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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
REEXAME  NECESSÁRIO. MANDADO  DE
SEGURANÇA.  EXONERAÇÃO  SUMÁRIA  DE
SERVIDOR  PÚBLICO. AUSÊNCIA  DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO.  SÚMULAS Nº
20 E 21 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
ILEGALIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA.

1. A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal é firme no sentido de que a exoneração
de  servidor  público,  aprovado  em  concurso
público, ainda que em estágio probatório, deve
ser  precedida  do  competente  processo
administrativo em que seja assegurado o devido
processo legal. Inteligência das Súmulas 20 e 21
do STF.

4. Desprovimento da remessa necessária.

VISTOS, etc.

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo
da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Patos  que,  no  mandado  de  segurança
impetrado por JUCILENE RODRIGUES MORAIS BORGES em desfavor
do  PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE
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AREIA, concedeu a segurança para  DECLARAR A NULIDADE do ato
administrativo  questionado  e,  em  consequência,  DETERMINAR  AO
MUNICÍPIO  DE  CACIMBA  DE  AREIA  a  imediata  reintegração  da
promovente supra no cargo que ocupava, concedendo, nesta ocasião a
tutela  antecipada,  bem  ainda  condenar  a  edilidade  municipal  ao
pagamento  dos  vencimentos  da impetrante  a  partir  da propositura  da
presente demanda.

Na  peça  de  ingresso,  a  parte  autora  relata  ter  sido
admitida no cargo de merendeira, por meio de concurso público, tendo
sido  nomeada  e  empossada  no  cargo  no  dia  13/11/2012,  conforme
Portaria n. 076/2012.

No entanto, desde o mês de janeiro de 2013, teria sido
exonerada  do  cargo,  sem  qualquer  processo  administrativo,  ao
argumento de que sua nomeação teria sido ilegal.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta
Corte em reexame necessário.

Com  vista  dos  autos,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça emitiu parecer conclusivo pelo desprovimento da remessa (fls.
151-154). 

É, em síntese, o relatório. 

DECIDO

Inicialmente, é de se ressaltar que ao Poder Judiciário não
é dado apreciar o mérito do ato administrativo, cingindo-se a análise do
magistrado apenas à observância da legalidade, ou não, do referido ato. 

Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.
SERVIDOR  PÚBLICO.  APLICAÇÃO  DA PENALIDADE
DE  DEMISSÃO.  POSSIBILIDADE  DO  JUDICIÁRIO
AFERIR  A  DESPROPORCIONALIDADE  DA  PENA
IMPOSTA  COM  A  CONDUTA  SUPOSTAMENTE
PRATICADA.  DEFERIMENTO  DE  LIMINAR.
REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO. MEDIDA
QUE  SE  IMPÕE.  RECEBIMENTO  DOS  SALÁRIOS
RETROATIVOS  DESDE  O  SEU  AFASTAMENTO.
TUTELA  ANTECIPADA  EM  FACE  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTOS
PRETÉRITOS  ATRAVÉS  DE  DECISÃO  PROVISÓRIA.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  2º-B,  DA LEI  Nº  9.494/1997.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL  -   O  Superior  Tribunal  de  Justiça
concebe que o Judiciário, além de verificar os aspectos
legais  e  formais  do  Procedimento  Administrativo
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Disciplinar,  também  pode  aquilar  eventual
desproporcionalidade  da  pena  de  demissão  com  a
conduta  apontada  ao  servidor.  -  No  caso  de  pena
disciplinar  de  demissão,  é  cabível  ao  poder  judiciário
perquirir acerca da motivação do ato à luz dos princípios
norteadores da administração pública, máxime quanto à
proporcionalidade  da  pena.  (STJ.  MS nº  14.453.  Proc.
2009/0122587-.  DF.  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro.  DJE
01/10/2014) - Ao Poder Judiciário não cabe discutir o
mérito  do  julgamento  administrativo  em  processo
disciplinar,  mas,  por  outro  lado,  compete-  lhe  a
análise  acerca  da  proporcionalidade  da  penalidade
imposta.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
20057835720148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 07-10-2014).

Pois bem. 

O  processo  administrativo  é  procedimento  sujeito  ao
contraditório  e  vinculado  aos  princípios  da  garantia  de  defesa,  da
verdade  material,  do  informalismo,  da  oficialidade  e  da  legalidade
objetiva,  que ser devem fielmente observados,  sob pena de nulidade,
porquanto  visa  à  apuração  de  ato  infracional  à  Administração  e  à
responsabilização de culpado. 

