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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO  E  COBRANÇA.
“EXONERAÇÃO” DE SERVIDOR CONCURSADO.
INOBSERVÂNCIA  DO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO
CARACTERIZADO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO. 

– "a  anulação  de  atos  administrativos  que
produzem  efeitos  na  esfera  de  interesses
individuais,  mostra-se  necessária  a  prévia
instauração de processo administrativo, garantindo-
se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do
art.  5º,  LV,  da  Constituição  Federal  e  2º  da  Lei
9.784/99" (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/
Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,
DJe 24/05/2011).

- A Administração não praticou ilícito habilitador
de imposição de obrigação de reparar dano moral, já
que a exoneração não constitui, por si só, situação
vexatória, motivadora de dano moral. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  A  APELAÇÃO
CÍVEL, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 102.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUCIELYS
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ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA COSTA  contra a Sentença (fls. 66/70)  proferida

pela Juíza de Direito daquela Comarca, nos autos da Ação de Reintegração em

Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados c/c Danos Morais, que julgou

improcedente o pedido formulado pela Promovente, aduzindo que não havendo

investidura  no  cargo  público,  através  de  posse,  não  haveria  como  se

determinar a reintegração no cargo, uma vez que a Administração pode anular

seus atos quando eivados de nulidade.

Irresignada, a Promovente apelou, às fls.  77/85, pugnando, em

síntese,  pela  reintegração  ao  cargo,  bem  como,  pelo  reconhecimento  da

nulidade de seu desligamento, uma vez que foi aprovada em concurso público

e que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda,

que  a  falta  do  termo  de  posse  não  é  motivo  plausível  para  a  sua  não

reintegração, até porque, encontrava-se laborando e que a falta do termo foi

erro da própria Administração.

Sem contrarrazões (fl. 88-v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo Provimento Parcial

do  Recurso  de  Apelação,  para  que  seja  procedida  a  reintegração  da

Recorrente  ao  cargo  de  Professor  PI  (zona  Rural  –  Área  V),  bem  como

adimplidos os salários não pagos desde o período de 2007 (não atingidos pela

prescrição quinquenal) bem como pela fixação de Danos Morais em patamar

razoável (fls. 94/98). 

É o relatório.

  VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  cerne  da  questão

consiste em Ação de Reintegração de Cargo Público c/c Cobrança de Salário e

Danos Morais, girando a controvérsia em torno da legalidade do desligamento

da servidora concursada e em exercício sem Processo Administrativo ou outro

meio de apuração de vício ou falta. Em seguida, se o erro da Administração de

não realização da posse corrobora os atos praticados contra a Autora.
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De início, ressalta-se que a Recorrente foi nomeada à fl. 13, com

homologação do concurso e sua aprovação demonstrada à fl. 14, pagamento

de salários às fls. 15/26. Vislumbra-se que a primeira publicação de nomeação

à fl.  46 constava seu nome, no entanto, foi  republicada nova investidura de

servidores por incorreção à fl. 47, não mais constando nenhuma nomeação na

zuna rural, excluindo também a Autora.

Nesse  sentido,  o interesse  jurídico  da  Apelante/Autora  na

presente lide está na análise da validade do ato de revogação da nomeação

(tornada sem efeito). E no sentido de manter o ato de nomeação em vigor, ante

a ausência de contraditório e ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem

decidido: 

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  CONCURSO
PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. CURSO
DE  FORMAÇÃO  CONCLUÍDO  POR  FORÇA  DE
LIMINAR  EM  WRIT.  TUTELA  ANTECIPADA
CONCEDENDO  NOMEAÇÃO,  POSSE  E  EXERCÍCIO.
PROVIMENTOS  CASSADOS.  NOMEAÇÃO  TORNADA
SEM EFEITO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE
ILEGALIDADE.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.  OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO  LEGAL  (CONTRADITÓRIO  E  AMPLA
DEFESA). 
(...)  2. Em julgamento que analisou caso semelhante ao
ora  discutido,  a  Primeira  Seção  desta  Corte  Superior
decidiu que ato que tornou sem efeito  a nomeação do
impetrante  deveria  ser  precedido  de  procedimento
administrativo em que lhe fosse assegurado o direito ao
contraditório e ampla defesa, pois, para "a anulação de
atos administrativos que produzem efeitos na esfera de
interesses  individuais,  mostra-se  necessária  a  prévia
instauração de processo administrativo, garantindo-se a
ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV ,
da  Constituição  Federal e  2º  da  Lei  9.784/99" (MS
15.470/DF,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Rel.  p/  Acórdão  Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011).

