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ADMINISTRATIVO  -  Remessa  necessária
–  Mandado de segurança – Concessão da
ordem  -  Servidor  público  municipal  –
Pretensão  à  vacância  em  decorrência  de
posse  em  cargo  público  federal
inacumulável  –  Possibilidade  -  Direito
assegurado pela Lei Municipal nº 191/2009
-  Manutenção  da  sentença  -  Precedentes
do  STJ  -  Artigo  557,  “caput”,  do  CPC  –
Seguimento negado.

− A redação  da  norma não  faz  nenhuma
consideração  de  que  o  servidor  público
municipal somente tenha direito à vacância
e, por conseguinte, à recondução, quando o
novo  cargo  pretendido  for,  também,
municipal.  Dessa forma,  não importa se o
novo cargo é municipal,  mas sim que sua
estabilidade tenha sido efetivada no serviço
público  municipal,  para,  uma  vez
empossado  em  outro  cargo  público
inacumulável, fazer “jus” à vacância. 

− Consoante artigo 557,  “caput”,  do CPC,
ao  Relator  é  dado  negar  seguimento  ao
recurso monocraticamente, em razão de a
insurgência  estar  em  confronto  com

1



Remessa Necessária nº 0000813-83.2012.815.0981

jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de  fls.  41/45,  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da 1ª  Vara da
Comarca de Queimadas que, nos autos do mandado de segurança, sob o nº.
0000813-83.2012.815.0981,  impetrado  por  GOLBERY  DE  OLIVEIRA
CHAGAS AGUIAR RODRIGUES, contra ato dito ilegal da SECRETÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, concedeu a segurança
perseguida na inicial, para determinar à autoridade impetrada que “declare a
vacância do cargo ocupado pelo impetrante em decorrência deste ter  sido
empossado em outro cargo público inacumulável, assegurada a recondução
ao cargo municipal,  caso seja o impetrante inabilitado no estado probatório
referente ao cargo na esfera federal”. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da remessa oficial (fls. 57/59).

É o relatório.

Decido.

Como  é  cediço,  a  Constituição  Federal
impôs  ao administrador  público  rigorosa observância  a  diversos  princípios,
dentre os quais, sobreleva o da legalidade1, que, aliás, na seara estatal possui
especial significado, mais restritivo do que o ambiente privado, conforme bem
elucida ALEXANDRE DE MORAES2:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º.,  II,  da  Constituição  Federal  e  anteriormente
estudado,  aplica-se  normalmente  na  administração
pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador  público  somente  poderá  fazer  o  que
estiver  expressamente autorizado em lei e  nas demais
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua
vontade subjetiva,  pois  na administração pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, em que será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com  a  própria  função  administrativa,  de  executor  do

1 “Art. 37., “caput”,  CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”.
2 In  “Constituição do Brasil  Interpretada e Legislação Constitucional”,  1ª.  edição, Editora Atlas,  São Paulo,
2002, pág. 781.
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direito, que atua sem finalidade própria, mas em respeito
à finalidade imposta pela lei,  e  com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica.
Manoel  Gonçalves Ferreira Filho ressalta que,  apesar
do  desprestígio  da  lei,  “o  princípio  da  legalidade
subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de
derivação liberal, como o Brasil.”.

No  mesmo  sentido,  ensina  JOSÉ  DOS
SANTOS CARVALHO FILHO3: 

“na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais
básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei
(administração  e  jurisdição).  Esta  última  pressupõe  o
exercício da primeira, de modo que só se pode conceber
a  atividade  administrativa  diante  dos  parâmetros  já
instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que
administrar  é  função  subjacente  à  de  legislar.  O
princípio da legalidade denota exatamente essa relação:
só é  legitima a  atividade  do  administrador  público  se
estiver condizente com o disposto na lei”.   

Em  razão  disso,  urge  trazer  à  lume  o
arcabouço legislativo regente da espécie para,  depois,  aferir  se o contexto
factual dos presentes autos a ele se subsume. 

A pretensão do impetrante se ampara na
Lei Municipal nº 191/2009, que disciplina o regime jurídico dos servidores do
Município de Queimadas. Sendo assim, forçoso transcrever os dispositivos da
referida lei que regem a vacância e a recondução do servidor público, para,
depois,  aferir  se,  conforme  sustentado  pelo  autor,  foram  violados  pela
autoridade impetrada. Veja-se:  

“Art. 27. Recondução é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo.

