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ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001543-52.2010.815.0371.
ORIGEM: 5.ª Vara da Comarca de Sousa.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Jimmy Abrantes Pereira.
ADVOGADO: Em causa própria.
2º APELANTE: Município de Santa Cruz.
ADVOGADO: Francisco Valdemiro Gomes.
1ºs APELADOS: Os Apelantes.
2º APELADO: Elaine Cristina Gonçalves de Oliveira.
ADVOGADO: Jimmy Abrantes Pereira.

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  C/C  COBRANÇA.
EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDOR MUNICIPAL CONCURSADO NÃO
ESTÁVEL. DECRETO FUNDADO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
ILEGALIDADE DO ATO.  DIREITO À INDENIZAÇÃO.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  PATRONO  DA  AUTORA.  RECURSO
INTERPOSTO  PELO  CAUSÍDICO  EM  NOME  PRÓPRIO,  VISANDO  A
ELEVAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA REQUERIDA SOMENTE NAS RAZÕES DO APELO. PREPARO
NÃO RECOLHIDO.  INOBSERVÂNCIA DO ART.  6°  DA LEI  N.°  1.060/1950.
ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 511, § 2.º, DO CPC/1973.
NÃO  EXTENSÃO  AO  ADVOGADO  DA  GRATUIDADE  CONFERIDA  À
PARTE.  ART.  10  DA  LEI  N.º  1.060/1950.  PRECEDENTES  DO  STJ. NÃO
CONHECIMENTO.  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  PROMOVIDO.
REMESSA  NECESSÁRIA.  EXONERAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO
MEDIANTE  DECRETO  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  INOBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E DOS
ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.  NULIDADE  DA  DEMISSÃO.
SERVIDOR QUE FAZ JUS AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO
EM  QUE  FICOU  AFASTADO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O requerimento de gratuidade judiciária  formulado no curso da ação deve ser
deduzido em petição a ser autuada em separado e processada em apenso aos autos
principais, nos termos do art. 6º da Lei n.º 1.060/1950, configurando erro grosseiro a
proposição somente nas razões do apelo.

2. Somente se admite a abertura de prazo ao recorrente na hipótese em que ele efetua
o preparo  em valor  inferior  ao devido,  situação que não se equipara à  completa
ausência  de  recolhimento.  Inteligência  do art.  511,  caput e  §  2.°,  do Código de
Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.  O  benefício  da  gratuidade  judiciária  é  de  natureza  personalíssima,  não  se
estendendo, automaticamente, ao advogado da parte beneficiária. Inteligência do art.
10 da Lei n.º 1.060/1950.

4.  O desfazimento do vínculo jurídico-funcional perfectibilizado pela nomeação e
posse  do  candidato  aprovado  em  concurso  não  prescinde  da  instauração  de



procedimento administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa,
ainda que o fundamento da exoneração sumária tenha sido o descumprimento, em
tese, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. “Anulado o ato de demissão e reintegrado o servidor no cargo, faz ele jus aos
vencimentos  que  deveriam  ter  sido  pagos  durante  o  período  em  que  esteve
indevidamente desligado do serviço público” (STJ, AgRg nos EmbExeMS 7.081/DF,
Rel.  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Terceira  Seção,  julgado  em
26/06/2013, DJe 16/08/2013).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento  referente à Apelação
Cível e à Remessa Necessária n.º 0001543-52.2010.815.0371, em que figuram como
Partes Jimmy Abrantes Pereira, Elaine Cristina Gonçalves de Oliveira e o Município
de Santa Cruz.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em não conhecer da Apelação do Advogado da
Autora, conhecer da Apelação do Promovido e da Remessa Necessária e negar-
lhes provimento.

VOTO.

