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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA. 
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO. 
PORTARIA  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  QUE 
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO E POSSE DE 
SERVIDOR  CONCURSADO.  ALEGAÇÃO  DE 
VIOLAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 
DA  LEI  DE  RESPONSABILIDADE  FISCAL. 
INSUFICIÊNCIA. CONCURSO HOMOLOGADO HÁ 
QUASE TRÊS ANOS DA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 
2012.  LEGALIDADE  DA  NOMEAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO  COM  CONTRADITÓRIO  E 
AMPLA  DEFESA.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO E DA 
REMESSA NECESSÁRIA.

– A  proibição  no  aumento  de  despesas, 
especificada pelo art. 21 da LRF, refere-se a criação 
de novos  cargos  durante  o  período ali  previsto,  e 
não a nomeação de candidato, aprovado dentro das 
vagas do edital, em concurso público para cargo já 
existente na época de realização do certame, cuja 
homologação do ocorreu a mais de dois anos antes 
do  período  eleitoral.  Precedente do  STJ:  RMS 
31312/AM. Relª Minª Laurita Vaz. J. Em 20/11/2011.
– A exoneração de servidor público, nomeado e 
empossado,  não  prescinde  do  prévio  processo 
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administrativo,  para  que  sejam  proporcionados  a 
ampla defesa e o contraditório, corolários do devido 
processo  legal  consagrado  constitucionalmente. 
Precedentes do STF e STJ; 

VISTOS, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VALESKA 
NOGUEIRA DE LIMA em face do MUNICÍPIO DE FAGUNDES.

O Impetrante  se submeteu a concurso  público  para  ocupar 
uma das 10 (dez) vagas oferecidas para o cargo de Professor de Educação 
Básica I,   através do Edital nº 001/2009, tendo sido considerado aprovado, 
ocupando  a 2ª  colocação,  vindo a  ser  nomeada  em 01 de  novembro  de 
2012, vindo a tomar posse em 03 de dezembro de 2012 (fls. 10/11).

O Impetrado, por meio da Portaria GP nº 023/2013, anulou a 
nomeação da impetrante, alegando violação ao parágrafo único do art. 21 da 
Lei Complementar nº 101/2000.

Em sendo assim, ajuizou o presente Mandamus requerendo a 
anulação do ato administrativo que anulou sua nomeação. 

Liminar deferida às fls. 33/36.

O juízo  originário,  após  regular  instrução,  proferiu  sentença 
(fls.57/62), concedendo a ordem, anulando a portaria de exoneração.

No prazo recursal, o Município de Fagundes apresentou apelo 
(fls. 64/68) alegando que a Apelada não tomou posse no prazo legal, além 
do que a revogação do ato de nomeação se deu em respeito ao disposto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer o provimento para que seja julgado 
improcedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo (fls. 69v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
desprovimento do recurso e da remessa necessária (fls. 76/78).

É o relatório.

DECIDO

Conforme visto no relatório,  o Apelado busca a cassação do 
ato  administrativo  constante  da  portaria  GP  nº  025/2013  (fl.  15)  que  a 
exonerou sem prévio processo administrativo, sob o fundamento de que sua 
nomeação ocorrereu no final do mandato e suposta  violação ao parágrafo 
único do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

Compulsando os autos, observo que a Recorrida se submeteu 
a concurso público para ocupar uma das 10 (dez) vagas oferecidas para o 
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cargo de Professor da Educação Básica I, tendo sido considerado aprovada, 
ocupando a 2ª colocação (fl. 20), vindo a ser nomeada em 01 de novembro 
de 2012, vindo a tomar posse em 03 de dezembro de 2012 (fls. 10/11).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  analisando  hipótese 
semelhante (ato que anulou nomeação de servidor público aprovado em 
certame),  entende que a proibição constante no art.  21 da LRF deve ser 
interpretada em conjunto com o art. 73, da Lei nº 9.504/1997, nos seguintes 
termos:

A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar 
n.º 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n.º 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. (STJ. RMS 31312 / AM. Relª Minª Laurita Vaz.  J. em 
20/11/2011).

