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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
EFETIVA.  ATO  ADMINISTRATIVO  QUE
TORNOU SEM EFEITO AS CONVOCAÇÕES,
NOMEAÇÕES  E  POSSES  DE  CANDIDATOS
APROVADOS  EM  CONCURSO  PÚBLICO.
ALEGAÇÃO  DE  DESRESPEITO  À  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  AUSÊNCIA
DE  OBSERVÂNCIA  DO  PRÉVIO
PROCECIMENTO  ADMINISTRATIVO.
INFRINGÊNCIA  DOS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DO  CONTRADITÓRIO
E  AMPLA  DEFESA.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA Nº  20  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E
DE TRIBUNAIS SUPERIORES.  APLICAÇÃO
DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

- O afastamento de servidores públicos efetivos, em
qualquer  caso,  não  prescinde  de  prévio
procedimento  administrativo,  ainda  que  haja
desrespeito  à  Lei  de  Responsabilidade  fiscal  e  à
legislação  eleitoral  no  respectivo  concurso de
ingresso. 

-  O  exercício  da  autotutela  pela  Administração
Pública  não é  absoluto,   posto  que,  em nenhuma
hipótese,  poderá  desrespeitar  o  direito  do
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administrado,  sendo  imperioso  que  possibilite  o
conhecimento  e  a  impugnação  do  ato  pelos
prejudicados, por meio de procedimento próprio, no
qual  sejam assegurados  o contraditório  e  a  ampla
defesa,  conforme  garantia  constitucionalmente
prevista.

Vistos.

Trata-se de  Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Remígio que concedeu a ordem pleiteada nos
autos do  Mandado de Segurança impetrado por  Marilene Silva Santos,
contra ato reputado abusivo e ilegal imputado ao Prefeito do Município de
Remígio, consistente na confecção do Decreto nº 03/2013 que “tornou sem
efeito as convocações, nomeações e posses dos candidatos classificados no
concurso  público  de  Remígio-PB  realizado  em  26  de  julho  de  2009
implementados  nos  180  (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  ao  final  do
mandato do antecessor titular do Poder Executivo, consubstanciados nas
convocações decorrentes dos Editais n. 08, 09, 10, 11 e 12 do ano de 2012 e
demais que tenham convocados neste  período referentes a esse concurso
público”.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/12),  a  parte  autora  relata  que
prestou  o concurso  público  realizado em 2009 pela  edilidade promovida,
concorrendo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Afirma que foi
convocada  para  tomar  posse  no  cargo,  tendo  sido  nomeada  através  da
Portaria nº 32/2012, entrando em exercício logo em seguida. 

Assevera  que,  surpreendentemente,  “a autoridade  coatora,
em 15 de janeiro de 2013, editou o Decreto nº 03/2013”,  tendo sido este
fundamentado no fato de que  “a lei  de Responsabilidade Fiscal,  em seu
artigo 21, parágrafo único, considera nulo de pleno direito o ato que resulte
em aumento de despesa com pessoal no município, nos 180 (cento e oitenta
dias) anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder”.

Defende a  ilegitimidade do ato,  sob  o argumento de que a
autoridade coatora não demonstrou o excesso de despesa com pessoal, além
dos  limites  estabelecidos  nos  dispositivos  acima  referidos  e  transcritos.
Ressalta  que,  em relação  aos  servidores  não  estáveis,  para  que  se  possa
exonerá-los, deve-se observar o procedimento administrativo, no âmbito do
qual se garanta o contraditório e a ampla defesa.

Ao  final,  pleiteia  a  reintegração  ao  cargo  para  o  qual  foi
nomeada, bem como a percepção dos vencimentos retroativos a janeiro de
2013.

Liminar deferida (fls. 29/34).

Informações  prestadas  (fls.  39/40),  alegando  tão  somente  o
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cumprimento da decisão liminar.

A Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Remígio  ofertou
parecer (fls. 44), opinando pelo prosseguimento do feito sem manifestação
meritória.

Sobreveio,  então,  sentença  de  concessão  da  segurança  (fls.
45/47), cujo dispositivo assim restou redigido:

“ISTO  POSTO,  atento  ao  que  mais  dos  autos
consta e princípios de direito aplicáveis à espécie,
em  consonância  com  o  parecer  do  Ministério
Público,  CONCEDO a segurança pleiteada,  para
assegurar  à  impetrante  a  reintegração  no
respectivo cargo, não cabendo julgar o pagamento
de vencimentos retroativos em sede de mandado de
segurança”.

Decorrido o prazo recursal sem que as partes apresentassem
apelo voluntário, vieram os autos para apreciação do reexame necessário.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 54/57), manifestando-se pelo desprovimento da
remessa.

