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REINTEGRAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 253,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA OFICIAL.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

- A suspensão de nomeados em concurso público não
dispensa o devido processo legal, na medida em que
o ato de suspensão vai atingir a esfera jurídica alheia
e é de gênese constitucional que ninguém pode ser
privado  da  liberdade  e  dos  bens  sem  o  devido
processo legal, conforme preleciona o art. 5º, LIV, da
Constituição Federal.

- Dizer que a realização de concurso gera aumento
de despesa é ir de encontro ao comando preceituado
no  art.  169,  §1º,  I,  da Constituição Federal,  o  qual
dispõe  que,  na  abertura  de  concurso  público,  já
existe,  por certo,  prévia dotação orçamentária para
atender  as  projeções  de  despesa  com  pessoal
pretendido.

- Padece de nulidade a suspensão de nomeação que
não foi proferida em sede do devido processo legal,
devendo  ser  mantida  a  decisão  recorrida,  quando
resguardou  o  direito  líquido  e  certo  da  parte
impetrante.
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-  O  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
admite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

   -  De  acordo  com  a  Súmula  nº  253,  do  Superior
Tribunal  de Justiça,  o  art.  557 do mesmo Diploma
Processual, autoriza o relator a decidir o recurso por
meio  de  decisão  monocrática,  alcança  o  reexame
necessário.

Vistos.

Cleydson do  Nascimento  Santos ingressou com o
presente  Mandado  de  Segurança, em face  de  suposta  ilegalidade  praticada  pelo
Prefeito do  Município de Ingá,  que, ao assumir como Chefe do Poder Executivo
Mirim editou o Decreto nº 04/2013,  em 11/01/2012,  suspendendo as nomeações de
servidores municipais.

Irresignado com essa situação, o insurgente impetrou
o writ, ora em análise, pleiteando a sua reintegração ao cargo, no qual já tinha sido
nomeado e empossado, com todos os seus direitos e deveres, além da suspensão do
Decreto nº 04/2013. Ao final,  carreou aos autos  o  decreto nº 04/2013 (fls.  12/13),  a
portaria de nomeação (fl.14), o termo de posse (fl. 15),  e o contracheque (fl. 16).

Liminar deferida, fl. 18.

Não houve prestação  de  informações  por  parte  da
edilidade, consoante certidão de fl. 26-v.

Decidindo  a  querela,  fls.  28/29,  a  Magistrada  de
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primeiro grau concedeu a ordem perseguida, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com esteio nas disposições do art.
269, I,  do Código de Processo Civil,  CONCEDO A
SEGURANÇA  PLEITEADA e,  por  conseguinte,
DETERMINO  O  IMEDIATO  RETORNO  do
impetrante ao EXERCÍCIO de sua FUNÇÃO, com a
devida  regularização  de  seus  vencimentos,
resolvendo o mérito.
Deixo de condenar em honorários advocatícios, por
serem incabíveis na espécie (súmulas nº 512 do STF e
nº 105 do STJ).
Condeno  o Município de Ingá/PB ao ressarcimento
das custas processuais porventura antecipadas pelo
impetrante (art. 29 do Regimento de Custas Judiciais
e  Emolumentos  Extra-judiciais  do  Estado  da
Paraíba).

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 36/39, opinou pelo desprovimento
do reexame necessário.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Analisando os autos,  vê-se que o cerne da questão
cinge-se acerca da legalidade ou não do ato que suspendeu a nomeação de servidor
público concursado, sem a devida instauração de processo administrativo, por parte
do  Município de Ingá, sob as alegações de desrespeito à Lei de Responsabilidade
Fiscal  e inobservância ao Regime Jurídico dos Servidores  Públicos Municipais  do
supracitado ente. 
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De antemão, convém mencionar que os documentos
acostados pelo impetrante às fls. 12/16, demonstram que o mesmo é servidor público
efetivo, concursado, servindo, pois, como prova de seu direito líquido e certo. 

Ato  contínuo,  acerca  da  matéria  posta  a  desate,
infere-se,  de logo, que  a Administração Pública pode  cancelar seus próprios atos,
quando irregulares (anulação) ou inoportunos (revogação), por força do seu poder-
dever de autotutela.