Portanto, o impeditivo legal utilizado pelo Chefe do Executivo 
Municipal não veda a nomeação de servidor concursado, cujo certame tenha 
sido homologado 03 (três) meses antes do pleito eleitoral.

No caso em disceptação, extrai-se que a seleção pública em 
questão fora homologada em 31 de março de 2010 (fls. 10), ou seja, mais de 
dois anos antes das eleições municipais de 2012.

Ademais, a proibição no aumento de despesas, especificada 
pelo art. 21 da LRF, refere-se a criação de novos cargos durante o período 
ali previsto, e não a nomeação de candidato, aprovado dentro das vagas do 
edital, em concurso público para cargo já existente na época de realização 
do certame, cuja homologação do ocorreu, repita-se mais uma vez, mais de 
dois anos antes do período eleitoral.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte:
APROVADO  E  NOMEADO.  SUSPENSÃO  DE  ATO  PELA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS 
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
IMPOSSIBILIDADE.  AFRONTA  AO  ART.  5º,  LIV,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEI  DE  RESPONSABILIDADE 
FISCAL. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA À 
ESCALA  DE  DESPESAS  COM  PESSOAL  DISPOSTA  NO 
ART.  169,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DIREITO  DE 
RETORNAR  AOS  QUADROS  DO  MUNICÍPIO  DE  INGÁ. 
PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. REINTEGRAÇÃO 
QUE  SE  IMPÕE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E  DO  APELO.  -  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 
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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, LI\!, da Constituição 
Federal.  -  Afirmar  que  a  realização  de  concurso  gera 
aumento  de  despesa  é  ir  de  encontro  ao  comando 
preceituado no art. 169, 9 1º, I, da Constituição Federal, o 
qual  dispõe  que,  na  abertura  de  concurso  público,  já 
existe,  por  certo,  prévia  dotação  orçamentária TJPB  - 
Acórdão do processo nº 02020617820138150201 - Órgão (4ª 
Câmara cível) - Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA 
NÓBREGA  COUTINHO  -  j.  em  01-04-2014  (grifos 
acrescidos).

Além do  mais,  a  Administração  Pública  não  pode  anular  a 
nomeação e posse de servidor público, sem a instauração de procedimento, 
no qual seja concedida ampla defesa e contraditório. 

No  mesmo  diapasão,  colaciono  precedente  do  Superior 
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. 
INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  NOMEAÇÃO  FORA  DO 
PERÍODO  ELEITORAL  PROIBITIVO.  POSSIBILIDADE. 
EXONERAÇÃO  DO  APELADO  SEM  DIREITO  A  AMPLA 
DEFESA  E  AO  CONTRADITÓRIO.  DESCABIMENTO.  ATO 
ILEGAL.  NECESSIDADE  DE  ABERTURA  DE  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS 
DETERMINANTES.  ART.  21  DA  LRF.  INEXISTÊNCIA  DE 
VIOLAÇÃO.

1. O princípio de que a administração pode anular (ou revogar) 
os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não 
inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência 
de legalidade,  sem observância do devido processo legal  e 
ampla defesa.  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  funcionário 
demitido,  o  amplo  direito  de  defesa. (RMS.257/MA,  Rel. 
Min.  Demócrito  Reinaldo,  Primeira  Turma,  julgado  em 
17/10/1994, DJ 14/11 1994, p. 30916.). 

2. No  mesmo  sentido:  "Conforme  a  jurisprudência  do 
Pretório  Excelso  e  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é 
vedada  a  exoneração  de  servidor  público  em  razão  de 
anulação de concurso, sem a observância do devido processo 
legal."  (RMS  31.312/AM,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta 
Turma,  julgado  em  22/11/2011,  DJe  01/12/2011.)  Agravo 
regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp 150441 / PI. Rel. 
Min. Humberto Martins. J. Em 17/05/2012). [Em destaque].

