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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
–  TÉCNICO  ADMINISTRATIVO  -  GRATIFICAÇÃO
SUS - VANTAGEM DISCIPLINA PELA PORTARIA Nº
617/2000  -  SUSPENSÃO  DA  CONCESSÃO  DA
REFERIDA  VANTAGEM  AOS  NOVOS
CONCURSADOS - ATO MATERIALIZADO ATRAVÉS
DO  OFÍCIO  CIRCULAR  Nº  025/2013  -  ATO
COMISSIVO, ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS -
PRAZO DECADENCIAL DA IMPETRAÇÃO - TERMO
"A QUO" -  DATA DO CONHECIMENTO DO ATO -
DECADÊNCIA  VERIFICADA  –  FLUÊNCIA  DO
PRAZO  DECADENCIAL,  A  SER  DECLARADA
MONOCRATICAMENTE  –  ART.  10,  DA  LEI  Nº
12.016/09 – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

-  O  direito  de  requerer  mandado  de  segurança
extinguir-se-á  decorridos  120  (cento  e  vinte)  dias,
contados  da  ciência,  pelo  interessado,  do  ato
impugnado (art. 23, Lei nº 12.016/2009).

-  A  suspensão  da  concessão  da  "gratificação  do
SUS", no dizer  do impetrante,  foi  materializada por
meio  de  ato  administrativo  comissivo,  único  e  de
efeitos concretos (Ofício Circular nº 025/2013), sendo
o termo a quo para a contagem do prazo decadencial
do mandado de segurança destinado a impugnar o
supramencionado  ato  aquela  em  que  o  servidor
tomou  ciência  (momento  em  que  iniciou  suas
atividades  na  unidade  de  trabalho  gerida  pelo
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impetrado, segundo o próprio impetrante).

Vistos, etc.

Leôncio  Fernandes  de  Oliveira  Filho  impetrou  mandado  de
segurança  contra  ato  que  reputa  ilegal  e  abusivo  cometido  pelo  Secretário  de
Saúde do Estado da Paraíba.

Alega o impetrante que, em decorrência de aprovação em concurso
público, assumiu, em janeiro de 2013, o cargo efetivo de técnico administrativo, e
que, em 18 de março do mesmo ano, foi relotado para exercer suas atividades
perante o Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, vinculado à Secretaria
de Saúde.

Esclareceu que, assim que ingressou na referida unidade de saúde,
tomou conhecimento de que, no âmbito da Secretaria, foi instituída a "Gratificação
SUS" pela Portaria nº 617, de 19 de dezembro de 2000.

Informa que procurou  a  Coordenação de  Recursos  Humanos da
unidade de trabalho, tendo-lhe sido comunicado que o impetrado determinou, por
meio  de  Ofício  Circular  nº  25/2013,  a  suspensão  do  pagamento  da  referida
vantagem aos novos concursados. 

Relata que preenche os requisitos ao recebimento da gratificação e
que a medida afronta os princípios da legalidade e da isonomia, vez que outros
servidores, até contratados de forma precária, vêm recebendo a remuneração.

Com fulcro nessas razões, requereu a concessão da segurança, a
fim de que fosse assegurado o recebimento dessa verba.

O impetrado, embora notificado, não prestou informações.

O Estado da Paraíba requereu, com fundamento no inciso 11 do art.
7° da Lei nº 12.016/2009, apenas, seu ingresso no feito.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  Geral  de  Justiça
opinou pela denegação da segurança, em razão da fluência do decadencial.

É o relatório.

DECIDO.

Como  é  cediço,  o  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição de
toda pessoa para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de
lesão, não amparado por  habeas corpus ou  habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Entretanto,  para  que  seja  impetrado  o  mandado  de  segurança,
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faz-se necessária a observância, pelo interessado, do prazo decadencial de 120
(cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/20091.

No caso em comento, o próprio recorrente afirma que assim que
iniciou suas atividades no órgão vinculado à Secretaria gerenciada pelo impetrado
(18/03/2013), tomou conhecimento de que fazia jus ao recebimento da chamada
“Gratificação SUS”. Contudo, ao procurar a respectiva Coordenação de Recursos
Humanos,  foi  cientificado que estava suspensa a sua concessão em razão do
Ofício Circular nº 25, de 14/03/2013.