Jimmy Abrantes Pereira, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança
ajuizada por  Elaine Cristina Gonçalves  de Oliveira em face do  Município de
Santa Cruz, interpôs  Apelação, enquanto advogado da Autora, contra a Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  5.ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa,  f.  137/142,  que  julgou
procedente  o  pedido,  condenando  a  Edilidade  ao  pagamento  dos  vencimentos
inerentes  ao  cargo  para  o  qual  a  Autora  havia  sido  nomeada  e  do  qual  foi
indevidamente exonerada, compreendido entre o dia 19 de abril de 2005 e o dia 22
de maio de 2009, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$ 1.000,00, submetendo o julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões, f. 144/150, requereu os benefícios da gratuidade judiciária,
afirmando  não  ter  condições  de  custear  as  despesas  processuais,  e,  no  mérito,
pugnou pela majoração da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, ao
argumento de que o valor foge dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O  Município  de  Santa  Cruz também  interpôs  Apelação,  f.  153/157,
alegando que a Autora não laborava para a Edilidade durante o período pleiteado,
pelo que, em seu dizer, é descabida sua condenação ao pagamento de vencimentos,
requerendo, ao final, o provimento do Apelo e a reforma da Sentença, para que o
pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando o Recurso do patrono da Autora, f. 161/165, o Município
Réu defendeu a manutenção do valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo
Juízo.

Em suas Contrarrazões ao Apelo do Réu, f. 184/198, a Autora sustentou a
ilegalidade do Decreto nº 01/2005, pelo qual a Edilidade Promovida exonerou os
servidores ocupantes dos cargos em comissão, bem como os ocupantes de cargos
efetivos ainda em estágio probatório, argumentando que deve ser indenizada pelo
período  durante  o  qual  deixou  de  receber  seus  vencimentos,  inerentes  ao  cargo
efetivo que ocupa.



A Procuradoria  de Justiça emitiu  Parecer,  f.  205/208,  sem manifestação
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de
sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso do Advogado da Autora é tempestivo, f. 144.

O preparo, contudo, não foi recolhido e o Apelante requereu a gratuidade
somente nas razões da Apelação, sem observância da formalidade exigida pelo art.
6° da Lei n.° 1.060/19501, que ainda vigia quando da interposição e que impunha a
apresentação de petição avulsa, autuada em apartado, quando tal requerimento fosse
formulado no curso do procedimento.

A  gratuidade  judiciária  requerida  em  desconformidade  com  o  referido
dispositivo  não  tem  o  condão  de  dispensar  o  recorrente  de  demonstrar  o
recolhimento  do  preparo,  inobservância  qualificada  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça como erro grosseiro, o que implica na deserção do Recurso.

Ilustrativamente:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  (ART.  544,  CPC)  –  PEDIDO  DE
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  FORMULADO  NO  BOJO  DO
RECUSO ESPECIAL – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO INCONFORMISMO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. A
parte  não  está  exonerada  do  recolhimento  das  custas  processuais,  até  que  seja
apreciado o pedido de gratuidade de justiça,  sendo certo que,  não procedendo ao
preparo, considera-se deserto o recurso. Precedentes do STJ. 2. Embora o pedido de
assistência judiciária gratuita possa ser postulado a qualquer tempo, quando a
ação está em curso, este deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será
processada em apenso aos autos principais, consoante o disposto no art. 6º da
Lei  nº  1.060/50,  constituindo-se  erro  grosseiro  caso  não  atendida  tal
formalidade. […] (STJ, AgRg no AREsp 593.169/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1169046/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, DJe 11/11/2014; STJ, AgRg no
AREsp 559.442/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04/11/2014,  DJe  14/11/2014;  STJ,  AgRg  no  AREsp  602.653/RS,  Rel.  Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015.

Ademais, a Corte Superior, interpretando o art. 511, § 2.°, do CPC2, firmou
o  entendimento  de  que  a  comprovação  do  recolhimento  do  preparo  deve  ser
apresentada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, não sendo
admitida a intimação do recorrente para satisfação subsequente da formalidade.

Somente se admite a abertura de prazo ao recorrente na específica hipótese
em que  este  efetua  o  preparo  em valor  inferior  ao  devido,  situação  que  não se
equipara à completa ausência de recolhimento.

