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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO 
ANTES  DE  CONCLUÍDO  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  ILEGALIDADE. 
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO 
NEGADO.

– "O acolhimento  do  pedido  e  concessão  da 
ordem mandamental é consectária da inobservância 
do princípio do devido processo legal e do princípio 
da  segurança  jurídica,  uma  vez  que  a  Edilidade 
Pública  não  concluiu  processo  administrativo 
disciplinar,  anteriormente  ao  ato  de  afastamento 
cautelar da servidora indiciada.”

– “O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”.

Vistos etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  pedido  liminar, 

impetrado por Maria das Dores de Souza Ribeiro contra ato tido por abusivo e 

ilegal  praticado  pela  Sr.  Edilson  Teixeira  Barbosa,  Secretário  Municipal  de 

Administração de Itapororoca - PB.

Aduziu, em síntese, que a Administração afas tou-a do cargo de 
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agente  de  serviços  gerais,  no  qual  está  há  mais  de  14  (quatorze)  anos, 

impedindo-a  de  assinar  o  livro  de  frequência,  ao  argumento  de  estar  ela 

respondendo  a  processo  administrativo  disciplinar  (PAD)  para  apurar  a 

legalidade de acumulação de cargos. 

Liminar deferida em parte às fls. 75/76.

Devidamente  notificada,  a  autoridade  coatora  prestou  as 

informações de fls. 77/80, oportunidade em que afirmaram que a Impetrante 

acumula cargos na Administração Pública Municipal de forma ilegal e que por 

isso foi instaurado regular processo administrativo para apurar o fato.

Sentença concedendo em o parte a segurança pleiteada (fls. 

108/109). 

O Município de Itapororoca apelou às fls. 117/122.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo desprovimento da Apelação (fls. 136/140).

DECIDO

Diante  da  análise  do  caso  em debate,  pode-se  afirmar  que  a 

executoriedade dos atos da Administração deve vir precedida de um mínimo de 

procedimentalidade  para  garantir  ao  administrado  o  direito  de  defesa  e 

contraditório,  sobretudo,  nos  casos  em  que  ocorram  possíveis  danos  aos 

servidores públicos e acarretem efeitos perenes.

Destaca-se, pois, em sendo a Apelada servidora público estável 

(fl. 12), a CF/88, em seu art. 41, II, estabelece que a perda do cargo somente 

ocorra mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada a ampla 

defesa.

A respeito  do  tema,  a  Suprema  Corte  de  Justiça  já  pacificou 

entendimento, através da Súmula 20, de que o servidor público concursado só 
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poderá  ser  demitido  após  o  regular  processo  administrativo,  assegurada  a 

ampla defesa.

Outro não é o entendimento, senão vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DEMISSÃO  DE  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO. 
INOBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  NULIDADE. 
AGRAVO  DESPROVIDO.  I  -  É  necessário  processo 
administrativo,  com  ampla  defesa,  para  demissão  de 
funcionário admitido por concurso (Súmula 20 do c. STF). II - 
O direito de defesa, ampliado com a Constituição de 1988, 
assegura um âmbito de proteção que contempla todos os 
processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a 
um simples direito de manifestação no processo (...) (STF, 
Pleno. MS 24268/MG. Rel. Min. Ellen Gracie. Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:  05/02/2004. 
Publicação:  DJ  17-09-2004  PP-00053).  III  -  Recurso  não 
provido.  (Agravo  de  Instrumento  nº  016492007;  Segunda 
Câmara  Cível;  Rel.:  Des.  Antonio  Guerreiro  Júnior;  DJ. 
17.07.2007)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA.  EXTINÇÃO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO  MÉRITO.  INÉPCIA  DA  INICIAL. 
PRESCRIÇÃO.  PRELIMINARES  REJEITADAS. 
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  CONCURSADO.  DEMISSÃO 
SEM  OBSERVÂNCIA  DOS  PROCEDIMENTOS  LEGAIS. 
ILEGALIDADE.  1  –  [...]  4  -  "É  necessário  processo 
administrativo,  com  ampla  defesa,  para  demissão  de 
funcionário admitido por concurso. " (Súmula 20 STF). 5 - 
Remessa  não  provida.  Unanimidade.  (Remessa  nº 
252472002;  Segunda Câmara  Cível.  Rel.:  Des.  Raimundo 
Freire Cutrim; DJ. 25.06.03)

Nesse contexto,  o  acolhimento  do pedido e  concessão da ordem 

mandamental é consectária da inobservância do princípio do devido processo legal 

e do princípio da segurança jurídica, uma vez que a Edilidade Pública não concluiu  

processo administrativo disciplinar, anteriormente ao ato de afastamento cautelar da 

servidora indiciada.

Verificada a ilegalidade do ato praticado pela edilidade, que importou 

no  desligamento  da  servidora,  antes  da  conclusão  de  procedimento  prévio 

disciplinar,  tem-se que agiu com acerto  a magistrada sentenciante ao conferir  o 

direito à reintegração da Impetrante ao cargo de agente de serviços gerais, até que 
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se conclua o processo administrativo disciplinar instaurado em face da Impetrante.

Logo, a sentença de 1.º grau não merece nenhum reparo.

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto no 

“caput” do art. 557, do CPC,  que assim prescreve:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior.”.

Nesse diapasão, diante da sua manifesta improcedência,  NEGO 
SEGUIMENTO a Apelação Cível e a Remessa Necessária.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                     Relator
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