
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO N.º 0000098-07.2013.815.0981
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Município de Fagundes (Adv. Humberto Albino de Moraes) 
APELADO: Agrício Bezerra de Farias e outros (Adv. Lucia de Fatima Correia Lima)
REMETENTE: Juízo de Direito da2ª vara da Comarca de Queimadas

APELAÇÃO  E  REMESSA  EX  OFFICIO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  SERVIDORES 
PÚBLICOS  DO  MUNICÍPIO. NOMEAÇÃO  E  POSSE  DE 
CANDIDATOS. POSTERIOR EXONERAÇÃO  PELO NOVO 
PREFEITO. DESCABIMENTO.  REINTEGRAÇÃO  AO 
CARGO  DETERMINADA  JUDICIALMENTE. 
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF E NO STJ. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU. 
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC E DA SÚMULA 253, STJ. 
SEGUIMENTO NEGADO AOS RECURSOS.

-  “A  exoneração  de  servidor  público  ocupante  de  cargo 
efetivo, ainda que em estágio probatório, depende da prévia 
instauração  de  procedimento  administrativo,  sob  pena  de 
ofensa ao princípio do devido processo legal.”

− Prescreve o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda, 
em confronto  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo 
Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando que o recurso 
seja julgado no colegiado.

− Conforme Súmula n. 253, do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 
o recurso, alcança o reexame necessário”.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pelo Município 
de Fagundes contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de 



Queimadas que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos ora apelados, 
concedeu a ordem mandamental.

Na sentença, o douto magistrado a quo concedeu a segurança 
no sentido de anular as Portarias GP nºs 013, 016, 020, 026, 032, 033 e 034, todas de 07 
de janeiro de 2013, determinando a reintegração dos impetrantes ao cargo para os 
quais foram nomeados e tomaram posse.

Inconformado, o Município apela,  aduzindo, em suma, que a 
decisão deve ser reformada, uma vez que os impetrantes passaram mais de 30 dias 
para tomar posse, ferindo o que dispõe o edital do concurso.

Afirma que todo ato jurídico imperfeito é nulo de pleno direito 
e  que  no  caso  em  tela  houve aumento  de  despesa,  o  que  é  vedado  pela  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal.

Assevera, ainda, que o ano de 2012 foi de eleições municipais, 
onde existe empecilho de ordem legal para contratação de servidores públicos no 
período de 03 meses antes da eleição.

Ademais,  aduz  que  levou  em  consideração  o  princípio  da 
autotutela para anular os atos administrativos e que oportunizar ampla defesa e o 
contraditório não existe quando o ato foi juridicamente imperfeito e nulo de pleno 
direito.

Por  fim,  requer  o  provimento  integral  do  presente  recurso 
apelatório, para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões às fls. 290/291

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

A controvérsia devolvida a esta Corte é de fácil solução e não 
demanda  maiores  digressões,  devendo  ser  analisada  a  remessa  e  apelação 
conjuntamente.

Conforme se colhe dos autos, os impetrantes foram nomeados, 
no final do ano de 2012, para exercerem os cargos de agente administrativo, auxiliar 
de  serviços  gerais  e  guarda  municipal,  após  aprovação  em  concurso  público 
realizado pelo Município de Fagundes/PB. 



Posteriormente, o novo Prefeito Municipal, em janeiro de 2013, 
baixou portarias, tornando sem efeito os atos de nomeação e posse dos impetrantes, 
exonerando-os tacitamente.

Em  verdade,  o  que  se  ataca  não  são  os  motivos  para  a 
exoneração, mas a forma como ela se deu. É entendimento pacífico na doutrina e 
jurisprudência que o servidor concursado, ainda que em estágio probatório, só pode 
ser exonerado mediante a instauração de processo administrativo que lhe ofereça o 
contraditório e a mais ampla defesa.

Conforme  se  depreende  dos  autos,  os  impetrantes  foram 
exonerados  dos  quadros  da  edilidade sem que fosse  instaurado sequer  inquérito 
administrativo, o que caracteriza flagrante ofensa ao princípio do devido processo 
legal, consagrado em nossa Carta Magna, em seu art. 5º, LV, que dispõe:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.  

Neste particular, confiram-se decisões do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

“ […] III - Não é lícito ao ente público desconsiderar o ato de 
posse  e  o  efetivo  exercício  das  funções  por  parte  dos 
impetrantes  que,  mesmo  aprovados  em  concurso  público 
promovido  pela  própria  Administração  Municipal,  foram 
sumariamente exonerados sem que fosse a esses garantidos o 
contraditório  e  a  ampla  defesa  através  de  procedimento 
administrativo  válido.  IV -  A Administração  Pública  tem o 
poder de anular seus próprios ato, de ofício, quando eivados 
de  ilegalidade,  conforme entendimento  consubstanciado no 
enunciado  sumular  nº  473  do  Supremo  Tribunal  Federal. 
Todavia,  a  possibilidade  de  revisão  de  seus  próprios  atos 
quando viciados ou por conveniência e oportunidade não a 
autoriza  a  desconsiderar  situações  constituídas  que 
repercutam  no  âmbito  dos  interesses  individuais  dos 
administrados sem a observância do devido processo legal.  V 
- Este Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos 
ao  presente,  consolidou  entendimento  no  sentido  de  que  a 
exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo 
efetivo, ainda que em estágio probatório,  deve ser  efetuada 
com observância do devido processo legal e do princípio da 
ampla defesa. Precedentes”.1 