Nesse sentido:

1 Art. 6º. O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, podendo o juiz, em face das provas,
conceder ou denegar  de plano o benefício de assistência.  A petição,  neste caso,  será autuada em separado,
apensando-se os respectivos autos aos da causa principal, depois de resolvido o incidente.

2 Art. 511. […] §2º. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a
supri-lo no prazo de cinco dias.



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GUIAS NO MOMENTO
DA  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  SÚMULA  N.  187/STJ.
INTIMAÇÃO  PARA  COMPLEMENTAÇÃO  DO  PREPARO.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  511,  §  2º,  DO  CPC.  1.  Cabe  ao  recorrente
comprovar, no ato da interposição do apelo especial, o recolhimento do respectivo
preparo, do porte de remessa e retorno, das custas judiciais, bem como dos valores
locais  estipulados  pelo  Tribunal  de  origem,  sob  pena  de  deserção.  2.  A  não
comprovação  do  recolhimento  do  preparo  no  momento  da  interposição  do
recurso especial significa a ausência do preparo, e não sua insuficiência, razão
pela qual é descabida a aplicação do art. 511, § 2º, do CPC, que determina a
intimação  da  parte  para  regularização  do  preparo.  3.  Agravo  regimental
desprovido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  592.201/RJ,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de
Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode
conhecer do recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art.
511, caput, do Código de Processo Civil. […] 3. Ademais, a hipótese em apreço diz
respeito à falta de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno
e  não de  insuficiência  de  seu  valor  a  ensejar  a  abertura de  prazo  para  sua
complementação, nos termos do art. 511, § 2º do CPC. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 563.720/PR, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RECOLHIMENTO  DO  PREPARO  NÃO  COMPROVADO,  NO  ATO  DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.  DESERÇÃO.  SÚMULA 187/STJ.
RECOLHIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO
ART. 511, §  2º DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.  AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. […] II.  É firme nesta Corte a jurisprudência "segundo a qual
'só cabe a concessão de prazo para a complementação de preparo quando este
foi efetuado insuficientemente, sendo incabível a aplicação do § 2º do art. 511 do
CPC  quando  não  houver  recolhimento  algum […]  (STJ,  AgRg  no  REsp
1481145/CE,  Rel.  Ministra  Assesete  Magalhães,  Segunda  Turma,  julgado  em
18/12/2014, DJe 19/12/2014).

Embora  a  Autora  seja  beneficiária  da  gratuidade  judiciária,  f.  91,  tal
benefício é de natureza personalíssima, nos termos do art. 10 da Lei n.º 1.060/19503,
não se estendendo, automaticamente, ao advogado da parte beneficiária.

Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL –  RECURSO ESPECIAL –  DIREITO AUTÔNOMO DE
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA
EM  NOME  PRÓPRIO  –  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  –
INCOMUNICABILIDADE  –  DESERÇÃO.  1.  Os  honorários  advocatícios
reconhecidos  em  decisão  transitada  em  julgado  são  direito  do  advogado,
caracterizando-se  por  sua  autonomia  em relação  ao  direito  de  propriedade.  2.  O
benefício  da  assistência  judiciária  gratuita  é  direito  de  natureza  personalíssima  e
transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos
favores  legais  (art.  10 da Lei  1.060/50).  Sujeita-se à  impugnação e a  pedidos de
revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência
ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão.  3. As isenções de
taxas  judiciárias,  selos,  emolumentos  e  custas  devidos  aos  Juízes,  órgãos  do
Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3º da Lei 1.060/50

3 Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não
transmitem  ao  cessionário  de  direito  e  se  extinguem pela  morte  do  beneficiário,  podendo,  entretanto,  ser
concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida
nesta Lei.



são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu
aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4. Hipótese em que o
advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em
nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94,
deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso
especial. 5. Recurso especial não conhecido (STJ, REsp 903.400/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008).