É o relatório.

DECIDO.

Diz o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 que “Concedida a
segurança,  a sentença estará sujeita  obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição”.  Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do
instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em
que  o  Tribunal  de  Justiça,  após  reanálise  dos  fundamentos  do  decisum,
confirme-lhe o conteúdo.

Pois bem, o caso dos autos nos traz uma hipótese de remessa
de ofício com o objetivo de reexaminar a decisão de primeiro grau, proferida
nos autos  do  Mandado de  Segurança  com pedido liminar,  impetrado  por
Marilene Silva Santos, contra ato ilegal e abusivo praticado pelo  Prefeito
do Município  de  Remígio,  consistente  na  exoneração  da  impetrante,
servidora  pública  concursada  e  efetiva,  mediante  Decreto,  sem  a  devida
observância  de  estabelecimento  prévio  de  procedimento  administrativo,
observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
caderno  processual,  vê-se  que  não  há  motivos  para  a  reformulação  do
decisório em questão, pois que seus fundamentos se encontram de acordo
com a jurisprudência dominante de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, bem
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como dos Tribunais Superiores, como passo a demonstrar.

O cerne  da  questão  se  consubstancia  em  perquirir  se  a
demandante possui ou não direito líquido e certo à reintegração ao cargo no
qual fora empossada após a aprovação em concurso público, organizado pelo
município requerido, tendo sido, posteriormente, tornada nula sua nomeação
sob o fundamento de irregularidade no ato que determinou sua convocação,
porquanto efetivado dentro do período eleitoral proibitivo.

Analisando  o  contexto  probatório  inserto  no  caderno
processual,  constata-se  que  a  promovente,  após  lograr  aprovação  em
concurso  público,  foi devidamente  empossada no  cargo  de  Agente
Comunitário de Saúde, entrando, inclusive, no exercício de suas funções. 

Posteriormente, em razão da edição de decreto municipal, sem
a observância de  prévio  procedimento administrativo, a autoridade coatara
simplesmente  editou  decreto  municipal,  tornando  sem  efeitos  “as
convocações, nomeações e posses dos candidatos classificados no concurso
público de Remígio-PB realizado em 26 de julho de 2009 implementados
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do antecessor
titular do Poder Executivo” (fls. 21/22).

A parte demandante, assim, viu-se exonerada do cargo em que
se encontrava em exercício por ocasião de aprovação em certame público,
sem ao menos  lhe  ser  garantidos  os  princípios  constitucionais  do devido
processo legal e do contraditório e ampla defesa, inegavelmente aplicáveis à
esfera administrativa. 
                  

Pois  bem,  diante  desse  cenário,  cabe  tecer  algumas
considerações, a saber:

Conforme  é  cediço,  a  Administração  Pública  possui  a
prerrogativa de rever seus atos, por motivo de conveniência ou oportunidade,
ou  mesmo  anulá-los,  quando  ilegais,  conforme  sumulado  pelo  Supremo
Tribunal Federal: 

“Súmula  473:  A administração pode anular  seus
próprios  atos,  quando  eivados  de  vícios  que  os
tornam  ilegais,  porque  deles  não  se  originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos
adquiridos,  e  ressalvada,  em  todos  os  casos,  a
apreciação judicial." 

Entretanto,  o exercício da autotutela não é absoluto,  posto
que, em nenhuma hipótese, poderá desrespeitar o direito do administrado,
sendo  imperioso  que  o  ente  público  possibilite  o  conhecimento  e  a
impugnação do ato pelos prejudicados, por meio de procedimento próprio,
no  qual  sejam  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  conforme
garantia constitucionalmente prevista.
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Nessa trilha, reza o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
que:

"Aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou
administrativo,  e  aos  acusados  em  geral  são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes;"

Na hipótese em análise, conforme muito bem esposado pela
douta magistrada a quo, verifica-se que o decreto impugnado, sem qualquer
garantia  prévia  à  defesa  dos  servidores  concursados  aos quais dirigido,
simplesmente  tornou  sem  efeito  as  convocações,  nomeações  e  posses,
afigurando-se  absolutamente  ilegítimo  o  ato  neste  ponto,  haja  vista  que
desrespeitou frontalmente o princípio do devido processo legal.

O  entendimento  sobre  a  temática  é,  inclusive,  objeto  da
Súmula nº 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem:

“Súmula  nº  20  –  É  necessário  procedimento
administrativo com ampla defesa, para demissão de
funcionário admitido por concurso”.

“Súmula  nº  21  –  Funcionário  em  estágio
probatório não pode ser exonerado nem demitido
sem  inquérito  ou  sem  as  formalidades  legais  de
apuração de sua capacidade”.

