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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  DE
FUNDO  DE  DIREITO.  REJEIÇÃO.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  EXONERAÇÃO  SEM
ABERTURA  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.
DEMONSTRADO  VÍNCULO  DE  SERVIDOR
EFETIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
E  AMPLA  DEFESA.  REINTEGRAÇÃO  DEVIDA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.

A Edilidade  não  conseguiu  em nenhum momento,
demonstrar  que  as  alegações  do  Recorrido  são
falsas.  Não  foi  colacionado  aos  autos  prova  de
qualquer  procedimento  administrativo  para  a
exoneração do Promovente, ou, do porquê da sua
mudança de vínculo administrativo com o Município.

A desconstituição de ato de nomeação de servidor,
após a realização de concurso público, devidamente
homologado  pela  autoridade  competente,  impõe  a
formalização de procedimento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  a  preliminar e,  no  mérito,
DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL,  nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.81.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município de Itapororoca que, inconformado com a Sentença de

fls.  47/51,  julgou procedente o pedido inicial,  "para tornar  sem efeito  o  ato

administrativo  de demissão do autor  do  cargo de eletricista,  condenando o

promovido ao pagamento de seus vencimentos e vantagens durante o período

de afastamento das funções, devendo o Município reintegrar o requerente no

cargo que ocupava no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), revertida em favor do promovente".

Em  suas  razões  (fls.  56/63),  a  Edilidade,  preliminarmente,

alega a prescrição do fundo de direito. No mérito, defende que os cargos em

comissão são de livre nomeação e exoneração, portanto, não haveria nenhuma

irregularidade na exoneração do Promovente.

Contrarrazões às fls. 65/67.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar, não emitindo parecer quanto ao mérito, fls. 74/77. 

É o relatório.

    VOTO  PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  DE  FUNDO  DE

DIREITO

Quanto a esta preliminar, adoto o justo parecer da Procuradoria

de Justiça:

Cabe observar que a controvérsia se cinge à análise de
uma  relação  de  trato  sucessivo  existente  entre  o
Município  de  Itapororoca,  ora  apelante,  e  seu  servidor.
apelado,  no  sentido  de  que  haja  a  reintegração  do
recorrido ao cargo que ocupava com o pagamento dos
seus vencimentos e vantagens devidos durante o período
de afastamento das funções que ocorreu em 22 de março
de 2011.

Ao contrário do que pretende o Município apelante, não
há que se falar em prescrição do fundo de direito, posto
que o ato impugnado ocorreu no ano de 2011, sendo a
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presente  ação  recebida  em  12/07/2011.  conforme  se
infere à fl. 02. Portanto, no caso dos autos, se impõe a
aplicação  do  prazo  prescricional  de  05  (cinco)  anos,
consoante o mandamento contido no art. 1o, do Dec. N°
20.910/32. Vejamos o que diz referido artigo:

"As  dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios,  bem assim todo c qualquer direito ou ação
contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originaram."

Saliente-se,  ainda,  que  tal  questão  já  fora  objeto  de
enunciados das Súmula 85 do Colendo STJ e 443 do
STF, não havendo, pois, qualquer dúvida a respeito.

STJ  -  SÚMULA  85:  Nas  relações  jurídicas  de  trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  '  Pública  figure  como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.

Súmula  n°  443  do  STF:  A prescrição  das  prestações
anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando
não  tiver  sido  negado,  antes  daquele  prazo,  o  próprio
direito  reclamado,  ou  a  situação  jurídica  de  que  ele
residia.

Nesse diapasão, vale conferir  a seguinte decisão do c.
STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL.  SERVIDOR PÚBLICO.  SEXTA-
PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N°  85/STJ.  1.  Agravo
regimental no qual a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo requer a manutenção do acórdão de apelação que
havia declarado a prescrição do fundo de direito.  2.  O
dissídio jurisprudencial foi satisfatoriamente demonstrado
e a tese versa sobre a determinação de que o cálculo da
vantagem denominada sexta-parte, paga aos servidores
do  Estado  de  São  Paulo,  seja  calculada  sobre  os
vencimentos integrais. No caso dos autos, a relação entre
as partes é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês.
Diante da inexistência de recusa formal üa Administração
Pública  ao  direito  ora  vindicado.  a  prescrição  deverá
atingir  apenas  as  prestações  vencidas  anteriores  aos
cinco anos da propositura da ação, como decidido pela
sentença de fls.  44-48.  3.  Faz-se necessário o retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois declarada a prescrição de ofício sem a apreciação
do apelo fazendário.  4.  Agravo regimental  não provido.
(STJ; AgRg-AgRg-REsp 1.205.141; Proc. 2010/0138139-
5;  SP;  Primeira Turma; Rei. Min.  Benedito Gonçalves;
Julg. 15/03/2012; DJE 21/03/2012) 
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Por estas razões, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Exsurge dos autos que o magistrado a quo julgou procedente

o  pedido  inicial,  para  condenar  a  Edilidade  a  proceder  a  reintegração  do