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 22 E 23 DA LEI
N.  8.906/94.  LEGITIMIDADE  CONCORRENTE.  RECURSO  EM  NOME  DA
PARTE  QUE  LITIGA  SOB  O  PÁLIO  DA  GRATUIDADE  DA  JUSTIÇA.
DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Hipótese em que a causídica, interpondo recurso
de apelação em nome dos exequentes, o qual versava unicamente sobre honorários
advocatícios, deixa de recolher o preparo, em razão desses litigarem sob o pálio da
gratuidade  da  justiça,  porém  o  recurso  é  considerado  deserto,  em  razão  do
entendimento da Corte Estadual de que a advogada não pode se servir da gratuidade
da justiça concedida aos exequentes. […] 4. Não tendo agido a advogada em nome
próprio, não há falar em deserção quando o litigante está abrigado pela gratuidade da
Justiça. 5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1378162/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, DJe
10/02/2014).

Posto isso, não conheço da Primeira Apelação.

A Apelação do Município, por sua vez, é tempestiva, f. 153, e dispensada
de  preparo,  ex  vi do  art.  511,  §1º,  do  CPC/19734,  vigente  à  época  de  sua
interposição, pelo que, presente os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Conheço também da Remessa Necessária, por vislumbrar presentes seus
requisitos  de  admissibilidade,  analisando-a  conjuntamente  com  o  Apelo  do
Promovido.

O  Município  Réu,  objetivando  adotar  medidas  para  o  cumprimento  dos
limites de gastos com pessoal ativo e inativo impostos pela Lei Complementar nº
101/2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal), editou o Decreto nº 01, de 17 de janeiro
de 2005, f.  19/22, mediante o qual a Administração reduziu o número de cargos
comissionados  e  funções  de  confiança,  bem como determinou a  exoneração  dos
servidores não estáveis,  entre eles a Autora,  que ainda se encontrava em estágio
probatório no momento da publicação do ato.

A Autora havia sido aprovada em concurso público de provas e títulos para
ocupar o cargo de Professor Licenciatura Português N I, com lotação na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto – Setor de Administração Geral, tendo
sido nomeada em 17 de maio de 2004, f. 15, e tomado posse no dia 22 de maio
daquele  mesmo  ano,  f.  16,  ocasião  em  que  foi  exaurido  o  procedimento  de
investidura  no  cargo  público  concorrido  mediante  concurso,  tornando-se
indispensável o prévio processo administrativo ensejador do contraditório para que o
vínculo funcional formalmente estabelecido fosse, de qualquer modo, afetado.

O fundamento exclusivo do Decreto – violação à Lei de Responsabilidade
Fiscal – não autoriza o ato combatido, porquanto, mesmo em tais casos, o Superior
Tribunal  de  Justiça  firmou  a  imperiosa  necessidade  de  deflagração  de  prévio
procedimento administrativo5.

4 Art. 511. […] §1º. São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. 

5 PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NOMEAÇÃO FORA DO
PERÍODO ELEITORAL PROIBITIVO. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DO APELADO SEM DIREITO
A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ATO ILEGAL. NECESSIDADE DE



No  mesmo  sentido,  os  Órgãos  Fracionários  deste  Tribunal  de  Justiça,
apreciando  casos  análogos,  assentaram  a  indispensabilidade  que  ora  se  afirma6,
raciocínio adotado, também, por outras Cortes, a exemplo do Tribunal de Justiça do
Maranhão7.

In  casu,  a  ilegalidade  da  exoneração  sumária  é  indiscutível  e  impõe  o
pagamento, pela Administração Municipal, de toda a remuneração inerente ao cargo,
desde a data da impetração até a reintegração, porquanto a espontânea revogação do
Decreto  não  anula  os  efeitos  antijurídicos  produzidos  durante  sua  vigência,

ABERTURA  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DOS  MOTIVOS
DETERMINANTES.  ART.  21  DA  LRF.  INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  1.  O  princípio  de  que  a
administração pode anular (ou revogar) os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o
desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal
e ampla defesa. A desconstituição de ato de nomeação de servidor provido, mediante a realização de concurso
público  devidamente  homologado  pela  autoridade  competente,  impõe  a  formalização  de  procedimento
administrativo, em que se assegure, ao funcionário demitido, o amplo direito de defesa. (RMS.257/MA, Rel.
Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 17/10/1994, DJ 14/11/1994, p. 30916.) 2. No mesmo
sentido: "Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça,  é vedada a
exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo
legal." (RMS 31.312/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011.)
Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 150.441/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 17/05/2012, DJe 25/05/2012).

