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REMESSA  OFICIAL.  Demissão  de  servidora
aposentada.  Decadência  do  direito  da  Fazenda
Municipal. Inteligência do art. 54 da Lei n. 9.784/99.
Desprovimento da remessa.

- “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”.

V I  S T O S,  relatados e discutidos estes autos acima
identificados,  A C  O R D A M,  em Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça, à unanimidade, em negar provimento à remessa oficial, nos termos do
voto do Relator. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária nos autos do Mandado
de Segurança, concedido, impetrado por Josefa Souza da Fonseca.

Em  sua  inicial,  a  impetrante  sustenta  que  percebeu,
cumulativamente,  durante  cerca  de  sete  anos,  os  proventos  da  inatividade
decorrente do exercício da função pública, sendo um cargo na esfera estadual
e outro na seara municipal.



Aduz que desempenhou suas funções no Estado durante
20 anos, tendo se aposentado no dia 27 de agosto de 2008 e, por outro laod, o
exercício de cargo perante o Município remonta à data de 01 de agosto de
1982.

Afirma que decorreu vinte e sete anos da cumulação de
cargos,  invocando,  por  isso,  a  decadência  do  direito  da  Administração  de
anular os atos de nomeação da impetrante.

Em  sede  de  informações,  o  Município  de  Arara,
representado  pelo  seu  Prefeito,  sustenta  que  somente  pode  existir  a
acumulação  remunerada  de  cargos  públicos  nos  casos  expressamente
delineados  na  Constituição  Federal  e  que  é  impossível  reconhecer  a
decadência da declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com
a demissão da impetrante, uma vez que os atos ilegais não se convalidam com
o passar do tempo.

A  sentença  concedeu  a  ordem  determinando  que  a
impetrante fosse reintegrada no cargo público que originou a aposentadoria –
fls. 107/109.

Os autos vieram em remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido
do desprovimento do recurso – fls.120/123.

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

A remessa deve ser desprovida.

Isso porque, de acordo com o art. 54 da Lei n. 9.784/99,
que regula o Processo Administrativo Federal e utilizado de forma subsidiária
ao processo administrativo municipal, “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”.

Assim, no caso em exame, a impetrante foi demitida do
serviço público do Município de Arara, sob o fundamento de acumulação ilegal
de cargo público, no dia 31 de março de 2015 (fls. 23), no entanto, a mesma
já se encontrava aposentada desde o dia 26 de fevereiro de 2004, como prova
a Portaria emanada no Instituto Municipal de Previdência de Arara e publicada
no Diário Oficial do Município – fl. 30.

Ou seja, constata-se que decorreu mais de 10 anos entre
a data em que a Fazenda Municipal concedeu a aposentadoria da autora e a



data em que resolveu demiti-la, do cargo em que ocorreu a aposentadoria, o
que impede o reconhecimento da validade do ato administrativo.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.
 
É o voto.

João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                   Relator
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária nos autos do Mandado
de Segurança, concedido, impetrado por Josefa Souza da Fonseca.

Em  sua  inicial,  a  impetrante  sustenta  que  percebeu,
cumulativamente,  durante  cerca  de  sete  anos,  os  proventos  da  inatividade
decorrente do exercício da função pública, sendo um cargo na esfera estadual
e outro na seara municipal.

Aduz que desempenhou suas funções no Estado durante
20 anos, tendo se aposentado no dia 27 de agosto de 2008 e, por outro laod, o
exercício de cargo perante o Município remonta à data de 01 de agosto de
1982.

Afirma que decorreu vinte e sete anos da cumulação de
cargos,  invocando,  por  isso,  a  decadência  do  direito  da  Administração  de
anular os atos de nomeação da impetrante.

Em  sede  de  informações,  o  Município  de  Arara,
representado  pelo  seu  Prefeito,  sustenta  que  somente  pode  existir  a
acumulação  remunerada  de  cargos  públicos  nos  casos  expressamente
delineados  na  Constituição  Federal  e  que  é  impossível  reconhecer  a
decadência da declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com
a demissão da impetrante, uma vez que os atos ilegais não se convalidam com
o passar do tempo.

A  sentença  concedeu  a  ordem  determinando  que  a
impetrante fosse reintegrada no cargo público que originou a aposentadoria –
fls. 107/109.

Os autos vieram em remessa necessária.



A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido
do desprovimento do recurso – fls.120/123.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                    Relator
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária nos autos do Mandado
de Segurança impetrado por Edvaldo Laurentino Grangeiro, sob o argumento
de que é servidor público municipal, ocupando o cargo de vigilante noturno, no
entanto,  desde  o  mês  de  novembro  de  2012,  teve  seus  vencimentos,
indevidamente retidos pela edilidade.

Assegura  que  tentou  resolver  a  questão  na  seara
administrativa,  no  entanto,  não  logrou  êxito,  motivo  pelo  qual  impetrou  a
presente  ordem,  visando  o  bloqueio  dos  salários  referentes  aos  meses  de
junho, novembro, dezembro e 13º salário.

A sentença  prolatada  pela  Magistrada  da  Comarca  de
Alagoinha foi no sentido da concessão da ordem, sob o fundamento de que a
parte impetrada não pode se eximir  da obrigação de pagar pontualmente o
salário dos seus servidores, pelo qual determinou o pagamento dos salários
devidos  à  parte  impetrante,  a  partir  da  data  do  ajuizamento  da  ação
mandamental, devendo regularizar os salários da parte.

Os autos vieram em remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido
do desprovimento do recurso – fls.56/58.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 29 de novembro de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                    Relator