Promovente no cargo efetivo de Eletricista, já que não houve instauração de

processo administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa, na

exoneração do mesmo.

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  o  Promovente  trouxe  ao

caderno  processual  diversos  documentos  que  provam  a  sua  condição  de

servidor efetivo do quadro do Município de Itapororoca no cargo de Eletricista,

além disso, tais documentos, fls. 06/12, demonstram que o mesmo foi admitido

por meio de concurso público.

A Edilidade não conseguiu em nenhum momento, demonstrar

que as alegações do Recorrido são falsas. Não foi colacionado aos autos prova

de qualquer procedimento administrativo para a exoneração do Promovente,

ou, do porquê da sua mudança de vínculo administrativo com o Município.

Nesse sentido, nos termos do artigo 373, inciso  II,  do CPC,

incumbe ao Réu o ônus da prova quanto ao fato desconstitutivo do direito do

Autor, o que não aconteceu nos presentes autos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II -   ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo  assim,  estando  provado  que  o  Promovente  exercia

cargo  efetivo  nos  quadros  do  Município,  e  não  um  cargo  em  comissão,

somente poderia ser exonerado após a instauração de processo administrativo

em que fosse garantido o contraditório e a ampla defesa. A partir do ato de

nomeação,  nasce  para  o  nomeado o  direito  à  posse  e  exercício  no  cargo

público. Desse modo, é imprescindível a instauração prévia do procedimento
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administrativo em face de servidor público efetivo.

A  Súmula  n°  20  do  STF  dispõe:  "É  necessário  processo

administrativo com ampla defesa para demissão de funcionários admitidos por

concurso".

Nem mesmo a Administração Pública pode anular (ou revogar)

os  seus  atos  eivados  de  irregularidades,  quando  se  tratarem de  situações

constituídas com aparência de legalidade, sem que antes tenha observado o

devido processo legal e ampla defesa.

Em outras palavras, a desconstituição de ato de nomeação de

servidor, após a realização de concurso público, devidamente homologado pela

autoridade competente, impõe a formalização de procedimento administrativo.

A  jurisprudência  pátria  é  uníssona  ao  entender  que  a

exoneração  de  servidor,  nomeado  em  virtude  de  aprovação  em  concurso

público,  não  pode  ocorrer  subitamente,  sem  obediência  ao  princípio  do

contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. 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  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,  Rei.  Min.  Demócrito  Reinaldo,
Primeira Turma, julgado em 17/10/1994, DJ 14/11/1994, p.
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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, Rei. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma,  julgado em 22/11/2011,  DJe  01/12/2011.)  Agravo
regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  150.441/PI,  Rei.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  17/05/2012,
DJe 25/05/2012)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL  ANULAÇÃO
DA NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORA PÚBLICA.
NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO
E  RESPEITO  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS.
NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A  exegese  do  art.  21,  parágrafo  único,  da  Lei
Complementar n.° 101/00 c.c. o art. 73, inciso  V,  alínea c,
da Lei n.°  9.504/97,  conduz à conclusão de que,  embora
exista  vedação  quanto  à  nomeação  de  servidores
públicos  nos  03  (três)  meses  que  antecedem  o  pleito
eleitoral  e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre
os  concurso  públicos  que,  tal  como  ocorre  na  hipótese
dos  autos,  foram  homologados  até  o  início  do  citado
prazo.
2. 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.
3. A egrégia  Terceira  Seção  deste  Superior  Tribunal  de
Justiça,  quando do julgamento do MS n.°  12.397/DF,  da
relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação
no sentido de que "[...] na hipótese em que servidor público
deixa  de  auferir  seus  vencimentos,  parcial  ou
integralmente,  por  ato  ilegal  ou  abusivo  da  autoridade
impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem
em mandado de  segurança  devem retroagir  à  data  da
prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo." 
4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido
e provido.
(RMS 31.312/AM, Rei. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011).