No caso  em análise,  vejo  que  a  autora  foi  nomeada e
tomou posse  em cargo  público  no  dia  13/11/2012,  junto  a  Secretaria
Municipal de Educação do Município de Cacimba de Areia, dando início
ao  efetivo  exercício  de  suas  funções,  fato  que  foi  corroborado  pela
autoridade coatora.

No entanto, desde o mês de janeiro de 2013, teria sido
exonerada  do  cargo,  sem  qualquer  processo  administrativo,  ao
argumento de que sua nomeação teria sido ilegal.

Ora, é cediço que a Constituição Federal/88 assegura o
devido  processo  legal  como  garantia  dos  cidadãos,  seja  no  âmbito
judicial, seja na seara administrativa, senão vejamos:

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

LV  –  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;

Da leitura  do  dispositivo,  extrai-se  que,  para  o  servidor
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público,  ainda que em estágio  probatório,  perder  o  cargo que ocupa,
deve ser precedida do competente processo administrativo em que seja
assegurado o devido processo legal. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do
STF.

Súmula  20  –  É  necessário  processo administrativo
com  ampla  defesa,  para demissão  de  funcionário
admitido por concurso. 

Súmula 21 –  Funcionário em estágio probatório não
pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou
sem  as  formalidades  legais  de  apuração  de  sua
capacidade.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento jurisprudencial
firmado no âmbito do STJ e do STF:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO.  SUSPENSÃO  DE
PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE. 1. Trata-se,
originariamente,  de  Mandado  de  Segurança  contra  a
suspensão  do  pagamento  da  GAE  aos  servidores
públicos federais de Rondônia designados na exordial. O
acórdão recorrido que denegou a Segurança afirmou que
"a gratificação pode,  a qualquer tempo, ser retirada do
servidor, dada sua natureza de vantagem transitória que
não se incorpora automaticamente ao vencimento". 2.  A
administração  tem o  poder  de  rever  e  anular  seus
próprios  atos  quando  eivados  de  ilegalidade,  nos
termos  da  Súmula  473/STF.  Contudo,  quando  tais
atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é
obrigatória a instauração de processo administrativo
prévio, com a observância do devido processo legal.
Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário provido para
conceder a Segurança. (RMS 37508 RO 2012/0068336-
7,  Relator  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  DJe
08/05/2013).

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
GRATIFICAÇAO  POR  PRODUÇAO  SUPLEMENTAR.
OFENSA  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.  ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SUPRESSAO. DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  NECESSIDADE.  ERRO  DE
CÁLCULO. REVISAO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ.  JUROS  MORATÓRIOS  CONTRA  A  FAZENDA
PÚBLICA. MP N. 2.180/01 QUE ALTEROU O ART. 1º-F
DA LEI N.  9.494/97. APLICAÇAO SOMENTE A PARTIR
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DO  ADVENTO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA.  (...)  2.  A
Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o
poder de rever e anular seus próprios atos, quando
detectada  a  sua  ilegalidade.  Todavia,  quando  os
referidos atos implicarem invasão da esfera jurídica
dos interesses individuais de seus administrados, é
obrigatória  a  instauração  de  prévio  processo
administrativo,  no  qual  seja  observado  o  devido
processo legal e os corolários da ampla defesa e do
contraditório. (…)  5.  Recurso  especial  parcialmente
conhecido  e,  nesta  parte,  não  provido.  (REsp
1288331/DF,  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2012); 

Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário.  Servidor
público não estável. Demissão. Processo administrativo.
Ausência. Princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório. Violação. Reexame de fatos e
provas.  Impossibilidade.  Precedentes.  1.  A  Corte  de
origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos
autos,  que,  apesar de o ora agravado não ser estável,
não poderia ter sido desligado do serviço público sem a
instauração de prévio procedimento administrativo, bem
como que, no caso, a demissão teria ocorrido por meio
de portaria. 2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que a demissão do servidor
público, ainda que não estável, deve ser precedida de
procedimento administrativo no qual  se assegure o
exercício  da  ampla  defesa  e  do  contraditório.  3.
Inadmissível,  em recurso extraordinário, o reexame dos
fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº
279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (RE 608679
PI, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 05-09-2013).

Assim,  forte  nas  razões  acima,  deve  ser  mantida  a
sentença, já que eivado de vício o ato impugnado.

 DISPOSITIVO

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário.

P.I.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

                   RELATOR 
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