Cabe ressaltar que, muito embora a autoridade coatora tenha
se utilizado tão somente do termo “tornar sem efeito”, na prática, haja vista a
nomeação,  posse  e  exercício  de  cargo  público  efetivo,  o  ato  se
consubstanciou em exoneração, por meio de uma velada anulação de anterior
ato administrativo.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 158.543/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu que, quando
afetados interesses individuais,  “a anulação não prescinde da observância
do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que
enseja a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada”.

O acórdão restou assim ementado:

“ATO  ADMINISTRATIVO  -  REPERCUSSÕES  -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE -  SITUAÇÃO
CONSTITUIDA - INTERESSES CONTRAPOSTOS
- ANULAÇÃO - CONTRADITORIO. 
Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja
formalização  haja  repercutido  no  campo  de
interesses individuais, a anulação não prescinde da
observância  do  contraditório,  ou  seja,  da
instauração de processo administrativo que enseje
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a audição daqueles que terão modificada situação
já  alcançada.  Presunção  de  legitimidade  do  ato
administrativo  praticado,  que  não  pode  ser
afastada  unilateralmente,  porque  é  comum  a
Administração e ao particular.”
(RE 158543/RS. Relator:  Min. MARCO AURÉLIO.
Julgamento: 30/08/1994. Órgão Julgador: Segunda
Turma)

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça  igualmente se
manifestou:

“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  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
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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.” (Remessa Necessária e Apelação nº
0202023-66.2013.815.0201,  Quarta  Câmara
Especializada  Cível,  RELATOR:  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, Publicado em 19 de
março de 2014). (grifo nosso).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  também  se  posiciona no
mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AUDITOR FISCAL DO TRABALHO.  CONCURSO
PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO
E  POSSE  APÓS  MAIS  DE  QUINZE  ANOS  DE
EXERCÍCIO  NO  CARGO.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  DO  SERVIDOR.  VIOLAÇÃO  AOS
PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO.  PRECEDENTES. 1.  Cuida-se
de  writ  impetrado  contra  ato  administrativo  da
lavra do ministro do trabalho e emprego que tornou
sem efeito a nomeação da impetrante para o cargo
de auditor-fiscal do trabalho, após mais de quinze
anos da data da posse o do exercício; a motivação
do  ato  impugnado  é  o  cumprimento  de  decisão
judicial  na qual  houve  a reversão de provimento
favorável  quando  da  realização  do  concurso
público. 2. A primeira seção já apreciou o tema e
acordou que é necessária a atenção aos princípios
da ampla defesa e do  contraditório no âmbito dos
processos administrativos que ensejam restrição de
direito, em casos idênticos ao presentes nos autos,
de servidores relacionados com o mesmo concurso
público. Precedentes: MS 15.472/DF, Rel. Ministro
benedito Gonçalves, dje 30.3.2012; MS 15.475/DF,
Rel.  Ministro Herman Benjamin,  dje 30.8.2011; e
MS 15.469/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. P/
acórdão  ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  dje
20.9.2011. 3. Em linha de conseqüência, não cabe
apreciar a aplicação da teoria do fato consumado
ao caso neste momento, uma vez que a realização
do  regular  exercício  de  defesa  no  processo
administrativo pode resultar em decisão diversa da
que deu ensejo ao ato coator, como bem indicado
em caso similar.  Precedente:  MS 15.474/DF,  Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, primeira seção, dje
17.4.2013. Segurança concedida em parte. Agravo
regimental  prejudicado.” (STJ;  MS 15.473;  Proc.
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2010/0122562-8;  DF;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.
Humberto Martins; DJE 23/09/2013; Pág. 716)

Assim, forçoso concluir que o ato impugnado pela impetrante
não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, ferindo o art.
5º,  inciso  LV,  da  Constituição  da  República,  pelo  que,  entendo deve  ser
mantida a sentença a quo que garantiu à promovente a reintegração ao cargo
no qual já se encontrava em exercício.

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil possibilitou a atribuição de
uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o
Relator  do  processo  negar,  de  forma  monocrática,  seguimento  a
determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade  desmedida,  o  próprio  texto  legal,  no  art.  557  do  Código  de
Processo  Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade  recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto
com  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o
julgador, ou de Tribunais Superiores.

É o que  ocorre,  conforme já  devidamente  demonstrado,  na
hipótese vertente, devendo-se, pois, aplicar o mencionado dispositivo legal,
cuja incidência em sede de reexame necessário já foi sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 253. O art. 557 do CPC, que autoriza
o relator a decidir o  recurso,  alcança o reexame
necessário”.

Por tudo o que foi exposto, com base no artigo 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA DE
OFÍCIO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 8 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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