
Processo nº. 0001144-18.2014.815.1071

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0001144-18.2014.815.1071

Relator: Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Apelante: Emerson Felipe da Silva – Adv.: José Mello Cavalcante Júnior
(OAB/PB nº 10.683)

Apelado:  Município  de  Jacaraú  –  Adv.:  Paulo  Rodrigues  da  Rocha
(OAB/PB nº 2.812)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO DE  QUE  O  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  NÃO  RESPEITOU  OS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA.  INSUBSISTÊNCIA.  EXONERAÇÃO  A
PEDIDO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS.  ATO
VINCULADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível interposta por  Emerson
Felipe da Silva hostilizando a sentença proveniente do Juízo de Direito da
Comarca de Jacaraú - PB, proferida nos autos da Ação de Anulação de
Ato Administrativo c/c Danos Matérias, ajuizada contra o Município
de Jacaraú, que julgou improcedente o pedido inicial.
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Nas  razões  recursais  (fls.  42/47),  o  apelante  pugna
pela reintegração ao cargo, uma vez que foi aprovado em concurso público
e não foi  respeitado o  contraditório  e  a  ampla defesa no processo de
exoneração.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 50.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de
Justiça emitiu parecer (fls. 56/59) sem, contudo, opinar acerca do mérito
do apelo.

É o relatório.

V O T O

A  controvérsia  encerrada  nestes  autos  versa  sobre a
validade  do  ato  administrativo  que  exonerou  o  recorrente  do  serviço
público municipal.

Compulsando os autos verifica-se que o promovente,
servidor público do Município de Jacaraú, ocupava o cargo de Supervisor
Escolar, no entanto teve contra si instaurado processo administrativo em
razão da cumulação indevida de cargos públicos.

Na  sentença,  o  Juiz  singular  julgou  improcedente  o
pleito autoral, por entender, após analisar as provas colhidas nos autos,
que  o  autor  estava  acumulando indevidamente  vários  cargos  públicos,
sendo a exoneração do referido cargo, como medida que se impôs.

Irresignado, o promovente ajuizou a presente apelação,
objetivando  a  anulação  do  ato  administrativo  que  conflagrou  na  sua
exoneração e, via de consequência, sua reintegração ao cargo público que
ocupava, com o pagamento da remuneração referente a todo o período
em que esteve afastado,  sob a assertiva de que não lhe foi  permitido
defender-se no transcorrer do processo administrativo, sendo abusiva e
ilegal a sua exoneração.
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Destarte,  e  inobstante  as  alegações  do  apelante,
constata-se pela portaria de exoneração (fl.  10) e pela cópia do Diário
Oficial (fl. 11), que a exoneração ocorreu a pedido. 

Assim, em que pese as alegações do insurgente de que
o processo de exoneração não respeitou aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, o conjunto probatório angariado aos autos não corrobora
a tese levantada.

É  cediço  que  a  exoneração,  a  pedido  de  servidor
público, consubstancia-se em ato vinculado, ou seja, deve ser apreciada
formalmente pela Administração e deferida, caso não sejam encontrados
especificamente óbices legais para tanto.

In casu, nenhum obstáculo impedia o deferimento da
pretensão do servidor, que foi de forma absolutamente legal atendida pela
Administração.

 Com a  exoneração  requerida,  deferida  e  publicada,
ocorreu  a  vacância  do  respectivo  cargo,  que  somente  poderá  ser
preenchido por meio de concurso público, nos termos do artigo 37, II da
Constituição Federal.

Por  conseguinte,  incabível  a  pretendida  reintegração,
dado que a exoneração ocorreu a pedido, reunindo o respectivo ato todos
os requisitos necessários a sua validade.

Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo-se a sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das
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Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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