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Acórdão
Remessa Oficial nº. 0202163-03.2013.815.0201

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Promovente: Isabelle Lívia Barbosa Silveira de Moura e José Robson 
Valente de Morais – Adv.: Antônio de Pádua Fernandes

Promovido: Município de Ingá-PB – Adv.: Roberto Dimas Campos Júnior

Remetente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ingá-PB

EMENTA:  REMESSA  OFICIAL  - 
ADMINISTRATIVO  —  MANDADO  DE 
SEGURANÇA –  CONCESSÃO — SERVIDORES 
PÚBLICOS  MUNICIPAIS  —  ANULAÇÃO  DA 
NOMEAÇÃO  E  POSSE  –  AUSÊNCIA  DE 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  – 
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA AMPLA 
DEFESA,  CONTRADITÓRIO  E  RESPEITO  AO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL  — MANUTENÇÃO 
DA  SENTENÇA  —  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA OFICIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial oriunda da sentença de fls. 
79/80, através da qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de 
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Ingá-PB, concedeu a segurança para que os impetrantes retornassem as 
suas funções na Prefeitura Municipal de Ingá-PB.

Não houve apresentação de recurso voluntário.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
manifestou-se pelo desprovimento da remessa. (fls. 90/94)

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  vale ressaltar  que um dos pressupostos 
do  ato  administrativo  é  a  finalidade.  Todo  ato  administrativo  procura 
alcançar  uma  finalidade  de  interesse  da  administração.  Todavia,  em 
muitos  casos,  quando  não  coincide  a  finalidade  porque  alheia  à 
administração pública, considera-se inválido o ato. 

No  caso  em tela,  os  promoventes  são  servidores  do 
Município  de  Ingá-PB,  aprovados  em  concurso  público  e  que  foram 
nomeados e tomaram posse em seus respectivos cargos no ano de 2012.

Os  documentos  dos  autos  comprovam  que  os 
promoventes tiveram sua nomeação anulada pelo Decreto Municipal nº 
04/2013, sem a instauração de processo administrativo ou qualquer outro 
procedimento  que  possibilitasse  aos  mesmos  a  ampla  defesa  e  o 
contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é ilegal a 
exoneração de servidor em razão da anulação da nomeação sem o devido 
processo legal:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
ANULAÇÃO  DA  NOMEAÇÃO  E  POSSE  DE 
SERVIDORA  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA 
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO 
AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL. 
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PRECEDENTES.  EFEITOS  RETROATIVOS. 
NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A exegese do art. 21, parágrafo único, da 
Lei Complementar n.º 101/00 c.c. o art. 73, 
inciso V, alínea c, da Lei n.º 9.504/97, conduz 
à  conclusão  de que,  embora  exista  vedação 
quanto à nomeação de servidores públicos nos 
03  (três)  meses  que  antecedem  o  pleito 
eleitoral  e até a posse dos eleitos,  esta não 
incide  sobre  os  concurso  públicos  que,  tal 
como  ocorre  na  hipótese  dos  autos,  foram 
homologados até o início do citado prazo.
2.  Conforme  a  jurisprudência  do  Pretório 
Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é 
vedada a exoneração de servidor público em 
razão  de  anulação  de  concurso,  sem  a 
observância do devido processo legal.
3.  A  egrégia  Terceira  Seção  deste  Superior 
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do 
MS  n.º  12.397/DF,  da  relatoria  do  i.  Min. 
Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação no 
sentido  de  que  "[...]  na  hipótese  em  que 
servidor  público  deixa  de  auferir  seus 
vencimentos, parcial ou integralmente, por ato 
ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os 
efeitos  patrimoniais  da  concessão  da  ordem 
em mandado de segurança devem retroagir à 
data da prática do ato impugnado, violador de 
direito  líquido e  certo."  4.  Recurso ordinário 
em  mandado  de  segurança  conhecido  e 
provido.
(RMS 31.312/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 
01/12/2011)

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR 
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PÚBLICO ESTADUAL.  ESTÁGIO PROBATÓRIO. 
EXONERAÇÃO.  SINDICÂNCIA.  INSTAURAÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA 
DEFESA.  OBSERVÂNCIA.   PRINCÍPIO  DA 
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA.  REEXAME  DO  MÉRITO 
ADMINISTRATIVO.  PODER  JUDICIÁRIO.  NÃO 
CABIMENTO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça  firmou-se  no  sentido  da 
prescindibilidade  da  instauração  de  processo 
administrativo disciplinar para exoneração de 
servidor  em  estágio  probatório,  mostrando 
suficiente a abertura de sindicância, desde que 
assegurados os princípios da ampla defesa e 
do contraditório, como ocorreu na espécie.
2. Inexiste violação do princípio da presunção 
de inocência, quando a principal motivação da 
exoneração  do  servidor  é  a  falta  de 
preenchimento do requisito  legal  de conduta 
ilibada  para  permanecer  no  quadro  de 
servidores da Polícia Civil do Estado de Mato 
Grosso, e não a ocorrência de ação penal em 
curso.
3.  É  assente  na  jurisprudência  desta  Corte 
Superior de Justiça o entendimento de que o 
controle  jurisdicional  dos  processos 
administrativos se restringe à regularidade do 
procedimento,  à  luz  dos  princípios  do 
contraditório e da ampla defesa, sem exame 
do mérito do ato administrativo.
4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega 
provimento.
(RMS  22.567/MT,  Rel.  Ministro  OG 
FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
28/04/2011, DJe 11/05/2011)
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ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ART. 
535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO. 
NOMEAÇÃO  FORA  DO  PERÍODO  ELEITORAL 
PROIBITIVO.  POSSIBILIDADE.  EXONERAÇÃO 
DO APELADO SEM DIREITO A AMPLA DEFESA 
E AO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ATO 
ILEGAL.  NECESSIDADE  DE  ABERTURA  DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA 
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ART. 
21 DA LRF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1.  O  princípio  de  que  a  administração  pode 
anular  (ou  revogar)  os  seus  próprios  atos, 
quando eivados de irregularidades, não inclui 
o desfazimento de situações constituídas com 
aparência de legalidade, sem observância do 
devido  processo  legal  e  ampla  defesa.  A 
desconstituição  de  ato  de  nomeação  de 
servidor  provido,  mediante  a  realização  de 
concurso  público  devidamente  homologado 
pela  autoridade  competente,  impõe  a 
formalização de procedimento administrativo, 
em que se assegure, ao funcionário demitido, 
o amplo direito de defesa. (RMS.257/MA, Rel. 
Min.  Demócrito  Reinaldo,  Primeira  Turma, 
julgado  em  17/10/1994,  DJ  14/11/1994,  p. 
30916.) 2.  No mesmo sentido:  "Conforme a 
jurisprudência  do  Pretório  Excelso  e  deste 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  vedada  a 
exoneração de servidor público em razão de 
anulação de concurso, sem a observância do 
devido processo legal." (RMS 31.312/AM, Rel. 
Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  julgado 
em  22/11/2011,  DJe  01/12/2011.)  Agravo 
regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  150.441/PI,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 17/05/2012, DJe 25/05/2012) 
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ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA 
OFICIAL, mantendo-se a sentença vergastada incólume em todos os seus 
termos, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

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, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

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