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 ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000286-30.2016.815.0161

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Maria Ireide da Silva Leite. - Adv.: Aristóteles Santos Pessoa
Furtado (OAB/PB n. 6633).

Apelado: Município de Cuité/PB. - Adv.: Pedro Filype Pessoa (OAB/PB n.
22.033).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.  PRELIMINAR.  DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.  REJEIÇÃO.  SERVIDORA
PÚBLICA.  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS.
INSTAURAÇÃO  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PARA FAZER
OPÇÃO  PELO  CARGO  QUE  DESEJASSE
PERMANECER.  INÉRCIA.  DEMISSÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  ART.  37,  XVI,
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  É  firme  o  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  "atos
inconstitucionais  jamais  se  convalidam  pelo
mero decurso do tempo" (ADI 1.247 MC, Rel.
Min.  Celso  de Mello,  STF,  Tribunal  Pleno,  DJ
8/9/95).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
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do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  de

decadência  administrativa  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  negar

provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  186/193),  interposta
por Maria Ireide da Silva Leite hostilizando a sentença do Juízo de Direito
da 1ª Vara Mista da Comarca de Cuité/PB (fls. 183/185), que nos autos da
Ação  Declaratória ajuizada  contra  o  Município  de  Cuité,  julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Nas razões recursais, alega a apelante que não pode
ser  prejudicada  com  pena  de  demissão  pelo  Município,  por  constar,
equivocadamente,  outro  cargo  que  ela  tem  com  o  Estado,  já  que  a
apelante trabalha no Município de Cuité, cedida pelo Estado, na função de
auxiliar de enfermagem.

Defende,  assim,  que  não  há  que  falar  em  acumulo
indevido  de  cargos  públicos,  tendo  em  vista  a  teoria  da  aparência.
Ressalta a consolidação da situação pelo decurso do tempo (Princípio da
Segurança Jurídica), pois, de acordo com o art. 54, da Lei n. 9.784/99, o
prazo para a administração anular ato ilegal é de 05 (cinco) anos, caso em
que torna-se imperioso o reconhecimento da decadência administrativa. 

Ao final, pugna pela reforma da sentença proferida no
1° grau.

O apelado apresentou contrarrazões às fls.  194/202,
requerendo  o  desprovimento  do  recurso,  sendo  mantida  a  sentença
invectivada, e ainda, que a apelante seja condenada no pagamento de
custas e honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição
da preliminar  e no mérito pelo regular  processamento do recurso (fls.
208/209v).
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É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR: Decadência.

A preliminar será analisada juntamente ao mérito, em
razão do entrelaçamento da metéria.

MÉRITO

O cerne da presente questão consiste na sentença do
Magistrado  singular,  que  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  por
entender que a situação da autora é de acumulação indevida de cargos
públicos.

Analisando  os  autos,  observa-se  que  a  apelante  foi
admitida no quadro de pessoal do Município de Cuité/PB, em decorrência
de concurso público, realizado em 08/02/1998, na função de Auxiliar de
Enfermagem, Nível médio, sendo nomeada através da Portaria n°. 498/98
(fl. 20), no dia 14/04/1998.

Entretanto,  através  do  instrumento  T.C.P.  01/98,
assinado em 02/04/98, a apelante, que também é servidora do Estado da
Paraíba,  ocupante  do  cargo  de  Auxiliar  de  Administração,  foi  cedida  a
Prefeitura do Municipal de Cuité, para exercer as atividades de vacinação e
controle de imunobiológicos nas Unidades Básicas de Saúde.

Foram  abertos,  por  recomendação  do  Tribunal  de
Contas do Estado, dois processos administrativos contra a apelante, um
no ano de 2012 e outro, no ano de 2015, cujo objetivo era averiguar a
ocorrência  ou  não,  de  multiplicidade  de  vínculos  com a  administração
pública. 

Às  fls.  176/177,  foi  juntada  a  portaria  n°.  246,  de
08/04/16, expedida pela Prefeitura Municipal de Cuité, que “Dispõe sobre
Demissão de Servidora Efetiva por Acúmulo Ilegal de Cargos”. 
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Mais  adiante,  foi  juntado  memorando  do  COREN/PB,
informando que não foi encontrado nenhum profissional com o nome de
Maria Ireide da Silva Leite (fl. 182).

A Constituição Federal, no art. 37, XVI, alíneas “a”, “b”
e “c”, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, in verbis:

[…]
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 regulamentadas;

A Lei n°. 8.112/90, assim definiu cargo público: 

“Art. 3° - Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor. 
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos
os  brasileiros,  são  criados  por  lei,  com denominação
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para
provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

O Tribunal  de  Contas  do  Estado,  após  levantamento
realizado nas folhas de pagamentos, recomendou pela apuração, a fim de
verificar a situação de servidores com multiplicidade de vínculos com a
administração  pública,  tendo  em vista  a  vedação  constante  na  Magna
Carta.