6 CONSTITUCIONAL  e  ADMINISTRATIVO   –  Ação  Declaratória  –  Reconhecimento  da
Inconstitucionalidade de Decreto Municipal – Possibilidade – Exoneração e Suspensão dos Atos de Nomeação
– Desrespeito ao Direito Adquirido do Autor – Ausência de Processo Administrativo - Não observância do
Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa -  Inadmissibilidade - Liminar Concedida para
Imediato  Retorno  ao  Exercício  de  sua  Função  –  Remessa  Oficial  –  Reintegração  de  Servidor  Público
Municipal Efetivo  – Inadmissibilidade – Sentença mantida – Desprovimento da remessa oficial. É pacífico o
entendimento que o servidor público efetivo só perderá o cargo em face de sentença judicial transitada em
julgado ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa, consoante art. 41, § 1º,
I e II da CF/88 e Súmulas 20 do STF e 30 do TJPB. A ampla defesa é direito subjetivo intrínseco ao servidor
concursado, independentemente de já estar acobertado ou não pelo manto da estabilidade, em processos que
podem culminar com sua exoneração (TJPB, Remessa Oficial n.º 021.2009.000118-7/001, Rel. Des. Genésio
Gomes Pereira Filho, julgado em 05/04/2011). 

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO NOS  CENTO  E  OITENTA  DIAS  ANTES  DO TÉRMINO  DO
MANDATO  DO  PREFEITO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  21,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  EXONERAÇÃO.  DECRETO  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA  AMPLA  DEFESA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  DES-  PROVIMENTO.  1.  É  indispensável  o  prévio
processo administrativo ensejador do contraditório para que o vínculo funcional  formalmente estabelecido
entre o servidor e a administração seja, de qualquer modo, afetado.  2. A alegação de violação ao art.  21,
parágrafo único, da Lei de responsabilidade fiscal, e de desrespeito à legislação eleitoral, não torna despiciendo
o  prévio  procedimento  administrativo,  porquanto,  mesmo  em  tais  casos,  o  STJ  vislumbra  a  imperiosa
necessidade  de  observância  do  contraditório.  (TJPB;  RNec  0000049-36.2013.815.0311;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 10/06/2014; Pág. 27)

APELAÇÃO.  IMPETRAÇÃO  DE DOIS  MANDADOS  DE SEGURANÇA  CONTRA O  MESMO ATO
NORMATIVO.  EXONERAÇÃO  SUMÁRIA  DE  SERVIDOR  MUNICIPAL  CONCURSADO  POR
DECRETO FUNDADO NO ART. 21, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA ÚNICA.
EXTINÇÃO  DE  AMBOS  OS  PROCESSOS  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  POR  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  REVOGAÇÃO  ESPONTÂNEA  DO  DECRETO  PELO  CHEFE  DO
EXECUTIVO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE  INTERESSE  QUANTO  À  REMUNERAÇÃO  DEVIDA  DESDE  A  IMPETRAÇÃO  ATÉ  A
REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.  ILEGITIMIDADE RECURSAL
DO MP POR NÃO SER PARTE. INCIDÊNCIA DO ART. 499, CAPUT, DO CPC. POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMO PARTE OU CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERESSE
PROCESSUAL CONFIGURADO. EFEITO PECUNIÁRIO SECUNDÁRIO E IMPLÍCITO. PRECEDENTES
DO STJ. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PECUNIÁRIO. EXTINÇÃO DO
SEGUNDO MANDADO DE SEGURANÇA POR LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA, E
NÃO  POR  PERDA  DO  OBJETO.  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
PROVIMENTO. 1. O ministério público, nos termos do art. 499, caput, do CPC, tem legitimidade para apelar
como parte ou custos legis. 2. A moderna processualística superou a clássica definição de litispendência para



entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça8.

