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REMESSA  OFICIAL –  MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR  MUNICIPAL  –  CONCURSO  PÚBLICO  –
IMEDIATO  AFASTAMENTO  –  INOBSERVÂNCIA  DOS
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CONTRADITÓRIO  –  ILEGALIDADE  –  PRECEDENTES
DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  E  DESTA CORTE  –
SEGUIMENTO NEGADO – ART. 557, CAPUT, DO CPC.

Não é lícito ao ente público desconsiderar o ato de posse
e o  efetivo  exercício  das funções por  parte  do servidor
que,  mesmo  aprovado em  concurso  público  promovido
pela própria Administração Municipal, fora sumariamente
afastada sem que lhe seja garantido o contraditório e a
ampla  defesa  através  de  procedimento  administrativo
válido.

Os  atos  administrativos  abusivos  que causem lesão  ou
ameaça  a  direito,  devem  ser  apreciados,  quando
provocado, pelo Poder Judiciário. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  advinda  de sentença  (fls.  129/130-v)
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da  1ª  Vara da Comarca de  Ingá, que  nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por  José Carlos da Silva contra ato do Prefeito do
Município de Ingá que concedeu a segurança, visando o imediato retorno do impetrante
ao exercício de sua função. Com a devida regularização de seus vencimentos, resolvendo
o mérito.



Entendeu  o  douto  magistrado,  por  ocasião  do  julgamento,  que
“considerando que o impetrante foi nomeado e empossado por autoridade competente e
suspenso de sua atividade funcional sem a realização do prévio e devido processo legal,
a concessão do mandamus é medida que se impõe”.

Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 131-v), porém os autos
foram também remetidos a essa instância por força do reexame necessário (art. 14, §1º
da Lei nº 12.016/2009).

A  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  138/140,  manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso oficial. 

É o relatório.

Decido.

A questão principal da lide reside em analisar a legalidade do ato que
exonerou José Carlos da Silva, servidor público concursado da Prefeitura Municipal Ingá,
nomeado  em  01  de  novembro  de  2012,  afrontando  os  princípios  constitucionais  do
contraditório e da ampla defesa, no dia 11 de janeiro de 2013.

Por  vislumbrar  ilegalidade  nessa  demissão,  o  magistrado  concedeu  a
ordem, determinando a reintegração do servidor no seu cargo, com o pagamento dos
salários a partir do seu retorno, na linha de raciocínio da necessidade de instauração de
processo administrativo para, somente após a sua conclusão, é que poderia demitir ou
não o servidor.

Conforme  dito,  é  exatamente  sobre  a  legalidade  ou  não  do  ato
administrativo, que reflete todo o exame recursal.

A  doutrina  administrativa  ensina  que  a  Administração  Pública  tem  a
prerrogativa  da  autotutela,  consistente  no  poder-dever  de  rever  seus  próprios  atos  e
condutas ex officio, seja para invalidá-los ou revogá-los, conforme o caso.

Outros  princípios,  todavia,  vêm  ponderando  a  aplicação  dessa
prerrogativa,  principalmente  o  da  ampla  defesa,  do  qual  o  direito  ao  contraditório  é
corolário.

Tenho por certo que, tomando-se por base a data constante no ato de
nomeação,  o  impetrante/servidor  ainda se encontrava em estágio probatório.  Todavia,
mesmo que  já  ultrapassada  essa  fase,  ou  seja,  a  estabilidade  no  serviço  público,  a
jurisprudência é assente de que estável ou não, somente pode ser dispensado o servidor
público  investido  através  de  concurso,  depois  de  previamente  submetido  a  processo
administrativo ou sindicância que conclua pelas razões do afastamento ou exoneração. 