Instaurado  o  Processo  Administrativo  n°.  004/2015
contra Maria Ireide da Silva Leite, verifica-se que a mesma foi notificada
para  apresentar  defesa  escrita  ou  opção  pelo  cargo  que  desejasse
permanecer,  mas, apenas juntou declaração da Secretaria Municipal  de
Saúde de Cuité, informando acerca de seu cargo, horário e a cessão feita
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pelo Estado,  sendo-lhe nomeado um servidor  para patrocinar  a defesa
dativa da notificada.

Por  entender  que  o  acúmulo  de  cargos  públicos
exercidos  pela  ora apelante  não se  insere  na  exceção estabelecida  na
Constituição Federal, o município de Cuité resolveu, ao final do Processo
Administrativo, pela demissão da servidora, que ora apela.

Sendo assim,  se  constata  que o  cargo ocupado pela
apelante no Governo do Estado é de Auxiliar de Administração, ao passo
que no município de Cuité, é de Auxiliar de Enfermagem. Ou seja, essa
situação não encontra respaldo Constitucional, não sendo possível a sua
continuidade.

Desta forma, a administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam  direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de  conveniência  ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial (Súmula 473/STF). Por esta razão, não há
que falar, na hipótese, de decadência administrativa.

É bom ressaltar, que o magistrado sentenciante muito
bem pontuou: “(…) registro que improcede a alegação autoral de eventual
decadência do direito à revisão do ato administrativo que ensejou a sua
nomeação  para  o  cargo  tido  como inacumulável,  pois,  tratando-se  de
nulidade  insanável,  já  que  violadora  de  comando  oriundo  do  próprio
texto  constitucional,  a  Administração  pode,  a  qualquer  tempo,  revê-lo
para anulá-lo, não havendo que se falar na aplicação analógica do art. 54,
da lei n. 9.784/99” (fls. 185). 

Neste sentido:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA  ART. 12, LEI�

Nº  1.533/51   ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR  � �

SUPRESSÃO  DE  VANTAGEM  PESSOAL   ART.  12,  LEI�

8.270/94  POSSIBILIDADE -  SÚMULA 473 DO STF -�

DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA. I- Irrepreensível
a  r.  Sentença  que  denegou  a  segurança  onde  o
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Impetrante  objetivava  fosse  restabelecido  o
pagamento,  ao  seu  associado,  da  vantagem  pessoal
prevista no art. 12, da Lei nº 8.270/91. II - Apesar do
adicional  de  periculosidade  ter  se  transformado  em
vantagem pessoal, tal vantagem somente se estendeu
aos  servidores  que,  à  época  estivessem  laborando
efetivamente  em atividades  perigosas,  o  que  não  se
aplica ao presente caso, vez que o servidor encontrava-
se em disponibilidade remunerada, quando do advento
da Lei nº 8.270/91. III -  A Administração Pública,
tem o  direito  de,  a  qualquer  tempo,  consoante
verbete da Súmula 473 do E.  Supremo Tribunal
Federal, rever seus atos administrativos eivados
de vícios de ilegalidade. IV-  Negado provimento  à
apelação, mantendo-se a r. Sentença a quo.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  ACUMULAÇÃO
ILEGAL  DE  CARGOS  PÚBLICOS.  DEMISSÃO.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO
CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E  DA  RAZOABILIDADE.  OFENSA.  INEXISTÊNCIA.
NULIDADE DO ATO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO
PÚBLICO FEDERAL. MATÉRIA QUE NÃO É OBJETO DA
IMPETRAÇÃO.  EXAME.  IMPOSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DE  IMPETRAÇÃO.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
LITISPENDÊNCIA.  SEGURANÇA  DENEGA.  1.  A
acumulação  ilegal  de  cargos  públicos,
expressamente  vedada  pelo  art.  37,  XVI,  da
Constituição  Federal,  caracteriza  uma  situação
que  se  protrai  no  tempo,  motivo  pelo  qual  é
passível de ser investigada pela Administração a
qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133,
caput, da Lei 8.112/90. 2. É firme o entendimento
do Supremo Tribunal  Federal no sentido de que
"atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo
mero decurso do tempo" (ADI 1.247 MC, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95). 3.
Verificada  a  existência  de  acumulação  ilegal  de
cargos públicos e não solucionada a questão pelo
servidor até o fim do procedimento administrativo
disciplinar  contra  ele  instaurado,  não  resta  à
Administração  outra  alternativa  do  que  a
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aplicação da pena de demissão do cargo público,
nos termos do art. 133, § 6º, da Lei 8.112/90. 4. "Em
relação ao servidor representado por advogado durante
o processo administrativo disciplinar, não é necessária a
sua intimação pessoal do ato proferido pela autoridade
coatora, que determinou a demissão, bastando, para a
regular  cientificação,  a  publicação  da  portaria
demissionária no Diário Oficial da União" (MS 8.213/DF,
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Terceira
Seção, DJe 19/12/08). 5. "Não há violação ao postulado
da  proporcionalidade  se  a  Administração  Pública,
fundada na Lei nº 8.112/90, aplica a sanção correlata à
falta cometida. Precedente: MS 18.081/DF, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.4.2013,
DJe 13.5.2013" (MS 16.031/DF,  Rel.  Min.  HUMBERTO
MARTINS, Primeira Seção, DJe 2/8/13). 6. É inviável o
exame da tese de ilegalidade do ato de redistribuição
do cargo público federal, pois não se trata de matéria
vinculada ao ato  coator impugnado no presente writ.
Mesmo se  fosse  possível  ultrapassar  tal  óbice,  ainda
assim não seria cabível o exame dessa questão, pois:
(i) por se tratar de ato de natureza concreta, já teria
ocorrido  a  decadência  do  direito  de  impetração;  (ii)
seria  necessária  dilação  probatória;  (iii)  a  questão
encontra-se  em  discussão  no  Processo  nº  0018196-
95.2010.4.01.3300, que tramita na 11ª Vara Federal de
Salvador/BA,  razão  pela  qual,  nesse  ponto,  também
seria  de rigor  o reconhecimento  de litispendência.  7.
Segurança denegada. Custas ex lege. Sem condenação
em honorários advocatícios.
(STJ  -  MS:  20148  DF  2013/0132501-8,  Relator:
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento:
11/09/2013,  S1  -  PRIMEIRA  SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 18/09/2013)

ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO ILEGAL
DE  APOSENTADORIA.NULIDADE  DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOSCONSTITUCIONAIS  DA  AMPLA  DEFESA  E
DO  CONTRADITÓRIO.  NÃO  OCORRÊNCIA.DEVER  DE
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  SÚMULA
Nº  473/STF.COMPROVAÇÃO  DE  MÁ-FÉ.
DESNECESSIDADE.  1.  Não  há  falar  em  nulidade  do
processo administrativo, por inobservância das regras
do devido processo legal, se o impetrante teve ciência

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                           



Processo nº. 0000286-30.2016.815.0161

não apenas da instauração do processo, mas de todos
os  demais  atos,  tendo  inclusive  apresentado  defesa
assinada  por  advogado.  2.  "A  Administração  pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os  tornam  ilegais,  porque  deles  não  se  originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e
oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos  e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
(Súmula  nº  473/STF)  3.  "Não  há  necessidade  de  se
comprovar má-fé do servidor na acumulação ilegal dos
cargos, se a ele é dada oportunidade para exercer o
direito de opção por dois dos três cargos e empregos
exercidos, e deixa de fazê-lo." (MS nº 7.127/DF, Relator
o  MinistroFELIX  FISCHER,  DJU  de  27/11/2000)  4.
Mandado de segurança denegado.
(STJ  -  MS:  12084  DF  2006/0159913-7,  Relator:
Ministro  HAROLDO  RODRIGUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/CE),  Data  de  Julgamento:
25/05/2011,  S3  -  TERCEIRA  SEÇÃO,  Data  de
Publicação: DJe 13/06/2011)
(TRF-2  -  AMS:  63897  RJ  2005.51.01.015024-5,
Relator: Desembargador Federal RALDÊNIO BONIFACIO
COSTA,  Data  de  Julgamento:  22/07/2008,  OITAVA
TURMA  ESPECIALIZADA,  Data  de  Publicação:  DJU  -
Data::29/07/2008 - Página::157)

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  PROFESSOR.  TRIPLA  ACUMULAÇÃO  DE
CARGOS.  INVIABILIDADE.  TRANSCURSO DE  GRANDE
PERÍODO  DE  TEMPO.  IRRELEVÂNCIA.  DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. [...] 3. Esta Corte rejeita a
chamada "teoria do fato consumado". Precedente: RE
120.893-AgR 4. Incidência da primeira parte da Súmula
STF nº 473: "a administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque  deles  não  se  originam direitos".  5.  O  direito
adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser
opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à
Constituição.  6.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.
(STF - RE: 381204 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE,
Data  de  Julgamento:  11/10/2005,  Segunda  Turma,
Data de Publicação: DJ 11-11-2005 PP-00048 EMENT
VOL-02213-04 PP-00646 REVJMG v. 56, n. 174, 2005,
p. 427-429
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Apelação cível -
Mandado de segurança - Acumulação ilegal de dois cargos
públicos  -  Hipótese  que  não  se  subsume  às  exceções
previstas na CF - Transcurso de grande período de tempo -
Irrelevância  -  Inexistência  de  direito  adquirido  -
Denegação da ordem - Manutenção da sentença - Recurso
em patente confronto com jurisprudência dominante dos
Tribunais  Superiores  -  Artigo  557,  "caput",  do  CPC  -
Seguimento  negado.  -  Conforme  a  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  não  há  falar  em  direito
adquirido à cumulação de cargos públicos nos casos em
que estes não estão previstos na exceção constitucional,
porquanto  tal  vício  não se  convalida  com o decurso  do
tempo. - Consoante já decidiu o STF, "o direito adquirido e
o decurso de longo tempo não podem ser opostos quando
se  tratar  de  manifesta  contrariedade  à  Constituição1".
Vistos, etc.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009845820138150511,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 17-11-2015)

Em  face  das  razões  acima  expostas,  rejeitada  a
preliminar de decadência administrativa, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.
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Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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