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REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. 
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVOGOU AS 
NOMEAÇÕES.  CANDIDATO  QUE  JÁ   HAVIA 
ENTRADO EM EXERCÍCIO. EDILIDADE QUE NÃO 
PROVOU   TER   ALCANÇADO  O  LIMITE 
PRUDENCIAL DE DISPÊNDIOS COM FOLHA DE 
PESSOAL,  ASSIM  DECLARADO  ESTE  FATO 
PELOS  ÓRGÃOS  DE  CONTROLE  INTERNO  E 
EXTERNO RESPECTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. 
SÚMULA Nº 21 DO STF. PRECEDENTES DO STJ 
E STF. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

- 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 servidor,  o 
amplo direito de defesa.

- Situação diversa enfrentam aqueles que, apesar de 
convocados  pelo  Município,  sequer  entraram  em 
exercício. Todavia, no caso em tela, o Impetrante já 
exercia  suas  funções  na  Escola  Municipal  Amélia 
Maria Sarmento (fl.17). 

-  Consoante  entendimento  consolidado  no  STJ, 
ainda  que  se  encontre  em  estágio  probatório,  ao 
servidor concursado e nomeado para cargo efetivo 
deve ser garantido o devido processo legal, a ampla 
defesa e  o contraditório.  Nesse sentido,  aliás,  é  o 
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, 
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consolidado na Súmula  nº  21,  verbis:  "Funcionário 
em estágio probatório não pode ser exonerado nem 
demitido  sem  inquérito  ou  sem  as  formalidades 
legais de apuração de sua capacidade". 

- Para que seja legal a exoneração do servidor já em 
exercício, o Poder Público deve realizar o  estudo do 
impacto financeiro que irá ocorrer com a contratação 
de novos servidores.  O Município,  nessa hipótese, 
não  goza da faculdade,  da  discricionariedade em 
realizar ou não o estudo. Considerando que irá afetar 
o  direito  constitucional  de  muitos  servidores já  em 
exercício, a Administração tem o dever de provar que 
foi alcançado o limite prudencial de dispêndios com 
folha de pessoal, fato este confirmado pelos órgãos 
de controle interno e externo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER a  Remessa  Necessária,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 275.

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Necessária nos autos do Mandado de 

Segurança  impetrado  por  Francisco  Rocha  Araújo  em  face  do  Prefeito  do 

Município de Nazarezinho, cuja sentença de fls.253/256 concedeu a segurança 

e  determinou  a  reintegração  do  Impetrante  ao  cargo,  sem  prejuízo  de 

continuidade do processo administrativo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento da Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

Alegou o Impetrante que foi nomeado para o cargo de vigilante 

do  Município  em  19/12/2012,  ocasião  em  que  tomou  posse  e  entrou  em 

exercício.  Todavia,  no  dia  10/01/2013,  o  novo  Prefeito  suspendeu  as 

nomeações  e  afastou  o  servidor  do  cargo  sob  a  justificativa  de  que  as 

nomeações não poderiam ocorrer  no final  do mandato em razão da Lei  de 

Responsabilidade Fiscal.
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O  Impetrante  foi  convocado  em  28/11/2012  (fls.12/15)  para 

tomar posse no cargo de vigilante,  cuja  nomeação ocorreu em 12/12/2012, 

ficando  ele  lotado  na  Secretaria  de  Educação  (fl.16).  Em  19/12/2012,  foi 

designado  para  exercer  suas  funções  na  Escola  Municipal  Amélia  Maria 

Sarmento (fl.17).

Todavia, em 10 de janeiro de 2013, o novo gestor, por meio do 

Decreto  nº  05/2013,  suspendeu  a  nomeação  de  todos  os  convocados  em 

virtude de aprovação no concurso público.

A sentença não merece reformas.

O Decreto sequer atingiu o Impetrante, pois ele suspendeu as 

nomeações,  não se  referindo àqueles  que  já  nomeados,  tomaram posse e 

entraram em exercício. Entretanto, na prática, segundo relato do servidor, foi  

impedido de exercer suas atividades.