A  Sentença  não  merece,  portanto,  reparos,  devendo  ser  integralmente
mantida.

Posto  isso,  não  conhecida  a  Apelação  do  Advogado  da  Autora,
conhecidas a Apelação do Município Réu e a Remessa Necessária,  nego-lhes
provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

admitila nos casos em que, embora não haja exata identidade de partes, o resultado almejado por ambos os
feitos ajuizados é o mesmo, o que ganha contornos bastante evidentes quando dois mandados de segurança
combatem um mesmo ato administrativo, indicando, em cada um deles, autoridades coatoras diversas. 3. A
secretária de saúde municipal não detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de
segurança que combate Decreto da lavra do prefeito, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei federal n. º 12.016/09. 4.
A litispendência e a ilegitimidade suprarreferida precedem logicamente a teórica perda superveniente do objeto
ocorrida no curso do procedimento, pelo que prevalecem como fundamentos para a extinção sem resolução de
mérito do segundo processo. Reforma da sentença, neste ponto, de ofício, por se tratar de matéria de ordem
pública. 5. A revogação espontânea do ato combatido pela impetração que ordenou exoneração sumária de
servidor concursado não implica, automaticamente, na perda total do objeto processual, porquanto subsiste o
interesse relativo às remunerações vencidas entre a data do ajuizamento do remédio constitucional e a efetiva
reintegração,  sem que  isso  importe  em utilização  do  mandado  de  segurança  como substituto  de  ação  de
cobrança. Precedentes do STJ. 6. A Súmula n. º 269, do STF, segundo a qual ¿o mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança¿, não impede a satisfação das parcelas devidas após o ajuizamento do writ,
senão, e tão somente, daquelas vencidas em momento anterior. Precedentes do STJ. 7. O desfazimento do
vínculo jurídico-funcional perfectibilizado pela nomeação e posse do candidato aprovado em concurso não
prescinde da instauração de procedimento administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa,
ainda que o fundamento da exoneração sumária tenha sido o descumprimento, em tese, do art. 21, da Lei de
responsabilidade fiscal.  (TJPB; APL 0000103-38.2009.815.0021; Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 10/11/2014; Pág. 20) 

7 PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS  E  DE  13º  SALÁRIO.  DECRETO  MUNICIPAL.
SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.  PRELIMINAR.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INEXISTÊNCIA. […] 2. Decreto municipal que suspendeu a nomeação e posse de servidor sem obedecer aos
termos do devido processo legal mostra-se eivado de nulidade, principalmente diante da falta de provas das
irregularidades ocorridas no certame e da ausência de oportunidade de defesa. 3. Cancelar o pagamento do
servidor  não  é  razoável,  em  face  do  caráter  alimentar  dos  salários  e  da  ausência  do  devido  processo
administrativo. Provado o vínculo do servidor, é direito constitucional o recebimento de seus vencimentos.
[…] (TJMA, Rel. Lourival de Jesus Serejo Sousa, julgado em 13/07/2011).

8 AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DA DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. STATUS QUO ANTE. EXCESSO
DE  EXECUÇÃO.  OCORRÊNCIA.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA  DO  EXEQUENTE.  INEXISTÊNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Anulado o ato de demissão e reintegrado o servidor no cargo,
faz  ele  jus  aos vencimentos  que deveriam ter  sido  pagos  durante  o período em que esteve  indevidamente
desligado do serviço público. Para tanto, deve-se considerar as rubricas que compõem a remuneração de maneira
incontroversa, vale dizer, aquelas gratificações e vantagens que fazem parte dos vencimentos dos servidores da
classe.  […] (STJ,  AgRg nos EmbExeMS 7.081/DF, Rel.  Ministra Maria Thereza de Assis Moura,  Terceira
Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 16/08/2013).