1 STJ - EDcl no AgRg no RMS 21078 / AC – Rel. Min. Gilson Dipp – T5 - DJ 18/12/2006 p. 412.



O STF, aplicando a transcrita Súmula 21, já decidiu :

“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 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CARGO  PÚBLICO.  DECLARAÇÃO 
DE  DESNECESSIDADE.  LEI  EM  SENTIDO  ESTRITO. 
INEXISTÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. 1. Os cargos públicos apenas podem ser 
criados  e  extintos  por  lei  de  iniciativa  do  Presidente  da 
República. A declaração de desnecessidade sem amparo legal 
não é hábil a extingui-los. 2. A exoneração de servidor público 
ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, 
depende  da  prévia  instauração  de  procedimento 
administrativo,  sob pena de ofensa ao princípio  do devido 
processo legal. Agravo regimental não provido”.3

Também é  pacífica  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça no sentido de que, para a exoneração de servidores concursados e nomeados 
para  cargo  efetivo,  ainda  que  se  encontrem  em  estágio  probatório,  devem  ser 
assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Vejamos:

"EMBARGOS  DE  DECLARAÇAO.  ART.  535  DO  CPC. 
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS.  EFEITO 
INFRINGENTE.  EXCEPCIONALIDADE.  SERVIDOR 
PÚBLICO  MUNICIPAL.  CONCURSO  PÚBLICO. 
EXONERAÇAO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
AMPLA  DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO. 
ILEGALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  EMBARGOS 
REJEITADOS  (...)  III  -  Não  é  lícito  ao  ente  público 
desconsiderar o ato de posse e o efetivo exercício das funções 
por  parte  dos  impetrantes  que,  mesmo  aprovados  em 
concurso  público  promovido  pela  própria  Administração 
Municipal, foram sumariamente exonerados sem que fosse a 

2 STF - AI 623854 AgR / MA  - Rel. Min. Carmen Lúcia – T1 – DJ 23.10.2009.
3 STF - RE 240735 AgR / MG – Rel. Min. Eros Grau – T2 - DJ   05.05.2006 – p. 00034



esses garantidos o contraditório e a ampla defesa através de 
procedimento  administrativo  válido.  IV  -  A  Administração 
Pública tem o poder de anular seus próprios ato, de ofício, 
quando  eivados  de  ilegalidade,  conforme  entendimento 
consubstanciado no enunciado sumular nº  473 do Supremo 
Tribunal Federal. Todavia, a possibilidade de revisão de seus 
próprios  atos  quando  viciados  ou  por  conveniência  e 
oportunidade  não  a  autoriza  a  desconsiderar  situações 
constituídas  que  repercutam  no  âmbito  dos  interesses 
individuais dos administrados sem a observância do devido 
processo  legal.  V  -  Este  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao 
apreciar  casos  análogos  ao  presente,  consolidou 
entendimento no sentido de que a exoneração de servidores 
concursados  e  nomeados  para  cargo  efetivo,  ainda  que  em 
estágio  probatório,  deve  ser  efetuada  com  observância  do 
devido  processo  legal  e  do  princípio  da  ampla  defesa. 
Precedentes.(...) VII - Embargos de declaração rejeitados.4" 

"PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇAO. 
OMISSAO.  INEXISTÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇAO, SEM 
O  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  E  SEM  O 
CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
IMPROVIDO  (...)  2.  Os  servidores  públicos  concursados, 
nomeados, empossados e que estejam em estágio probatório 
não podem ser exonerados em razão de anulação de concurso 
público  sem  que  lhes  seja  assegurada  a  observância  dos 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido.5" 

Assim,  diante  da  ausência  de  observância  aos  princípios  do 
contraditório  e  da  ampla  defesa,  é  de  ser  mantida  a  sentença  que  declarou  a 
ilegalidade do ato de exoneração dos impetrantes e determinou a reintegração deles 
ao serviço público.

Por conseguinte, não havendo o Prefeito Municipal garantido o 
contraditório e a ampla defesa aos impetrantes quando de suas exonerações, muito 
bem consignou o Juízo processante ao conceder a segurança pleiteada, razão pela 
qual os recursos não merecem prosperar.

Por fim, prescreve o art. 557,  caput, do CPC que, se a decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  do 
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, o relator poderá negar seguimento ao 

4 EDcl no AgRg no RMS 21.078/AC, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 18/12/2006
5 REsp 623.027/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 5/12/2005



recurso, dispensando que o mesmo seja julgado no colegiado. Relevante destacar, 
ademais, que o próprio dispositivo retromencionado alcança o reexame necessário, 
conforme súmula nº 253, STJ, verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 
o recurso, alcança o reexame necessário.

Expostas essas razões e considerando que os recursos estão em 
confronto com a jurisprudência dominante do STJ, com fulcro no artigo 557, caput, do 
CPC, e na Súmula 253, do STJ, nego seguimento à remessa e ao apelo, mantendo a 
decisão objurgada em todos os seus termos. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva 
             Relator
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