(…)

Art. 31. A vacância do cargo público decorrerá de:
(…)
IX – posse em outro cargo inacumulável”

Dá análise  dos  preceitos  supratranscritos,
vê-se que, de fato, a redação da norma não faz nenhuma consideração de
que  o  servidor  público  municipal  somente  tenha  direito  à  vacância  e,  por

3 “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
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conseguinte,  à  recondução,  quando o novo cargo pretendido  for,  também,
municipal. 

Dessa forma, não importa se o novo cargo
é municipal,  mas sim que sua estabilidade tenha sido efetivada no serviço
público  municipal,  para,  uma  vez  empossado  em  outro  cargo  público
inacumulável, fazer “jus” à vacância. 

Inexistindo,  assim,  anotação  expressa
nesse sentido, deve ser considerada a interpretação que alcança o direito do
servidor,  ante  a  impossibilidade  de  se  restringir  direito  onde  a  lei  não
restringe. 

Sobre  o  assunto,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça, em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou:

“Não se deve impor ao servidor público federal abrir
mão  do  cargo  no  qual  se  encontra  estável,  quando
empossado  em  outro  cargo  público  inacumulável  de
outro  regime  jurídico,  antes  de  alcançada  a  nova
estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante
da possibilidade de não ser o agente público aprovado
no estágio probatório referente ao novo cargo.
Para  evitar  essa  situação  –  que  em  nada  atende  ao
interesse  público,  mas  que  representa  um  prejuízo
incomensurável  ao  cidadão  que,  ao  optar  em  tomar
posse  em  cargo  de  outro  regime  jurídico,  não  logra
aprovação  no  estágio  probatório  ou  desiste  antes  do
encerramento  do  período  de  provas,  ficando  sem
quaisquer dos cargos –, deve prevalecer a orientação de
que  o  vínculo  permanece  até  a  nova  estabilidade,
permitindo a aplicação dos institutos da vacância e da
recondução. 
A  mim  me  parece  que  admitir  como  possível  a
ocorrência dessa hipótese (negar  a vacância do cargo
pela  posse  em  outro  de  regime  diverso)  é  impor  ao
agente público uma situação temerária, podendo resultar
em  prejuízo  futuro  irreparável,  somente  pelo  fato  de
pretender assumir outro cargo público.
Repito, um servidor federal estável que pretenda exercer
um  cargo  de  outro  regime  jurídico,  caso  não  seja
aprovado no estágio probatório ou opte por desistir do
cargo antes do encerramento do período de provas, não
pode ser punido somente por ir em busca de outro cargo
público, seja lá qual o seu motivo, seja por estar longe
da  família,  seja  por  melhora  salarial,  ou  outro
qualquer.” (grifei)

