
 
 
 

INFORMATIVO Nº 492 – Período 27 de fevereiro a 09 de março de 2012 

 

COMPETÊNCIA. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR. 

A Corte Especial, em conflito interno de competência entre a Primeira e a Segunda Seção do 

STJ, definiu que a Primeira Seção é a competente para julgar ação que envolve relação de 

direito público cujo objeto seja a anulação de ato administrativo. O Min. Relator destacou que a 

competência das Seções do STJ é definida pela natureza da relação jurídica, indicada pelo 

pedido e pela causa de pedir. No caso, buscava-se, entre outros pedidos, declarar a ilegalidade 

da retirada de patrocínio de uma empresa privada do plano fechado de previdência 

complementar. Mas, ao analisar a questão de fundo debatida nos autos, concluiu-se que todas 

as alegações decorriam da apreciação dos pedidos de declaração de nulidade de atos 

administrativos da Secretaria de Previdência Complementar, órgão integrante da estrutura da 

União. Portanto, trata-se de questão de direito público e, conforme o art. 9º, § 1º, II, do RISTJ, a 

competência é da Primeira Seção. Precedentes citados: CC 95.776-PR, DJe 23/8/2010; CC 

108.138-SC, DJe 6/9/2010; CC 100.528-MG, DJe 1º/10/2009, e CC 111.123-ES, DJe 22/11/2010. 

CC 114.865-DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/3/2012.  

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO DE DEMISSÃO. CIÊNCIA PESSOAL. 

A Turma concedeu a segurança para anular o ato de demissão do impetrante, publicado em 

portaria expedida pelo ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, uma vez que 

não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o 

impetrante, servidor público do IBGE, foi submetido a processo administrativo disciplinar com o 

objetivo de apurar a prática de suposta infração por ele cometida, porque, em tese, quando no 

gozo de licença sem remuneração, estaria atuando na administração de empresa privada 

contratada pelo IBGE mediante convênio celebrado com a FINEP. Concluído o processo 

disciplinar, o diretor executivo do IBGE determinou o arquivamento do feito sob o argumento 

de que considerada atípica a conduta praticada pelo impetrante. Posteriormente, reconhecida 

a incompetência do diretor executivo do IBGE para o julgamento do feito, o processo foi 

anulado e remetidos os autos à autoridade legítima, o ministro de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Acolhido o parecer emitido pela consultoria jurídica daquele órgão, o 

ministro de Estado aplicou a pena de demissão ao impetrante. Ao apreciar o mérito, entendeu 

a Min. Relatora que a União não conseguiu comprovar, por meio de prova manifesta, a efetiva 

ciência do ora impetrante, por meio de notificação pessoal, do desarquivamento do processo 

administrativo disciplinar e do ato de anulação de sua absolvição. Salientou-se, por 

conseguinte, que a entrega de telegrama a terceiro não constitui prova suficiente de que seu 
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destinatário o tenha recebido. Seguindo essa linha de raciocínio, destacou-se julgado da Corte 

Especial no sentido de que, na hipótese de citação pelo correio, seria necessária a entrega da 

correspondência pessoalmente ao destinatário, sob pena de vício insanável. Assim, diante do 

evidente prejuízo suportado pelo impetrante, que não teve assegurados os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, reputou-se 

necessária a anulação do ato demissório e, consequentemente, sua notificação pessoal para 

que se manifeste acerca da anulação do ato de sua absolvição e da possibilidade de ser aplicada 

a pena de demissão. Precedente citado: SEC 1.102-AR, DJe 12/5/2010. MS 14.016-DF, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 29/2/2012.  

 

RMS. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

Ao prosseguir o julgamento, a Turma negou provimento ao recurso. É que, in casu, trata-se de 

candidato que participou do concurso para o cargo de agente penitenciário por força de 

medidas liminares, cujos processos judiciais ainda se encontram em tramitação. Assim, 

inexistindo trânsito em julgado e não havendo ordem de nomeação e posse, o recorrente 

possui apenas mera expectativa de direito. Isso porque apenas a concessão de liminares, por si 

só, não assegura ao candidato a nomeação e a posse no cargo pretendido, tendo em vista o seu 

caráter precário e transitório. Assim, não há direito líquido e certo à nomeação e à posse, 

inexistindo situação fática consolidada que as autorize. Ainda mais que, no caso, as ações 

judiciais que carecem de ultimação referem-se à avaliação psicológica e investigação social nas 

quais o candidato foi considerado inapto, hipótese em que a nomeação poderia configurar 

lesão à ordem pública, tal a significação do cargo de agente penitenciário. Precedentes citados: 

MS 14.649-DF, DJe 3/8/2011; AgRg na SS 1.912-PI, DJe 10/8/2009; AgRg na SLS 986-PI, DJe 

30/3/2009, e AgRg na SS 1.877-BA, DJe 5/2/2009. RMS 34.556-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 1º/3/2012.  
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