No mais,  ensina a doutrina que a Administração Pública tem a

prerrogativa de autotutela, consistente no poder-dever de rever seus próprios

atos e condutas ex officio, seja para invalidá-los (por ilegalidade) ou revogá-los

(por oportunidade e conveniência), conforme o caso. 
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Todavia,  modernamente,  a  aplicação  dessa  prerrogativa  vem

sendo ponderada com outros princípios, mormente o da ampla defesa, do qual

o princípio do contraditório é corolário. Neste sentido, ensina José dos Santos

Carvalho Filho:

“Adota-se  essa  orientação,  por  exemplo,  em  alguns
casos  de  anulação  de  atos  administrativos,  quando
estiverem em jogo interesses de pessoas, contrários ao
desfazimento do ato. Para permitir melhor avaliação da
conduta administrativa a ser adotada,  tem-se exigido que
se  confira  aos  interessados  o  direito  ao  contraditório,
outorgando-se-lhes   o   poder   de   oferecerem   as
alegações necessárias  a  fundamentar  seu  interesse  e
sua  pretensão,  no  caso  o interesse à manutenção do
ato. Na verdade, como bem acentua ADILSON DALLARI,
“não se aniquila essa prerrogativa; apenas se condiciona
a validade da  desconstituição  de  ato  anteriormente
praticado   à   justificação  cabal  da legitimidade  dessa
mudança  de  entendimento,  arcando  a  administração
Pública com o ônus da prova”. 

O STF já  teve a  oportunidade  de decidir  que,  quando
forem afetados interesses  individuais,“a  anulação  não
prescinde  da  observância  do contraditório,  ou  seja,  da
instauração  de  processo  administrativo  que enseja a
audição  daqueles  que  terão  modificada  situação  já
alcançada”.  Observa-se  dos  dizeres  do  aresto  ter  sido
considerada  indevida  a  anulação  de  ato  administrativo
por falta de oportunidade conferida aos  interessados de
contraditar  e  rechaçar  os  motivos  que  justificaram  a
conduta invalidatória. (in Manual de Direito Administrativo,
14ª ed., Lumen Júris, 2005, p. 133s).”

Esse entendimento deve ser aplicado, inclusive, no que se refere

aos  concursos  públicos  invalidados  pela  Administração.  Assim,  deve  ser

assegurado aos servidores o direito ao devido processo legal, com obediência

à ampla defesa e ao contraditório. 

A jurisprudência tem caminhado em sentido ainda mais avançado,

entendendo que mesmo no caso do servidor se encontrar ainda em estágio

probatório, deve lhe ser assegurado o direito de defesa, conforme se verifica

das ementas abaixo: 

PROCESSUAL   CIVIL.   EMBARGOS   DE
DECLARAÇÃO.   OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
SERVIDOR   PÚBLICO   MUNICIPAL.   CONCURSO
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PÚBLICO. EXONERAÇÃO, 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.  (STJ    -   REsp
623.027/MA,  Rel.  Min. Arnaldo  Esteves  Lima,  5ª  T,  DJ
05.12.2005, p. 354).

Quanto a questão da não comprovação da posse, resta claro que

o erro foi da Administração Pública, não retirando da Apelante o seu direito de

se manter  no  cargo,  principalmente  quando a  mesmo já  havia  entrado  em

exercício.

Por  fim,  pugna  a  Autora  fixação  de  cifra  indenizatória  por

sofrimentos  e  humilhações  derivados  da  dispensa  arbitrária  da  autoridade

municipal. 

In  casu,  pretende  a  Autora  reparação  moral  por  ter  sido

supostamente ferida a sua honra, o que decorreria do só fato da edição do ato

administrativo ilegal praticado pelo Município, exonerando-a do cargo público

exercido em razão de aprovação em concurso público. 

Sem  razão.  A Administração  não  praticou  ilícito  habilitador  de

imposição  de  obrigação  de  reparar  dano  moral,  já  que  a  exoneração  não

constitui, por si só, situação vexatória, motivadora de dano moral. 

Ainda  que  sujeita  a  juízo  de  legalidade,  o  exercício  da

competência administrativa, de desvinculação do servidor, não acarreta, por si

só,  dano  moral,  eis  que,  impondo  a  estrutura  constitucional  e  legal,  a

prerrogativa/dever, de gestão do interesse estatal, pelo administrador, acarreta-

lhe permanente, ou imanente, poder estatal de vinculação e/ou término desta,

quanto aos servidores. 

Afora  exorbitâncias  no  desempenho  deste  mister  -  aqui,  não
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demonstradas - não se pode inferir o prejuízo imaterial do só fato de editar o

administrador ato demissional do servidor, ainda que eivado de nulidade. 

O  contrário  equivaleria  submeter  o  exercício  da  competência

estatal  a  repercussão  acessória/automática,  de  cunho  reparatório/imaterial,

alheio as balizas constitucionais e contrário, essencialmente, à própria dotação

constitucional de competência. 

Deste modo, indemonstrada ocorrência de ilícito a gerar, in casu,

indenização. 

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, para

determinar  a  reintegração  da  Promovente  no  cargo  originalmente  ocupado,

assegurando-lhe o recebimento de todos os direitos e vantagens funcionais

concernentes  ao  período do  afastamento,  como se em exercício  estivesse,

observando-se  a  correção  monetária  pelo  INPC,  desde  a  data  em  que

deveriam ter sido pagos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno, ainda, o Réu a pagar os honorários advocatícios ao Promovente, no

percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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