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A C Ó R D Ã O
 
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000354-93.2012.815.0201
Relatora :        Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :        Município de Serra Redonda
Advogado :        Herculano Belarmino Cavalcante, OAB/PB 9006 e outros
Apelada :        Adelson Domingos Ferreira e outros
Advogado :        Clauberta Meyer Mendes B. Régis, OAB/PB 17.004

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  ANULATÓRIA DE  ATO  DE  DEMISSÃO  C/C
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.
REJEIÇÃO.  PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROCESSO  EXTINTO  COM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO. PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA. 

-  Decorridos mais  de cinco anos entre  a  demissão do
servidor  e  o  ajuizamento  da  ação,  configura-se  a
prescrição do fundo de direito da pretensão de anular o
ato, assim como a reintegração no cargo e a indenização
pelos danos materiais e morais sofridos.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em REJEITAR A
PRELIMINAR  E  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  E  À  REMESSA
NECESSÁRIA. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível contra
a sentença de fls. 147/150, que julgou procedente em parte os pedidos da
exordial, para condenar o promovido a reintegrar os promoventes nos seus
respectivos  cargos,  junto  à  Edilidade,  no  local  de  origem em que  foram
designados.

ADELSON  DOMINGOS  FERREIRA,  MARIA  DO
SOCORRO  VICENTE  FERREIRA,  MARIA  GORETE  DE  LIMA,
SANTINA MARIA DA SILVA E SILVA e SÔNIA MARIA DA SILVA E
SILVA ingressaram  com  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS contra  o
MUNICÍPIO  DE  SERRA  REDONDA,  narrando  que  se  submeteram  a
concurso público,  passando a integrar o corpo de servidores  municipais,
desde final de 1980, porém, no início de 1990, foram desligados dos seus
cargos,  por  ato  do  então  prefeito,  sem  qualquer  procedimento
administrativo, sob a justificativa de obediência a acórdão do Tribunal de
Contas.

Nas razões do apelo, o Município suscita preliminar de
nulidade  da  sentença  por  ausência  de  fundamentação,  e  prescrição
quinquenal,  vez que a demissão dos autores se deu em 31/02/2001,  logo,
teriam até  31/01/2006  para  o  ingresso  da  ação,  no  entanto,  este  feito  foi
distribuído apenas em 04/04/2012.

No  mérito,  alega  que  as  demissões  se  deram  em
obediência  ao  acórdão  do  TCE,  que  identificou  vícios  insanáveis  no
concurso público. 

Contrarrazões, fls. 163/165.
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Parecer  Ministerial  pela  rejeição  da  preliminar,  e
desacolhimento da prescrição apenas quanto à autora Sônia Maria da Silva e
Silva. (fls. 176/178).

É o Relatório.

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Analisando a sentença,  contata-se que houve a devida
fundamentação. Destaco o seguinte trecho do julgado:

“entendo que merece prosperar o direito invocado pelos autores, o
qual assegura o retorno aos cargos que exerciam, em função da
estabilidade que possuíam, e foram indevidamente dispensados,
sem processo administrativo,  pela  edilidade,  devendo o  ato  ser
anulado em todos os seus efeitos ...”.

Rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Colhe-se  dos  autos  que  os  autores  ingressaram  no
serviço público municipal  no final  de 1980 e  foram demitidos em 31 de
janeiro de 2001 (fls. 15, 20, 28, 32, 35).

Dessa  forma,  infere-se  que  a  partir  de  tal  momento
(31/01/2001),  iniciou a contagem do prazo prescricional da pretensão dos
autores para anular o ato administrativo de demissão, conforme dispõe o
art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

“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
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natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.”

Os autores, contudo, ajuizaram a presente ação somente
no  ano  de  2012  (04/04/2012),  tendo  já,  há  muito,  transcorrido  o  prazo
prescricional de 5 (cinco) anos.

Cumpre ressaltar que não se aplica à hipótese a Súmula
nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois,  no caso, não foram atingidas
apenas as prestações pecuniárias decorrentes da relação de trato sucessivo,
mas, sim, o próprio direito subjetivo à anulação do ato de demissão.