Com lastro nessas informações, penso que, como bem sugeriu o
Parquet  Estadual, decorreu o prazo decadencial para impetração do  mandamus,
vez que o momento em que tomou ciência do ato comissivo da dita autoridade
coatora (quando procurou o Recursos Humanos da unidade de trabalho assim que
iniciou suas atividades), foi em 18/03/2013, e somente ingressou com este remédio
constitucional em 13/10/2014, ou seja, mais de um ano após a fluência dos cento e
vinte dias (18/07/2013).

É importante que se repita  que o ato  do impetrado é comissivo,
único e de efeitos concretos, e, por isso, não é aplicável ao caso o contido na
súmula  nº  85,  do  STJ,  assim como ressalta  a  jurisprudência  da  própria  Corte
Superior, in verbis:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PENSÃO.
SUPRESSÃO  DE  VANTAGEM.  ATO  ÚNICO  DE  EFEITOS
CONCRETOS.  DECADÊNCIA  CONFIGURADA.  1.  O  Superior
Tribunal  de  Justiça  tem  firmado  o  entendimento  de  que  a
supressão de vantagem pecuniária devida a servidor público, ou
a  seus  dependentes,  é  ato  comissivo,  único  e  de  efeitos
permanentes, não havendo, pois, falar em prestações de trato
sucessivo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no  RMS  25.785/MT,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014)

Entendimentos recentes desta Corte, em casos idênticos, também
revelam-se no mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - Agravo interno -  Mandado de Segurança -
Técnico  Administrativo  -  Gratificação  SUS:  gratificação  por
produtividade  -  Vantagem  disciplina  pela  Portaria  nº  617/2000  -
Suspensão  da  concessão  da  referida  vantagem  aos  novos
concursados  -  Ato  materializado  através  do  Ofício  Circular  nº
025/2013  -  Ato  comissivo,  único  e  de  efeitos  concretos  -  Prazo
decadencial da impetração - Termo "a quo" - Data da designação do
impetrante  para  a  Secretaria  Estadual  da  Saúde  -  Decadência
verificada - Manutenção da decisão combatida - Desprovimento. - "O
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do

1 Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cent e vinte) dias, 
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
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ato  impugnado"  (art.  23,  Lei  nº  12.016/2009).  -  Posto  que  a
suspensão da concessão da "gratificação por produtividade" foi
materializada por meio de ato administrativo comissivo, único e
de efeitos concretos  (Ofício  Circular  nº  025/2013),  o  termo "a
quo"  para a  contagem do prazo  decadencial  do  mandado de
segurança destinado a  impugnar  o  supramencionado ato  é  a
data de sua prática - nos casos em que já tem ele o condão de
causar prejuízos ao interessado - ou aquela em que o servidor
supostamente preencheu os requisitos para o recebimento da
referida  verba,  como  ocorre  na  hipótese  dos  autos. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 05884744220138150000, 1ª
Seção Especializada Cível , Relator Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos , j. em 14-05-2014) 

“AGRAVO  INTERNO.  Mandado  de  segurança.  Gratificação
produtividade SUS. Suspensão da inclusão de novos servidores para
recebimento do beneficio. Oficio Circular rf' 025/2013 do secretário
de  estado  da  saúde.  Prazo  inicial  para  impetração  do
mandamus.  Relotação  do  impetrante  para  a  pasta  de  saúde.
Renovação  do  prazo  mês  a  mês.  Inocorrência.  Decadência
verificada.  Manutenção da decisão recorrida.  Agravo desprovido.”
(TJPB;  MS  0588469-20.2013.815.0000;  Primeira  Seção
Especializada Cível;  Rei.  Des.  Marcos Cavalcanti  de Albuquerque;
DJPB 28/01/2014; Pág. 20) (grifos nossos)

Destarte,  outro  caminho  não  há  a  ser  trilhado,  senão  o  de
reconhecer a decadência apontada pelo Ministério Público.

Por fim, observa-se que o art. 10, da Lei nº 12.016/092, autoriza a
rejeição monocrática do mandamus em caso de expiração do prazo legal para sua
impetração.

Ante  o  exposto,  transcorrido  o  prazo  decadencial  de  cento  e
vinte  dias  para  o  interessado  impetrar  mandado  de  segurança,  é  de  se
declarar a decadência, DENEGANDO-SE, MONOCRATICAMENTE, A ORDEM
MANDAMENTAL.

P.I.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
                Relator

2 Art.  10.   A inicial  será  desde logo  indeferida,  por  decisão  motivada,  quando  não  for  o  caso  de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou  quando decorrido o prazo legal
para a impetração. 
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