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 servidor, o amplo direito de defesa.

Situação  diversa  enfrentam  aqueles  que,  apesar  de 

convocados pelo Município, sequer entraram em exercício.

Todavia, no caso em tela, o Impetrante já exercia suas funções 

na Escola Municipal Amélia Maria Sarmento (fl.17). 

A  jurisprudência  pátria  considera  ilegal  a  exoneração  de 

servidor sem a ampla defesa e contraditório, ainda que o concurso tenha sido 

declarado nulo. 

Consoante  entendimento  consolidado  no  STJ,  ainda  que  se 

encontre em estágio probatório, ao servidor concursado e nomeado para cargo 
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efetivo  deve  ser  garantido  o  devido  processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o 

contraditório.  Nesse  sentido,  aliás,  é  o  entendimento  do  Colendo  Supremo 

Tribunal Federal, consolidado na Súmula nº 21, verbis: "Funcionário em estágio 

probatório  não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito  ou sem as 

formalidades legais de apuração de sua capacidade".

A justificativa do Município  para suspender  as nomeações e 

exonerar  os  servidores  se  baseia  na  alegação  de  que  as  nomeações 

ultrapassaram  60%  (sessenta  por  cento)  do  permitido  na  Lei  de 

Responsabilidade Fiscal com relação à despesa com pessoal. 

Embora a Edilidade afirme que houve aumento de despesa de 

pessoal e tenha permitido ao Impetrante o exercício do contraditório e ampla 

defesa por meio de processo administrativo, não provou que foi  alcançado o 

limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal, assim declarado este fato 

pelos órgãos de controle interno e externo respectivos da Administração, em 

conformidade com o disposto nos arts.19 e 22, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei Complementar nº 101/2000. 

É necessário que o Ente Público, antes de exonerar o servidor, 

proceda com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que a medida (que acarrete aumento de despesa) deva entrar em vigor.

O  fato  isolado  de  ter  sido  instaurado  prévio  procedimento 

administrativo em face de servidor público efetivo não enseja em direito  da 

Administração de revogar  o ato de nomeação.

Veja bem: para que seja legal a exoneração do servidor já em 

exercício, o Poder Público deve realizar o  estudo do impacto financeiro que irá 

ocorrer com a contratação de novos servidores. O Município, nessa hipótese, 

não  goza da faculdade, da discricionariedade em realizar ou não o estudo. 

Considerando que irá afetar o direito constitucional de muitos servidores já em 

exercício, a Administração tem o dever de provar que foi alcançado o limite 

prudencial  de  dispêndios  com folha  de pessoal,  fato  este  confirmado pelos 

órgãos de controle interno e externo.
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Portanto, é realmente necessário que o Impetrado, antes de 

tomar  uma  atitude  drástica  como  a  exoneração,  proceda  com os  referidos 

estudos financeiros, provando que os gastos com pessoal excedem 60% da 

receita corrente líquida. Certamente, esta medida deveria ter sido tomada pelo 

antigo  gestor  público.  Todavia,  considerando  que  o  Impetrante  já  estava 

exercendo suas funções, entendo que para exonerá-lo era preciso provar que 

foi alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal.

Outrossim, o art. 169, §3º, da Constituição Federal, prescreve 

que antes de serem exonerados os servidores não estáveis, deverá ocorrer a 

redução  de,  pelo  menos,  vinte  por  cento  das  despesas  com  cargos  em 

comissão e funções de confiança. 

A justificativa exoneratória fere os princípios da objetividade, da 

impessoalidade  e  da  moralidade,  norteadores  dos  atos  da  Administração 

Pública.

O Município entende como legal o ato administrativo praticado 

em face do suposto impacto financeiro provocado com as nomeações e do 

consequente excesso de gastos com pessoal, porém não logrou provar que 

atendeu a sequência constante no art.169, §3º, I, da CF/88 nem que fez um 

estudo do impacto financeiro-orçamentário.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  desprovejo a 
Remessa Necessária.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
Relator
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