando  inexistente  o  devido
processo legal.

Colaciono ainda julgados deste Egrégio Tribunal:

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO DE SERVIDORA ESTÁVEL.
PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, AUSÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  MACULADO,  NULIDADE  DO  ATO.
REINTEGRAÇÃO  AO  CARGO.  DIREITO À  PERCEPÇÃO
DE  VANTAGENS  EM  RELAÇÃO  AO  PERÍODO
ILEGALMENTE  AFASTADO.  PRECEDENTE  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO. O servidor público
estável  possui  a  garantia  constitucional  de  ser
destituído do sei cargo somente em virtude de sentença
judicial  transitada  em  julgado.  de  processo
administrativo em que seja assegurada ampla defesa ou
mediante  o  procedimento  de  avaliação  periódica  de
desempenho, conforme o artigo 41, § 1 , CF/88. jamais
lhe podendo ser atribuída a pena de demissão de ofício
e sem qualquer formalidade. Demonstrado o agir ilegal
do Poder Público, a servidora deve ser reintegrada no
cargo  público  antes  ocupado  e  receber  os  salários
correspondentes. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00820090006134001, - Não possui -,  Relator
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 20-06-
2011) (grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO
SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO - DEMISSÃO SEM
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  -  PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO  -  PRESCRIÇÃO  NÃO  ACOLHIMENTO-
ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  NOMEAÇÃO  E
EXERCÍCIO DO CARGO - NÃO ACOLHIMENTO ACERVO
PROBATÓRIO  QUE  CONFIRMA  A  AFIRMAÇÃO  DO
AUTOR/APELADO - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  PARA  A  APURAÇÃO  DE  FALTA
FUNCIONAL  -  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  NÃO
OBEDECIDO  REINTEGRAÇÃO  DO  SERVIDOR  QUE  SE
IMPÕE  -  DESPROVIMENTO.  -  Não  há  que  se  falar  em
prescrição da pretensão inicial quando o autor ajuíza a ação
dentro  do  prazo  prescricionai.  .  -  Há  de  se  manter  a
sentença que determinou a reintegração de servidor ao
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cargo que ocupava, bem como o pagamento das verbas
relativas  ao  período  de  seu  afastamento,  quando  as
provas dos autos dão conta de que este foi nomeado e
exerceu o cargo para o qual foi aprovado em concurso
público,  tendo  sido  demitido  sem  instauração  de
processo administrativo. - A atual Constituição assegura o
contraditório e a ampla defesa em qualquer processo, seja
judicial ou administrativo, não mais se admitindo a demissão
do servidor sem que lhe seja dado oportunidade de exercer
os  seus  direitos  constitucionalmente  assegurados,  com
exceção  dos  cargos  em  comissão  de  livre  nomeação  e
exoneração. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
02520070043549001,  3ª  Câmara  cível,  Relator  DES.
MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 14-06-2011)
(grifei)

Com essas considerações, conclui-se que agiu com acerto o
Juízo de primeiro grau ao julgar procedente o pedido de reintegração da Autora
ao cargo, face a afronta à Constituição Federal existente, notadamente quanto
aos  princípios  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  corolários  do  devido
processo  legal,  sendo-lhe  devido,  ainda,  os  salários  pelo  período  em  que
esteve afastada.

Eis o entendimento da jurisprudência pátria:

“FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.  DISPENSA SEM  O  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  REINTEGRAÇÃO.  DIREITO  DE
RECEBIMENTO  DE  VENCIMENTOS  E  VANTAGENS.
DEMISSÃO  IRREGULAR.  DIREITOS.  RECONDUZIDO  O
SERVIDOR ESTÁVEL AO MESMO CARGO DE QUE FORA
ILEGALMENTE DEMITIDO, TEM DIREITO A PERCEBER
O PAGAMENTO INTEGRAL DO TEMPO EM QUE ESTEVE
AFASTADO. Nos termos do art. 39, § 3º, c/c o art. 7º, itens
VII,  VIII  e  XVII  da  Constituição  Federal,  é  garantido  ao
servidor público o salário mínimo mensal, o 13º salário e as
férias anuais, acrescidas de 1/3.”6 (grifei)

Por fim, em relação ao pagamento das verbas pelo período em
que a servidora esteve ilegalmente afastada, registro que a sentença deve ser
parcialmente revista apenas no que pertine ao arbitramento dos juros de mora
e à correção monetária, devendo-se observar o seguinte:

- Juros de mora,  a partir da citação, com índices previstos no
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-
35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). 

-  Correção monetária,  a contar de cada parcela devida, pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base

6  TJMG; AC-RN 1.0034.02.004255-1/001; Araçuaí; Oitava Câmara Cível;  Rel.  Desig. Des.
Fernando Bráulio Ribeiro Terra; Julg. 24/03/2006; DJMG 11/07/2006.
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nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”7 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos. 

Frente ao exposto,  com fulcro no art.  557,  caput e §1º-A  do
CPC-73,  NEGO SEGUIMENTO à  Apelação,  por  estar  em confronto  com a
reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, em que foi
inclusive  objeto  de  Súmula,  e  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  à  Remessa
Necessária, apenas para determinar que os consectários legais da condenação
sejam calculados de acordo com as disposições acima delineadas.

P.I.

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/09

7  Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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