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ESTADO DA PARAÍBA
DECISÃO MONCRÁTICA TERMINATIVA
Remessa Oficial – nº. 007749-90.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Impetrante: Herrisson Dias Guimarães – Adv. Flávia de Paiva Medeiros 
de Oliveira.

Impetrado: Prefeito do Município de Massaranduba PB.

Remetente: Juízo de Direito da Comarca de Campinam Grande PB.

EMENTA: REMESSA OFICIAL EM MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS OFERECIDAS. NOMEAÇÃO E POSSE. 
SUSPENSÃO DO ATO PELO PODER PÚBLICO 
POR MEIO DE DECRETO GERAL. 
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA. 
AFATAMENTO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO. 
INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA 
DEFESA. SEGUIMENTO NEGADO.

Ainda que nulo o concurso público e legal o 
ato declaratório de nulidade, não se admite 
exoneração ou afastamento de servidor 
público sem procedimento que assegure o 
contraditório e a ampla defesa.

Vistos etc.

Trata-se de Remessa Oficial determinada pelo Juízo 
de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina 
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Grande PB, em face da Sentença proferida nos autos do Mandado de 
Segurança  impetrado  por  Herrisson  Dias  Guimarães contra  ato 
supostamente ilegal do Prefeito do Município de Massaranduba PB.

Do histórico do fato narrado na inicial, verifica-se que 
o Impetrante manejou o  writ alegando que, tendo sido aprovado no 
concurso público realizado no ano de 2011, dentro do número de vagas 
oferecidas para o cargo de digitador, e nomeado em 20 de dezembro de 
2012, o novo Prefeito da cidade, em reunião realizada em 02 de janeiro 
de  2013,  comunicou  que  ele  e  outros  nomeados  não  entrariam  no 
exercício do cargo, e ficau afastado das funções sem instauração de 
procedimento que lhe assegurasse contraditório e ampla defesa.

Nas  informações  (fls.  106/112),  a  Autoridade 
comunicou  que  o  gestor  anterior,  faltando  poucos  dias  para 
encerramento do mandato, nomeou o Impetrante e outros setenta e 
dois aprovados, afrontando assim a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na Sentença (fls. 118/124), o Magistrado, ao 
fundamento de que nos autos restou demonstrado que o Impetrante foi 
aprovado em 5º lugar no concurso publico, para o cargo de digitador; o 
Certame foi homologado e o aprovado foi nomeado e tomou posse no 
cargo, conforme ato publicado no Diário Oficial; inexiste irregularidade 
na nomeação de aprovado em concurso público, se a homologação foi 
efetivada antes do período eleitoral, que no caso concreto ocorreu no 
ano  anterior,  e  o  Art.  73,  V,  “c”,  da  Lei  n.º  9.504/97  ressalva 
expressamente; e que a nomeação do Impetrante não afrontou a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, concedeu a segurança, confirmando a liminar, 
assegurar a nomeação e posse do Impetrante no cargo de digitador do 
Município de Massaranduba.

Devidamente intimadas da Sentença, as partes não 
apresentaram recurso voluntário. 

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
149/151), sem emitir opinião a respeito do mérito da causa.
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É o relatório.

DECIDO 

Verifica-se  que  o  Impetrante  se  submeteu  ao 
Concurso Público do Município de Massaranduba PB, com previsão de 
seis  vagas,  sendo  aprovado  e  classificado  dentro  desse  número, 
conforme se infere do documento de fls. 40.

O Concurso foi homologado em 30/072011 (fls. 31), 
teve prazo de validade de dois anos e foi prorrogado por igual período, 
conforme informações da Autoridade, tendo o Impetrante sido nomeado 
e tomado posse no cargo de digitador em 20/12/2012 (fls. 66/67).

No caso, a autoridade, em caráter geral,  afastou o 
Impetrante dos quadros da edilidade por  meio  do  Decreto  n.º 
128/2013,  de  03/01/2013,  sem que fosse instaurado procedimento 
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.

Assim, indubitável a afronta aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ante a suspensão da 
nomeação sem que seja dada oportunidade ao direito de defesa. 

Ora, mesmo reconhecendo que a Administração 
Pública possa rever seus atos eivados de ilegalidade, a qualquer tempo, 
esta conduta praticada pelo administrador sempre deve observar o 
devido processo legal e, consequentemente, o contraditório e a ampla 
defesa, máxime quando se tratar de afastamento de servidor de boa-fé 
aprovado em concurso público e quando nenhuma conduta ilegal for a 
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eles imputada. 

Assim, em situações como esta, nada impede que a 
Administração instaure processos administrativos relativos a cada 
agente público nomeado antes de afastá-lo. O que não pode ocorrer é o 
afastamento de servidor público de forma abrupta.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

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.
4. 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 
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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.
(AgRg no AREsp 150.441/PI, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 17/05/2012, DJe 25/05/2012).

Na mesma linha, já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal:

EMENTA: 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. 
Impossibilidade de reexame de provas em 
recurso extraordinário: incidência da Súmula 
279 do Supremo Tribunal Federal”.

(AI 623854 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 
25/08/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 
PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-11 PP-
02298) 

Desse modo, ante a ilegalidade da suspensão dos 
atos de nomeação e posse, imperioso sua reintegração, razão pela qual 
a Sentença deve ser mantida.

Ao caso concreto aplica-se o disposto no Art. 557, do 
CPC, que autoriza ao relator negar seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, ou em confronto com súmula ou com 
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entendimento pacificado no STJ ou no STF.

Posto isto, nego seguimento à Remessa Oficial.

Publique-se e intime-se.

João Pessoa PB, em 26 de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator 38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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