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APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  APROVAÇÃO  EM 
CONCURSO.  POSSE.   AFASTAMENTO  DAS 
FUNÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  PELO 
RELATOR.  POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO  APELATÓRIO.  AUTORIZAÇÃO 
EMANADA PELO ART.  557,  CAPUT E § 1º-  A,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- A exoneração de servidor público por ato unilateral do 
Prefeito,  com  base  no  seu  poder  de  autotutela, 
depende  da  prévia  instauração  de  processo 
administrativo, sob pena de nulidade. Precedentes do 
STJ.

-  “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.” (STJ. RMS 31312 / AM. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 
Em 22/11/2011).

“STF  Súmula  nº  20  -    É  necessário  processo  
administrativo, com ampla defesa, para demissão de  
funcionário admitido por concurso”. 
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Cuida-se de mandado de segurança impetrado por  Antônio Pontes Davi 
em face de conduta apontada como ilegal da Prefeita Municipal de Pilões, que culminou 

na exoneração do impetrante.

Segundo  o  suplicante,  após  ser  aprovado  no  certame  realizado  para  o 

provimento do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Pilões, tomou posse 

e exercia sua função normalmente, desde o dia 19/12/2012.

Todavia,  a  autoridade  coatora  determinou  verbalmente,  sem  qualquer 

justificativa  legal,  que  o  impetrante  se  abstivesse  de  exercer  suas  funções  e,  que 

aguardasse em casa até ulterior deliberação, suspendo inclusive o pagamento de seus 

vencimentos.

Nesse  norte,  defende  que  o  seu  afastamento  só  poderia  ter  ocorrido 

mediante a instauração do devido processo legal, de modo que lhe seria assegurada a 

ampla defesa e o contraditório, garantias previstas na nossa Carta Magna.

Após a prolação da sentença de fls. 134/141, o Magistrado de primeiro grau 

de  jurisdição  denegou  a  ordem,  fundamentando  sua  decisão  no  sentido  de  que  a 

administração pode anular seus próprios atos eivados de nulidade,  como dispõem as 

Súmulas  346 e 473 do Supremo Tribunal Federal - fls. 134/141.

Em suas razões, de fls.145/152, alega o recorrente, em síntese, que  teria 

direito  líquido e certo  a ser  reintegrado no serviço  público,  haja vista  que legalmente 

nomeado  à  ocupação  de  cargo,  não  poderia  ser  afastado  sem  o  devido  processo 

administrativo  para  aferir  a  viabilidade,  ou  não,  do  afastamento  dos  quadros  da 

municipalidade.

Ante o exposto, requer o provimento da sua irresignação para reformar a 

sentença, determinando o seu retorno imediato ao cargo e função no qual foi nomeado e 

tomou posse.
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Contrarrazões ofertadas, às fls.155/164. 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento 

do recurso apelatório (fls. 173/176).

É o relatório.

DECIDO.      

Conforme visto no relatório, o cerne da questão gira em torno, tão somente,  

de aferir a legalidade da exoneração de servidor público devidamente concursado, sem 

que antes seja oportunizada a ampla defesa e contraditório, através de instauração de 

processo administrativo.

Em situações semelhantes a do suplicante, o Superior Tribunal de Justiça 
vem  entendendo  que  é  possível  anular  certame  em  virtude  da  constatação  de 

ilegalidades,  desde  que  antes  seja  oportunizada  ampla  defesa  e  contraditório  ao 

funcionário, senão vejamos:

“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,  
Rel.  Min.  Demócrito  Reinaldo,  Primeira  Turma,  julgado  em 
17/10/1994, DJ 14/11/1994, p. 30916.)
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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  150441  /  PI.  Rel.  Min. 
Humberto Martins. J. em17/05/2012). Grifei.

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO 
ARTIGO  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO  DE 
CONCURSO  PÚBLICO.  EXONERAÇÃO  DO  SERVIDOR  SEM  
AMPLA  DEFESA  E  CONTRADITÓRIO.  GARANTIAS 
INAFASTÁVEIS. PRECEDENTES.
1. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil,  os  
embargos  declaratórios  são  cabíveis  nas  hipóteses  de  haver 
omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não 
pode  tal  meio  de  impugnação  ser  utilizado  como forma de  se  
insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente  
debatida no acórdão embargado.
2.  Revela-se nula a exoneração dos recorridos por força de  
ato  unilateral  que,  em  afronta  à  segurança  jurídica,  
desconstituiu  situação  constituída  com  aparência  de  
legalidade  sem  que  assegurados  a  ampla  defesa  e  o  
contraditório. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1180695 / 
MG. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. J. em 10/04/2012). 
Grifei.