Entretanto, não há dúvidas de que o citado princípio
(autotutela) não pode ser aplicado de forma absoluta, ilimitada, estando sujeito às
normas constitucionais, em particular, aos princípios do  devido  processo  legal, do
contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando o ato administrativo revisional
repercutir na esfera jurídica individual do administrado, como ocorrente na hipótese
em análise.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
MANDADO DE SEGURANÇA.  INDEFERIMENTO
DA  MEDIDA  LIMINAR.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS.  GRATIFICAÇÃO  DE  TITULAÇÃO.
REVISÃO  DA  CONCESSÃO.  POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 473/STF. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO  LEGAL,  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA
AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CONHECIDO E  DESPROVIDO.  1.  A concessão  de
medida liminar em mandado de segurança depende
da  presença  concomitante  da  relevância  do
fundamento (fumus boni juris) e do perigo da demora
caso  não  concedida  a  medida  antes  da  solução
definitiva da lide (periculum in mora). 2. No caso, em
análise  perfunctória,  não  há  como  concluir  pela
relevância  do  fundamento,  pois  "consoante
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inteligência da Súmula nº 473/STF, a administração,
com fundamento no seu poder de autotutela,  pode
anular seus próprios atos, desde que ilegais.  Ocorre
que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de
interesses  individuais,  mostra-se  necessária  a
prévia  instauração  de  processo  administrativo,
garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos
termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal." (STJ -
RMS 27396/MT - Recurso ordinário em mandado de
segurança,  Rel.  Min.  Arnaldo Esteves  Lima,  quinta
turma,  j.  02/03/2010,  DJ  29/03/2010).  3.  Agravo
conhecido  e  desprovido.  (TJCE;  AgRg  26262-
33.2009.8.06.0000/1; Tribunal Pleno; Rel. Des. Antônio
Abelardo Benevides  Moraes;  DJCE 30/05/2011;  Pág.
3) - destaquei.

E,

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  SERVIDOR
PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE.  REDUÇÃO DO
PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  O
exercício  do  poder  de  autotutela  que  possui  a
administração pública para rever seus atos deve ser
conjugado  com  o  pressuposto  de  que,  para  a
anulação  do  ato  administrativo  que  tenha
repercutido no campo de interesses individuais do
servidor  público,  é  necessária  a  instauração  do
devido  processo  legal. 2.  Apelações  e  remessa
necessária  desprovidas.  (TRF  1ª  R.;  APL-MS
2004.39.00.000475-4;  PA;  Segunda  Turma
Suplementar;  Relª  Juíza  Fed.  Conv.  Rogéria  Maria
Castro Debelli; Julg. 28/04/2011; DJF1 18/05/2011; Pág.
201) - negritei.

Remessa Oficial nº 0202257-48.2013.815.0201                                                                                                                                                                          6



Assim,  tratando-se  de  caso  de  suspensão  de
nomeação  de  servidor  concursado,  não  se  dispensa  o  devido  processo  legal,
notadamente quando tal ato atingir a esfera jurídica alheia, como é o caso dos autos,
devendo ser respeitada as situações anteriores, notadamente por tratar-se de gênese
constitucional,  na qual ninguém pode ser privado da liberdade e dos bens sem o
devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

Tal  princípio  tem  perfeita  aplicação,  como  adverte
Hely Lopes Meirelles, citando Frederico Marques: 

Se  o  poder  administrativo,  no  exercício  de  suas
atividades,  vai  criar  limitações  patrimoniais
imediatas  ao  administrado,  inadmissível  seria  que
assim atuasse fora das fronteiras do due process of law.
Se o contrário fosse permitido, ter-se-ia de concluir
que  será  lícito  atingir  alguém  em  sua  fazenda  ou
bens,  sem  o  devido  processo  legal...  Isto  posto,
evidente se torna que a Administração Pública, ainda
que exercendo seus poderes de autotutela, não tem o
direito  de  impor  aos  administrados  gravames  e
sanções  que  atinjam,  direta  ou  indiretamente,  seu
patrimônio  sem  ouvi-los  adequadamente,
preservando-lhes  o  direito  de  defesa.  (In. Direito
Administrativo Brasileiro, 19ª ed., p. 590).

Há, inclusive, Súmula deste Egrégio Tribunal regu-
lando a matéria:

Súmula nº 30 - É nula a pena de demissão imposta a
servidor público estável, quando inexistente o devido
processo legal. 

Ademais,  acrescenta-se  que  a  suspensão  da
nomeação  de  servidor  de  cargo público  de  provimento  efetivo  é  fato  que atinge
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negativamente a esfera de interesses individuais do promovente.

Assim,  tem-se  que,  além  da  necessidade  de
instauração prévia de um procedimento administrativo,  esse necessariamente tem
que  oportunizar  àquele,  a  plena  aplicação  do  princípio  constitucional  do  devido
processo legal, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,  entendo ser necessária a instauração
do Processo Administrativo,  não havendo razão para suspender a nomeação do
demandante sem o resultado final desse procedimento.

Com  efeito,  também  não  merece  guarida  as
alegações de desequilíbrio fiscal, pois, como cediço, as vagas ofertadas no certame já
se  encontram  contempladas  por  prévia  dotação  orçamentária,  cabendo  ao  Poder
Judiciário  velar  contra  atos  e  omissões  ilegais,  mormente  praticadas  pelos
administradores públicos.

