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DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002791-96.2013.815.2004
Relator : Des. José Ricardo Porto
Apelante : Município de João Pessoa, representado por seu procura-

dor Aderaldo Cavalcanti da Silva Júnior
Apelado : Nilson Sabino dos Santos
Advogado : Edízio Cruz da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO.
AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  PROCESSO  ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHEIRO TUTELAR.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO
DE  TERCEIRO  ESTRANHO  AO  PROCEDIMENTO.
INVALIDADE DO ATO. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO.

-Não comprovada a citação pessoal do denunciado, é
de se  reconhecer  a nulidade processo administrativo
contra ele instaurado.

- “Constatado que não houve intimação pessoal da de-
mandante para se manifestar no âmbito do processo
administrativo, restaram violados os princípios do con-
traditório e da ampla defesa” (STF – ARE: 681679 RS,
Rel. Min. Luiz Fux, data de julg.: 25/05/2012).

V I S T O S

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Mu-

nicípio de João Pessoa, desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 1ª

Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Anulação de Processo Administrativo

Disciplinar c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimen-

tos Atrasados” movida por Nilson Sabino dos Santos.
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Na sentença, o Magistrado singular julgou extinto o feito sem resolução do

mérito em relação à  Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa

e procedente o pedido em relação ao Município de João Pessoa, declarando a nulidade

de Processo Administrativo Disciplinar que cominou a suspensão por três meses do pro-

movente do cargo de Conselheiro Tutelar, devendo a edilidade proceder ao pagamento

dos vencimentos não recebidos no período da respectiva penalidade (fls. 235/240).

Impôs, ainda, o pagamento de verbas honorárias no valor de R$ 1.000,00

(mil reais). 

Irresignada, apela a edilidade (fls. 249/254), alegando, em suma, a regular

notificação do acusado para apresentação de defesa no referido processo administrativo,

eis que, nos autos, há o recebimento da carta de citação por uma funcionária do Conselho

Tutelar da Região de Mangabeira.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 258/270).

Manifestação Ministerial,  às fls. 278/279, opinando pelo desprovimento do

recurso.

É o breve relatório. 

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto em confronto

com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, comportando a análise meritó-

ria monocrática, na forma permissiva do caput do art. 557 do CPC.
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Trata-se de ação declaratória de nulidade, na qual o Juízo primevo julgou

procedente o pedido autoral, sob fundamento de que o processo administrativo disciplinar,

no qual o promovente foi penalizado com suspensão, não atendeu aos princípios da am-

pla defesa, contraditório e devido processo legal, eis que a única notificação expedida fora

recebida por um terceiro, alheio ao procedimento em questão.

O apelo do Município limita-se a sustentar a regularidade da citação, mesmo

sendo recebida por uma funcionária da unidade do Conselho Tutelar onde atua o apelado.

O recurso não merece prosperar.

Como fundamento, adoto os termos do irretocável parecer ministerial, con-

substanciado no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,  cujos fragmentos

passo a transcrever:

“Notamos que a citação no PAD é de forma pessoal, ademais, os
mandamentos principiológicos do devido processo legal e do con-
traditório foram violado, em razão da ausência de notificação/inti-
mação pessoal do promovente, razão que o próprio Município, ora
apelante, disserta ter sido recebida por terceiros (Dra. Geise, Mat.
133759-9, fls. 44 e 140)
(…)
Restando comprovada a não citação pessoal do apelado, impera
atingido de nulidade o processo administrativo contra ele instaura-
do, posicionando-se com acerto o Promotor de Justiça e seguindo
a opinião no parecer de fls. 214/218 o douto magistrado de base”.
(fls. 278v/279)

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPUTAÇÃO DE MULTA A ADMINISTRADORA DA FUNDACAT.
INTIMAÇÕES EFETUADAS VIA DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
DESCABIMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIORS CONSTITUCI-
ONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ART. 5º,
INCISO LV, DA CONTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. Constatado que não houve intimação pes-
soal da demandante para se manifestar no âmbito do proces-
so administrativo, restaram violados os princípios do contra-

Desembargador José Ricardo Porto
3



Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002791-96.2013.815.2004

ditório e da ampla defesa no âmbito do processo administra-
tivo, impondo-se a desconstituição da decisão que julgou irregula-
res as contas e aplicou-lhe pena pecuniária. (STF – ARE: 681679
RS, Rel. Min. Luiz Fux, data de julg.: 25/05/2012) (Grifei).

Não obstante a edilidade apelante afirme que foram nomeados defensores

dativos, os quais não apresentaram defesa em favor do denunciado, fatalmente a revelia

decretada nos autos do PAD em exame igualmente encontra-se eivada de nulidade, eis

que derivada de citação inválida.

Por outro lado,  consoante bem asseverado pelo Magistrado singular,  tra-

tando-se de um servidor público investido no cargo de Conselheiro Tutelar, não há o que

se falar em indiciado que se encontre em local incerto e não sabido, a justificar a decreta-

ção da revelia, sem que haja comprovação de que o autor estivesse se esquivando da ci-

tação pessoal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO  DE  CARGO  PÚBLICO.  SERVIDOR  MUNICI-
PAL.  DEMISSÃO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLI-
NAR. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO. EXAME PELO JU-
DICIÁRIO.  POSSIBILIDADE.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.  INOCOR-
RÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO
OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Nu-
lidade. Efeitos ex tunc. Precedentes do STJ. Apelação à qual se
dá provimento. 1. O controle do ato administrativo pelo Poder Ju-
diciário se restringe à aferição da conformação do ato com a Lei.
2. É garantida ao servidor em processo administrativo disci-
plinar a intimação pessoal para apresentação de defesa. 3. A
intimação via edital é medida excepcional, de modo que o seu
emprego sem comprovação da tentativa de intimação pessoal
configura cerceamento de defesa. 4. Conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato de demissão ope-
ra efeitos ex tunc, retornando o servidor ao estado em que se en-
contrava antes de iniciado o processo administrativo disciplinar.
(TJMG; APCV 1.0332.12.000547-2/001; Rel. Des. Marcelo Rodri-
gues; Julg. 10/02/2015; DJEMG 26/02/2015 ( Grifei)
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Diante do exposto, com fundamento no caput do art. 557 do CPC, nego se-

guimento à apelação cível e ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença em to-

dos os seus termos.

Publique-se.

Intime-se. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto

             Relator
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