“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.º  
101/00  c.c.  o  art.  73,  inciso  V,  alínea  c,  da  Lei  n.º  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.
(...)
4.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança  conhecido  e  
provido.” (STJ. RMS 31312 / AM. Relª. Minª. Laurita Vaz. J. em 
22/11/2011). Grifei.
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Também é este o entendimento defendido neste Egrégio Tribunal de 

Justiça:
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  
CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR APROVADO EM CERTAME.  
NOMEAÇÃO  E  POSSE.  ANULAÇÃO  DO  ATO  PELA 
ADMINISTRAÇÃO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ARTIGO  21  DA  LEI  DE 
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA 
DE  PROVAS  DO  AUMENTO  DE  DESPESA  COM  PESSOAL.  
EXONERAÇÃO  SEM  O  DEVIDO  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 20 E 21 
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.  Não  é  toda  despesa  pública  com  pessoal  que  é  
vedada  nos  últimos  cento  e  oitenta  dias  do  mandato,  mas  só  
aquela que transborda os limites impostos pelos arts. 19 e 20 da  
lrf.  Não  havendo  prova  de  que  o  município  tenha 
ultrapassado o limite de gastos com pessoal, bem como que 
tenha  ocorrido  processo  administrativo  anterior  a  
exoneração, mostra-se legítima a nomeação e continuidade 
da autora no cargo. “é necessário  processo administrativo  
com ampla defesa,  para demissão de funcionário  admitido  
por concurso. ” (súmula n. º 20 do stf). (TJPB; APL 0000032-
92.2013.815.0151; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel.  
Des.  Leandro dos Santos;  DJPB 16/10/2014;  Pág.  15)  Grifo  
nosso.
 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO ANULATÓRIA  
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SENTENÇA  PELA 
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME 
NECESSÁRIO.  PORTARIA  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  QUE 
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDOR 
CONCURSADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PARÁGRAFO  
ÚNICO DO ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.  
INSUFICIÊNCIA.  CONCURSO  HOMOLOGADO  HÁ  QUASE 
TRÊS ANOS DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2012. LEGALIDADE 
DA  NOMEAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.  
PRECEDENTES  DO  STJ.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO 
APELO  E  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.  A  proibição  no 
aumento de despesas, especificada pelo art. 21 da lrf, refere-
se a criação de novos cargos durante o período ali previsto, e  
não a nomeação de candidato, aprovado dentro das vagas do 
edital, em concurso público para cargo já existente na época  
de realização do certame,  cuja  homologação do ocorreu  a  
mais de dois anos antes do período eleitoral. Precedente do  
STJ: RMS 31312/am. Relª minª laurita vaz. J. Em 20/11/2011. A  
exoneração de servidor público, nomeado e empossado, não 
prescinde do prévio processo administrativo, para que sejam 
proporcionados a ampla defesa e o contraditório, corolários  
do devido processo legal  consagrado constitucionalmente.  
Precedentes do STF e STJ; diante do exposto, nos termos do  
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art.  557,  caput,  do  CPC,  nego seguimento  monocrático  ao  
apelo,  bem  assim  a  remessa  necessária,  mantendo  a  
sentença  em  sua  integralidade.  (TJPB;  Ap-RN  0000112-
88.2013.815.0981;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB 
29/09/2014; Pág. 7) Grifo nosso.

 
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) Grifo nosso.
  

Portanto,  a exoneração de servidor  público por ato unilateral  do Prefeito, 

com  base  no  seu  poder  de  autotutela,  depende  da  prévia  instauração  de  processo 

administrativo, sob pena de nulidade, conforme enunciado sumular do Supremo Tribunal 

Federal, vejamos:

“STF Súmula nº 20 -   É necessário processo administrativo,  
com ampla defesa,  para demissão de funcionário  admitido  
por concurso”. Grifo nosso.

Interessante transcrever a súmula 473 do STF que garante à Administração 

o poder de aututela:

A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS,  
QUANDO  EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM  ILEGAIS,  
PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-
LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE,  
RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA,  
EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.
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Ajustando o entendimento de ambas as Cortes – STF e STJ -, conclui-se 

pela possibilidade do Poder Público anular os seus atos administrativos quando presentes 

invalidades que os tornem defeituosos. Para tanto, deve-se abrir a oportunidade para que 

o  particular  que  será  prejudicado  com  a  anulação  se  defenda  através  de  devido 
processo legal.

Dito  isso,  o  entendimento  esposado  no  decisório  de  primeiro  grau  de 

jurisdição encontra-se em total dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e deste Tribunal, razão pala qual deve ser reformado.

Assim, à luz do art. 557, § 1º – A do Código de Processo Civil, temos que é 

permitido ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso quando a sentença 

estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Corte Superior, sendo o caso destes autos.

Destarte, por tudo que foi exposto, PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, 

reformando  a  sentença  para  conceder  a  ordem  mandamental, determinando  que  o 

impetrante seja reintegrado imediatamente no quadro de pessoal do Município de Pilões,  

na condição de Auxiliar de Serviços Gerais.

Publique-se. 
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto  
  RELATOR                                                                  J/06-R-J01
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