Nesse trilhar, encarto o seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO  ORDINÁRIA COM  PEDIDO
DE  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA TUTELA.
CONCURSO  PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  DE
ENFERMEIRO.  NOMEAÇÃO  DOS  APROVADOS
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO.
EXONERAÇÃO DE  CANDIDATAS  MELHOR
POSICIONADAS,  DURANTE  O  PRAZO  DE
VALIDADE  DO  CERTAME. CIRCUNSTÂNCIA
SUFICIENTE  A TRANSMUDAR  A EXPECTATIVA
DA  PROMOVENTE  EM  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ATO VINCULADO.
PRECEDENTES  DAS  CORTES  SUPERIORES.
ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  À  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO

Remessa Oficial nº 0202257-48.2013.815.0201                                                                                                                                                                          8



GRAU. DESPROVIMENTO.
- Tendo-se em vista os princípios da lealdade, da boa-
fé administrativa e da segurança jurídica, o candidato
aprovado  em  Concurso  Público,  em  colocação
subsequente  ao  quantitativo  oferecido  pelo  edital,
considerando o surgimento de vaga por desistência
ou  exoneração  durante  prazo  de  vigência  do
Certame, não tem mera expectativa de direito, mas
verdadeiro direito subjetivo à nomeação.
-  As  alegações  de  desequilíbrio  fiscal  não  se
mostram  aptas  a  justificarem  a  negativa  de
atendimento ao pleito autoral,  haja vista  as vagas
ofertadas pelo edital já estarem contempladas por
prévia  dotação  orçamentária,  cabendo  ao  Poder
Judiciário  velar  contra  atos  e  omissões  ilegais,
mormente  dos  administradores  públicos,  não
ficando suas decisões  vinculadas a  quaisquer  dos
limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJPB  -  Apelação  Cível  nº  200.2010.001238-0/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.:  Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
20/11/2012) - negritei.

De  outra  banda,  no  tocante  à  desobediência  ao
disposto no art.  21,  parágrafo único,  da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  impende
consignar que, como é sabido, o art. 73, da Lei nº 9.504/97 dispõe acerca das condutas
vedadas aos agentes públicos tendentes a afetar a igualdade de oportunidades aos
candidatos nos pleitos eleitorais, proibindo, assim, em seu inciso V, a nomeação de
servidores nos três meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos,
ressalvados,  na  alínea  “c”,  quando eles  forem aprovados  em Concursos  Públicos
homologados até o início daquele prazo.

Veja,  portanto,  que  a  lei  não  veda  a  nomeação  de
aprovados em Concurso Público, exige-se, apenas, que a homologação do concurso
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seja realizada até três meses antes das eleições. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), por
sua vez,  também dispõe,  no parágrafo único,  de seu art.  21,  acerca dos atos que
provoquem despesa com pessoal:

Art. 21 – É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com o pessoal e não atenda:
(…)
Parágrafo único – Também é nulo de pleno direito o
ato de que resulte aumento de despesa com pessoal
expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao
final  do  mandato  do  titular  respectivo  Poder  ou
órgão referido no art. 20.

Muito  embora  a  LRF  não  traga,  explicitamente,
exceções  à  regra  disposta  no  parágrafo  único  supracitado,  tem-se  que  a  norma
genérica  deve  ser  interpretada,  de  modo  sistemático  e  teleológico,  à  luz  da
Constituição Federal e do Código Eleitoral. 

Por oportuno, esta Corte de Justiça já se pronunciou
acerca da temática abordada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM
CONCURSO  PÚBLICO.  ANULAÇÃO  DE
PORTARIA  DE  NOMEAÇÃO  PELO  JUÍZO.
AUSÊNCIA  DE  AMPLA  DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.  HOMOLOGAÇÃO  DO
CERTAME  EM  PERÍODO  NÃO  ALCANÇADO
PELA  VEDAÇÃO  LEGAL.  SUSPENSÃO  DA
DECISÃO  GUERREADA.  PROVIMENTO  DO
AGRAVO. É  vedada  a  exoneração  de  servidor
público em razão de anulação de concurso, por força
do que dispõe o art. 21, parágrafo único, da Lei de
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responsabilidade fiscal, sem a observância do devido
processo legal. A exegese do art. 21, parágrafo único,
da Lei complementar nº 101/ 00 c/c o art. 73, inciso V,
alínea c, da Lei nº 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. (TJPB; AI
0100007-68.2012.815.0201;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 04/10/2013; Pág. 12).