A propósito do tema: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA
AMPLA  DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.  AGRAVO



REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a
exoneração  de  servidor  público,  ainda  que  em  estágio
probatório,  é  imprescindível  a  observância  do  devido
processo  legal  com  as  garantias  a  ele  inerentes.
Precedentes.  2.  Impossibilidade  de  reexame  de  provas  em
recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 do Supremo
Tribunal Federal.”1

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  EXONERAÇÃO  DE
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
I. -  Servidor público, ainda que não goze de estabilidade
excepcional,  não  pode  ser  exonerado  do  cargo  sem  a
observância  do  devido  processo  legal.  II.  -  Agravo  não
provido.”2

Não destoa o STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  535  DO
CPC.  NÃO  VIOLAÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO.
DECADÊNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  SÚMULA Nº  7/STJ.  SERVIDOR  PÚBLICO.
EXONERAÇÃO  SEM  O  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
(...)5. A jurisprudência desta corte firmou entendimento no
sentido de que a exoneração de servidores concursados,
ainda  que  em  estágio  probatório,  necessita  da
observância do devido processo legal com a instauração
de  procedimento  administrativo,  no  qual  devem  ser
assegurados  os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla
defesa. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 6. Não há que falar
violação do art. 21 da Lei n. 101/2000, quando a autoridade
coatora, com fundamento na referida Lei de responsabilidade
fiscal,  exonera  servidor  concursado,  sem  que  ofereça
oportunamente  o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  594.615;  Proc.
2014/0257229-8;  PA;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto
Martins; DJE 04/12/2014) ”3

É que configura inequívoca lesão ao direito do servidor público o sumário
afastamento,  ignorando-se  a  exigência  quanto  à  formalização  do  necessário  e
competente procedimento administrativo, propiciando o exercício da mais ampla defesa. 

Como é sabido, o art. 5º, inciso LV, da CF/88, assegura aos litigantes, em
processo judicial  e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
defesa. 

Na mesma linha, também dispõe a Lei nº 9.784/99, ao regular o processo

1STF - AI 623854 AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-11 PP-02298
2STF - RE 409997 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ
16-12-2005 PP-00107 EMENT VOL-02218-05 PP-01027
3STJ  -  AgRg  no  REsp  863.333/SE,  Rel.  Ministro   FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em
06/02/2007, DJ 19/03/2007 p. 391



administrativo:

“Art.  2º  –  A  Administração  Pública  obedecerá,  dentre
outros,  aos princípios da  legalidade,  finalidade,  motivação,
razoabilidade,  proporcionalidade,  moralidade,  ampla  defesa,
contraditório,  segurança  jurídica,  interesse  público  e
eficiência.”

Por  sua  vez,  os  enunciados  das  Súmulas  das  Jurisprudências
Predominantes do STF, dispõem:

Súmula nº 20: 

“É necessário processo administrativo com ampla defesa,
para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Súmula nº 21: 

"Funcionário  em  estágio  probatório  não  pode  ser
exonerado  nem  demitido  sem  inquérito  ou  sem  as
formalidades legais de apuração de sua capacidade." 

Portanto, seguindo a linha de entendimento dessas súmulas, verifica-se
que foram evidentemente afrontadas.

Ademais,  nas  informações  (fls.  112/123)  a  edilidade  não  apresentou
nenhuma prova capaz a contradizer a alegação disposta na exordial, 

Ressalte-se ainda que não existe ofensa ao disposto no art. 21, §1º da Lei
de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a vedação do diploma legal é direcionada
à criação de novos cargos sem a respectiva previsão orçamentária, o que não acontece
no caso dos autos, já que a realização do certame só se efetiva com a especificação da
rubrica em que recairá a despesa.

Nesse sentido, precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
ANULATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SENTENÇA
PELA  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME
NECESSÁRIO. PORTARIA DO PREFEITO MUNICIPAL QUE
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDOR
CONCURSADO.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  DO
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  21  DA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA. CONCURSO
HOMOLOGADO  HÁ  QUASE  TRÊS  ANOS  DA  ELEIÇÃO
MUNICIPAL  DE  2012.  LEGALIDADE  DA  NOMEAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO
COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES
DO  STJ.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA  NECESSÁRIA.  A  proibição  no  aumento  de
despesas,  especificada  pelo  art.  21  da  lrf,  refere-se  a
criação de novos cargos durante o período ali previsto, e