O acórdão restou assim ementado:
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“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL  ESTÁVEL.  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  EM
OUTRO  CARGO  PÚBLICO  DE  REGIME  JURÍDICO
DISTINTO.
RECONDUÇÃO  AO  CARGO  ANTERIORMENTE
OCUPADO. POSSIBILIDADE.
1.  Da leitura dos dispositivos relacionados à vacância
(art. 33) e à recondução (art. 29) de servidor público na
Lei n. 8.112/1990, verifica-se que a redação da norma
não faz referência ao regime jurídico do novo cargo em
que empossado o agente público.
2. O servidor público federal somente faz jus a todos os
benefícios  e  prerrogativas  do  cargo  após  adquirir  a
estabilidade,  cujo prazo -  após a alteração promovida
pela EC n. 19/2008, passou a ser de 3 anos - repercute
no do estágio probatório.
3. O vínculo jurídico com o serviço público originário
somente se encerra com a aquisição da estabilidade no
novo regime jurídico.
4. A Administração tem a obrigação de agir com dever
de cuidado perante o administrado, não lhe sendo lícito
infligir a ele nenhuma obrigação ou dever que não esteja
previsto  em  lei  e  que  não  tenha  a  finalidade  ou
motivação de atender ao interesse público, corolário da
ponderação  dos  princípios  constitucionais  da
supremacia  do  interesse  público,  da  legalidade,  da
finalidade,  da  moralidade,  da  boa-fé  objetiva  e  da
razoabilidade.
5. Não se deve impor ao servidor público federal abrir
mão  do  cargo  no  qual  se  encontra  estável,  quando
empossado  em  outro  cargo  público  inacumulável  de
outro  regime  jurídico,  antes  de  alcançada  a  nova
estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante
da possibilidade de não ser o agente público aprovado
no estágio probatório referente ao novo cargo.
6.  Para evitar essa situação - que em nada atende ao
interesse  público,  mas  que  representa  um  prejuízo
incomensurável  ao  cidadão  que,  ao  optar  por  tomar
posse  em  cargo  de  outro  regime  jurídico,  não  logra
aprovação  no  estágio  probatório  ou  desiste  antes  do
encerramento  do  período  de  provas,  ficando  sem
quaisquer dos cargos -, deve prevalecer a orientação de
que  o  vínculo  permanece  até  a  nova  estabilidade,
permitindo a aplicação dos institutos da vacância e da
recondução.
7. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é no
sentido de admitir a possibilidade de o servidor público
federal  estável,  após se submeter  a estágio probatório
em cargo de outro regime, requerer sua recondução ao
cargo  federal,  antes  do  encerramento  do  período  de
provas,  ou  seja,  antes  de  adquirida  a  estabilidade  no
novo regime.
8.  O  servidor  público  federal,  diante  de  uma
interpretação  sistemática  da  Lei  n.  8.112/1990,
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mormente  em face  do  texto  constitucional,  tem direito
líquido e certo à vacância quando tomar posse em cargo
público, independentemente do regime jurídico do novo
cargo, não podendo, em razão disso, ser exonerado antes
da estabilidade no novo cargo.
9. Uma vez reconhecido o direito à vacância (em face da
posse  em  novo  cargo  não  acumulável),  deve  ser
garantido ao agente público, se vier a ser inabilitado no
estágio probatório ou se dele desistir, a recondução ao
cargo originariamente investido.
10.  O  direito  de  o  servidor,  aprovado  em  concurso
público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é
nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior
ocorre  enquanto  estiver  sendo  submetido  ao  estágio
probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. É
que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo,
não estará extinta a situação anterior (MS n. 24.543/DF,
Ministro  Carlos  Velloso,  Tribunal  Pleno,  DJU
12/9/2003).
11.  No  âmbito  interno  da  Advocacia-Geral  da  União,
controvérsia análoga foi resolvida administrativamente,
com deferimento da pretensão de recondução.
12. O Consultor-Geral da União proferiu despacho no
sentido do deferimento da recondução, por entender ser
despicienda a análise do regime jurídico do novo cargo
em que o agente público federal está se submetendo a
estágio probatório, remetendo a questão ao Advogado-
Geral da União para, após aprovação, encaminhar ao
Presidente  da  República  para  alterar  a  orientação
normativa,  de  modo  a  vincular  toda  a  Administração
Pública Federal.
13. A ação judicial proposta pela Procuradora Federal
requerente  no  processo  administrativo  objeto  do
despacho  acima  referido  foi  julgada  parcialmente
procedente,  e  a  apelação  interposta  pela  Advocacia-
Geral da União para o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região não foi apreciada, tendo em conta o pedido de
desistência feito pela União (recorrente).
14.  Diante  da  nova  interpretação  a  respeito  dos
institutos  da  vacância  (pela  posse  em  cargo  público
inacumulável)  e  da  recondução,  previstas  na  Lei  n.
8.112/1990,  considerando-se,  inclusive,  que  há
orientação normativa no âmbito da Advocacia-Geral da
União  admitindo  o  direito  à  recondução  de  agente
público federal que tenha desistido de estágio probatório
de  cargo  estadual  inacumulável,  aprovada  pela
Presidência  da  República,  é  nítido  o  direito  líquido  e
certo do ora impetrante.
15. Segurança concedida.
(MS  12.576/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado em 26/02/2014,
DJe 03/04/2014)”
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Destarte,  o  acervo  probatório  espelha  de
forma  inequívoca  que  o  autor  faz  “jus” à  vacância  e,  por  conseguinte,  à
recondução, conforme decidido pelo juiz de piso, devendo, assim, ser mantido
“in totum o decisum a quo”.

Outrossim, se o recurso mostra-se contrário
à jurisprudência  dominante  do respectivo tribunal,  do Colendo STF,  ou de
Tribunal  Superior,  é aplicável  o art.  557,  “caput”,  do CPC, numa forma de
privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional. Diz o dispositivo:

“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.”

Na espécie, incide, ainda, a súmula nº. 253,
do STJ:

“Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.”.

Por  tais  razões,  em  consonância  com  o
parecer ministerial e com fulcro no art. 557,  “caput”, do Código de Processo
Civil, nego seguimento à remessa necessária. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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