Outrossim, ainda que houvesse desobediência à LRF,
é importante acrescentar que as exonerações devem obedecer aos critérios existentes
no art. 169, § 3º e § 4ª, da CF, que estabelecem a redução de 20% (vinte por cento) dos
cargos comissionados e funções de confiança, antes da demissão dos servidores não
estáveis, senão vejamos:

Art. 169 (…)
§ 3º.  Para o cumprimento dos limites estabelecidos
com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei
complementar referida no caput, a União, os Estados,
o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  adotarão  as
seguintes providências:
I  -  redução  em  pelo  menos  vinte  por  cento  das
despesas  com  cargos  em  comissão  e  funções  de
confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo
anterior  não  forem  suficientes  para  assegurar  o
cumprimento da determinação da lei complementar
referida  neste  artigo,  o  servidor  estável  poderá
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perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de  cada  um  dos  Poderes  especifique  a  atividade
funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto
da redução de pessoal. - destaquei.

Neste norte, contata-se que o Município de Ingá agiu
de  forma  equivocada  ao  suspender  as  nomeações  sem  antes  seguir  a  sucessão
enumerada na Constituição Federal.

Quanto  à  alegação  de  inobservância  aos  preceitos
contidos  na  Lei  Municipal  nº  132/1997,  que  estabelece  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos municipais de Ingá, precisamente, no que concerne à publicação
de portarias e à ausência de exame de aptidão física e mental, cumpre mencionar que
para se comprovar as referidas assertivas, é imprescindível a instauração de processo
administrativo, como acima reportado, com a observância do devido processo legal,
a fim de verificar possíveis irregularidades, bem como para que o servidor possa
exercitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula 21, do Supremo
Tribunal Federal: 

Funcionário  em  estágio  probatório  não  pode  ser
exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as
formalidades legais de apuração de sua capacidade.

A propósito, colaciono o escólio a seguir:

APELAÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA
CONHECIDA  DE  OFÍCIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA IMPETRADO NO PRIMEIRO GRAU.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE SERVIDORES DO
MUNICÍPIO  DE  ITATUBA  NOMEADOS  E
EMPOSSADOS  APÓS  APROVAÇÃO  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  DECRETO
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FUNDAMENTADO  EM  SUPOSTA  FRAUDE
PRATICADA PELA EMPRESA ORGANIZADORA
DO  CERTAME.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
IMPUTAÇÕES  SUJEITAS  A  INCIPIENTE
INVESTIGAÇÃO  POLICIAL  E  MINISTERIAL.
PREVALÊNCIA  DA  PRESUNÇÃO  DE
LEGITIMIDADE  DOS  ATOS  DE  NOMEAÇÃO  E
POSSE.  NOMEAÇÕES  SUPOSTAMENTE
PRATICADAS  NOS  CENTO  E  OITENTA  DIAS
ANTERIORES  AO  FINAL  DO  MANDATO  DO
PREFEITO  SUBSCRITOR  DAS  RESPECTIVAS
PORTARIAS.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO,
TAMBÉM, DA LEI DAS ELEIÇÕES. NECESSIDADE,
INCLUSIVE  NESTES  CASOS,  DE  PRÉVIO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  DIREITO
CONSTITUCIONAL  AO  CONTRADITÓRIO  E  À
AMPLA  DEFESA.  MANUTENÇÃO  DA
SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. APELO
E REMESSA DESPROVIDOS. 1.  É indispensável o
prévio  processo  administrativo  ensejador  do
contraditório  para  que  o  vínculo  funcional
formalmente estabelecido seja, de qualquer modo,
afetado. 2.  A presunção de legalidade dos  atos de
nomeação e posse prevalecem diante de imputações
de fraude praticada pela empresa organizadora de
concurso público, sujeitas a incipiente investigação e
ainda não alcançadas por pronunciamento judicial.
3. A alegação de violação do 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;  AC
999.2013.001358-7/001; Quarta Câmara Especializada
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Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira; DJPB 19/03/2014; Pág. 16). - Negritei.

Ademais,  impende  ressaltar  que  o  Órgão  Julgador
não está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente,
sendo  suficiente  a  apreciação  daqueles  que  entende  necessários  ao  deslinde  da
questão.

À luz dessas considerações, entendo que a sentença
bem aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo para reformá-la.

Por  fim,  o  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo
Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Tal medida, conforme menciona o teor da Súmula nº
253, do Superior Tribunal de Justiça, também deve abranger o Reexame Necessário, o
qual preleciona:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À
REMESSA OFICIAL, para manter  a  decisão de primeiro  grau em todos os  seus
termos,  prescindindo-se  da  apreciação  do  presente  pelo  Órgão  Colegiado  deste
Tribunal, por tratar-se de hipótese que revela o ensinamento trazido pelo art. 557,
caput, do Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
  Juiz de Direito Convocado

     Relator
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