Neste sentido se posicionou esta Corte:
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REMESSA OFICIAL -  ADMINISTRATIVO  -  MANDADO DE 
SEGURANÇA -  CONCESSÃO  -  SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS  -  ANULAÇÃO  DA  NOMEAÇÃO  E  POSSE  - 
AUSÊNCIA  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  NECESSIDADE  DA AMPLA  DEFESA, 
CONTRADITÓRIO  E  RESPEITO  AO  DEVIDO  PROCESSO 
LEGAL  -  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  - 
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. TJPB - Acórdão 
do processo nº 02021630320138150201 - Órgão (1ª Câmara 
Especializada Cível)  -  Relator  DES MARCOS CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE - j. em 12-08-2014 . [Em destaque]..

Inclusive,  o  STJ  entende  que  o  Poder  Público  está 
desobrigado  de  nomear  candidato  em  cadastro  de  reserva,  quando 
alcançado o limite  prudencial  de dispêndios  com folha de pessoal,  assim 
declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo respectivos da 
Administração:

[…] A aprovação do candidato dentro do cadastro de reservas, 
ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no 
edital  do  concurso público,  confere-lhe  o  direito  subjetivo  à 
nomeação para o respectivo cargo,  se,  durante o prazo de 
validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, 
seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja 
em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, 
aposentadoria,  posse  em  outro  cargo  inacumulável  ou 
falecimento.  Precedentes:  RE  581.113/SC,  1ª  Turma,  Rel. 
Min. Dias Toffoli, DJe 31.5.2011; RMS 37882/AC, Rel. Ministro 
Mauro  Campbell  Marques,  segunda  turma,  julgado  em 
18/12/2012, DJe 14/02/2013; MS 18.570/DF, 1ª Seção,  Rel. 
Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  DJe  21/08/2012;  DJe 
29/05/2012;  RMS  32105/DF,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Eliana 
Calmon,  DJe  30/08/2010.  A exceção  a  esta  regra,  desde 
que devidamente motivada pelo Poder Público e sujeita ao 
controle  do  Poder  Judiciário,  deve  estar  fundada  nas 
características fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em 
sede de repercussão geral. Nesse sentido, se houver sido 
alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de 
pessoal,  assim  declarado  este  fato  pelos  órgãos  de 
controle interno e externo respectivos da Administração, 
tudo em razão do que dispõe o art. 22, parágrafo único, 
inciso IV,  da Lei  Complementar  nº  101/2000. […]   (RMS 
37.700/RO,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 
[Em destaque].

No presente caso, não há, no caderno processual documentos 
idôneos a comprovar o comprometimento orçamentário financeiro que possa 
justificar a anulação das convocações.

Finalmente, registro que o corte nos gastos públicos, com a 
exoneração  de  servidores  públicos,  com  a  finalidade  de  adequação  da 
despesa de pessoal à Lei de Responsabilidade Fiscal, é permitida pela Carta 
Magna,  porém,  tal  medida  excepcional,  para  ser  legítima  e  legal,  deve 
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obedecer aos ditames traçados no art. 169 da CF, em especial ao seu § 3º, 
que assim dispõe:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  não  poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

[...]

§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: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança;  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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  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. (Art. 169, §§ 3ºe 4º, da CF).

Nesse cenário,  não subsistem as alegações do apelante de 
que pautou sua conduta em estrito cumprimento à legislação, especialmente, 
à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a exoneração perpetrada não foi 
antecedida do processo administrativo imprescindível para extinguir o vínculo 
jurídico existente entre a autora e o Município recorrente. 

Dessa  forma,  verifica-se  que  o  ato  de  exoneração  não  se 
revestiu  da  legalidade  esperada  dos  atos  emanados  da  Administração 
Pública Municipal, haja vista que não obedeceu aos ditames do artigo 5º, LIV 
da Constituição Federal, devendo, pois, ser mantida a sentença recorrida. 

DISPOSITIVO
Diante do exposto,  nos termos do art.  557,  caput,  do CPC, 

NEGO  SEGUIMENTO  MONOCRÁTICO  AO  APELO,  bem  assim  a 
REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em sua integralidade.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz 
Relator
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