não a nomeação de candidato, aprovado dentro das vagas
do edital, em concurso público para cargo já existente na
época  de  realização  do  certame,  cuja  homologação  do
ocorreu a mais de dois anos antes do período eleitoral.
Precedente do STJ: RMS 31312/am. Relª minª laurita vaz. J.
Em 20/11/2011. A exoneração de servidor público, nomeado e
empossado, não prescinde do prévio processo administrativo,
para  que  sejam  proporcionados  a  ampla  defesa  e  o
contraditório, corolários do devido processo legal consagrado
constitucionalmente.  Precedentes  do  STF  e  STJ;  diante  do
exposto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego
seguimento  monocrático  ao  apelo,  bem  assim  a  remessa
necessária, mantendo a sentença em sua integralidade. (TJPB;
Ap-RN 0000112-88.2013.815.0981; Rel. Des. José Aurélio da
Cruz; DJPB 29/09/2014; Pág. 7). 

Demais  disso,  desponta  que  o  impetrante  não  tive  oportunidade  para
discutir a questão na esfera administrativa, ante o imediato afastamento do cargo e para o
qual logrou aprovação no certame. Resta evidente o cerceamento de defesa, colidindo
essa prática frontalmente com a Constituição da Federal que assegura como garantias
constitucionais o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

Para  ratificar  esse  raciocínio,  é  válido  colacionar  pronunciamento
declinado  no  Recurso  Extraordinário  nº  108.182-1/SP4,  ao  decidir:  "não  se  recusa  à
Administração a faculdade de declarar a nulidade dos atos que pratica. E isto se acolhe
na  jurisprudência  sumulada  da  Corte  (Súmulas  346  e  347).  Mas,  essa  mesma
jurisprudência sumulada assegura ao funcionário admitido por concurso e ainda
que  em  estágio  probatório  o  direito  de  defesa  de  sua  condição  no  processo
administrativo que se instaure (Súmulas 20 e 21)." 

Do voto condutor ainda merece destaque o seguinte trecho: 

"O  desfazimento  de  situações  constituídas  com  aparência  de
legalidade não se há de operar ex abrupto, em obediência aos princípios do direito
de defesa, da segurança jurídica e da boa-fé. Em se tratando de desconstituição de
ato de nomeação de servidor recrutado mediante concurso público, a formalização
de procedimento administrativo que assegure amplo direito de defesa afigura-se
inafastável (CF, art. 97, § 1º) e à fraude ao direito de estabilização no serviço público
(CF, art. 100, "caput"). 

Portanto, em casos dessa natureza – afastamento de servidor – exige-se
da Administração como procedimento prévio da concretização desse ato, seja precedida
pela efetiva oportunidade de defesa ao servidor. 

Via de conseqüência, não se deve tolerar, naturalmente, nenhum tipo de
empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o direito de defesa
do servidor. No caso em espécie, de um número considerável de funcionários. 

Por  outro lado,  sabe-se que é vedado ao Poder Judiciário  reexaminar
questões relativas ao mérito do ato administrativo. Pronuncia-se, tão somente, sobre o

4(STF - Ministro Oscar Corrêa, DJ de 24.10.86) in  STJ - RMS 676/RS, Rel. Ministro  GERALDO SOBRAL,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/1991, DJ 17/06/1991 p. 8184



aspecto legal do ato do Poder Executivo. Ou seja, os atos administrativos abusivos, que
causem lesão ou ameaça a direito, devem ser apreciados, quando provocado, pelo Poder
Judiciário. 

Assim, considerando que o desligamento não contou com a abertura de
processo administrativo, assegurando os princípios do contraditório e da ampla defesa,
não há que falar afronta a separação de poderes, já que o Judiciário não está aferindo a
conformidade dos atos praticados pela Municipalidade sobre os aspectos de conveniência
e oportunidade, mas, tão somente, de sua legalidade. 

Por  tudo isso,  é devido o retorno do impetrante ao mesmo cargo que
anteriormente exercia seu labor. 

Concluo,  que  as  provas  dos  autos  revelam  o  total  desrespeito  aos
princípios constitucionais anteriormente citados. 

Firme  em  tais  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA,  nos termos do art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, mantendo
irretocável a decisão, em harmonia com o parecer ministerial.

 Publique-se. Intime-se.
   

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
                         Relatora
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