A respeito  do  tema,  a  doutrina  de  José  Carvalho  dos
Santos Filho:

“O  tema  reclama  que  se  considere  a  natureza  do  ato  que  deu
origem à lesão.  Nesse caso,  é importante distinguir as  condutas
comissivas  e  as  condutas  omissivas  do  Estado.  Quando  é
comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a
contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da
vontade estatal.  Aqui a prescrição alcança o próprio direito,  ou,
como preferem alguns,  o próprio  fundo do direito.  Quando,  ao
contrário,  o  Estado  se  mantém  inerte,  embora  devesse  ter
reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é,
o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a
contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes
do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e
não o fez.  A prescrição,  aqui, alcança apenas as prestações,  mas
não afeta o direito em si. (Manual de Direito Administrativo, 26ª
ed. São Paulo: Atlas, 2012, págs. 1.015/1.016).

Com  efeito,  nas  situações  em  que  o  servidor  público
busca a nulidade do ato administrativo que o demitiu, a demanda deve ser
proposta  dentro  do  prazo  de  cinco  anos,  contados  de  tal  ato  da
Administração, sob pena de prescrição do próprio fundo de direito.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  DEMISSÃO.  ATO
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DECLARATORIA  DE  NULIDADE
DO  ATO  DEMISSIONÁRIO.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE
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DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO. I -
Consoante prevê o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, prescreve em
cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou,
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. II - A
prescrição alcança o chamado fundo de direito em ação ordinária
ajuizada além do prazo previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32
por  servidor  público  visando  sua  reintegração  ao  cargo  que
ocupava,  combatendo,  para  tanto,  a  validade  do  Processo
Administrativo  Disciplinar  que  redundou  em  sua  demissão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.068300-0/001, Relator(a): Des.(a)
Peixoto  Henriques,  7ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
24/09/2013, publicação da súmula em 27/09/2013).

Assim, deve ser reconhecida a prejudicial de prescrição
do fundo de direito, extinguindo-se o feito,  com resolução do mérito, tal
como disposto no artigo 487, II e parágrafo único, do CPC:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I  -  acolher  ou  rejeitar  o  pedido  formulado  na  ação  ou  na
reconvenção;

II  -  decidir,  de  ofício  ou a  requerimento,  sobre  a  ocorrência  de
decadência ou prescrição;

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação
ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo  único.  Ressalvada  a  hipótese  do  §  1º  do  art.  332,  a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Cumpre destacar que os autores não fizeram parte da
ação  cautelar  inominada  n.  020.2003.002.719-5,  para  fins  de  aferição  de
interrupção do prazo prescricional.

Em que  pese  o  documento  de  fls.  07/09  mencionar  o
nome  da  autora  Sônia  Maria  da  Silva  e  Silva,  como  parte  da  ação
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mencionada,  em verdade,  a  sentença que extinguiu a cautelar,  menciona
como promoventes  apenas Edinalva Antônio da Silva,  Josefa  Barbosa de
Figueiredo e Miriam de Sales Pereira.

Desse  modo,  inexistindo  prova  de  que  houve
interrupção  do  prazo  prescricional,  para  os  autores  da  presente  ação  e,
tratando-se de demissão ocorrida no ano de 2001, e considerando que esta
demanda foi ajuizada em 2012, ou seja, além do prazo prescricional de cinco
anos, operou-se a prescrição do fundo de direito, extinguindo o feito, com
resolução do mérito.

Mediante  tais  considerações,  Rejeito  a  Preliminar  de
nulidade do  decisum e  DOU PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA
NECESSÁRIA,  para  reformar  a  sentença  e,  por  conseguinte,  JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, ANTE A PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO, com fulcro no artigo 487, II e parágrafo único, do
CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas, inclusive
recursais,  bem  como  honorários  advocatícios  que  arbitro  em  R$  600,00
(seiscentos  reais),  suspensa  a  exigibilidade,  por  litigarem sob o  pálio  da
gratuidade da justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides  –  Presidente.  Participaram do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora, e o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  ao julgamento,  também,  o
Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A
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