Por  fim,  convém  transcrever  os  seguintes  julgados  deste

Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  REMESSA
OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
EXONERAÇÃO.  AUSÊNCIA DO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.  Afronta  ao  princípio  do  contraditório  e  da  ampla
defesa.  Ilegalidade  em  concurso  público  atestada  pelo
tribunal de contas do estado. Anulação do ato. Período de
afastamento indevido. Retorno aos quadros do município que
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se  impõe.  Manutenção  do  decisum.  Desprovimento  da
remessa  oficial  e  da  apelação.  Padece  de  nulidade  a
demissão  que  não  foi  proferida  em  sede  de  PAD
(procedimento  administrativo  disciplinar).  É  nula  a
demissão  sumária  de  servidores  públicos,  sem  a  prévia
instauração de procedimento administrativo que assegure aos
interessados  a  ampla  defesa,  por  ofensa ao  princípio  do
devido processo legal, bem como ao art. 41, § 1o da  CF.
(TJPB; ROf-AC 040.2007.000783-2/001; Rei.  Juiz Conv.
Eduardo  José  de  Carvalho  Soares;  DJPB  01/04/2009;
Pág. 9)

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  REMESSA
OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
EXONERAÇÃO.  AUSÊNCIA DO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.  Afronta  ao  princípio  do  contraditório  e  da  ampla
defesa.  Ilegalidade  em  concurso  público  atestada  pelo
tribunal de contas do estado. Anulação do ato. Período de
afastamento indevido. Retorno aos quadros do município que
se  impõe.  Manutenção  do  decisum.  Desprovimento  da
remessa  oficial  e  da  apelação.  Padece  de  nulidade  a
demissão  que  não  foi  proferida  em  sede  de  pad
(procedimento  administrativo  disciplinar).  É  nula  a
demissão  sumária  de  servidores  públicos,  sem  a  prévia
instauração de procedimento administrativo que assegure aos
interessados a  ampla  defesa,  por  ofensa ao princípio  do
devido processo legal, bem como ao art. 41, § 1o da  CF.
(TJPB; Rec. 040.2007.000707-1/001; Rei.  Des.  Genésio
Gomes Pereira Filho; DJPB 02/10/2008; Pág. 6)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  reintegração  em  cargo
público  c/c  cobrança  de  verbas  remuneratórias.
Improcedência.  Irresignação.  Verbas  remuneratórias.
Pedido que não discrimina em relação a que período se
requer  o  pagamento.  Não  conhecimento.  Decreto
exoneratório fundamentado na necessidade de limitação de
despesa  com  pessoal.  Decisão  do  TCE  que  atesta
irregularidades no concurso público. Acórdão que se limita  a
determinar  ao  alcaide  a  tomada  de  providências  para  se
restabelecer  a  legalidade.  Impossibilidade  de  exoneração
sem  se  garantir  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  em
processo  administrativo.  Procedência  parcial.  Não  merece
conhecimento  pedido  de  pagamento  de  verbas
remuneratórias de servidor público quando o interessado não
discrimina o período a que se circunscrevem as verbas
pleiteadas. 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.  (STJ.  EDCL  no
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AGRG no  RMS 21078/  AC,  Rei.  Min.  Gilson  Dipp,  DJ
18.12.2006).  É  eivado  de  ilegalidade  o  Decreto  de
exoneração  coletiva  de  servidores  municipais
concursados  quando  este  ato  administrativo  tem  por
fundamentação  a  necessidade  de  adequação  de
despesas  com  pessoal  às  regras  definidas  na
Constituição Federal e na Lei de responsabilidade fiscal,
sem  se  oferecer  a  possibilidade  de  exercitar  o
contraditório  e  a  ampla  defesa  e  sem que  a  edilidade
demonstre  a  ultrapassagem  dos  percentuais
discriminados na Lei. Cabe ao alcaide instaurar processo
administrativo  para  exonerar  servidores  municipais
concursados quando o tribunal de contas do estado atesta
irregularidades existentes no certame e determina que o
prefeito  "adote  as  providências  necessárias  ao
restabelecimento  da  legalidade".  (TJPB;  AC
048.2002.000787-7/002; Rei. Desig. Des. Genésio Gomes
Pereira Filho; DJPB 06/06/2008; Pág. 6)

Por  todos  os  fundamentos  expostos,  e  DESPROVEJO  A

REMESSA NECESSÁRIA E A APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a Sentença em

todos os seus termos.

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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