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APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.  SUSPENSÃO.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO
PROCESSO.  ADMINISTRATIVO.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  STJ.  SEGUIMENTO
NEGADO. CPC, ART. 557, CAPUT. SÚMULA Nº 235, DO STJ. 

“Nomeação é o ato administrativo que materializa o provimento
originário  de  um  cargo.  Como  regra,  a  nomeação  exige  que  o
nomeado  não  somente  tenha  sido  aprovado  previamente  em
concurso  público,  como  também  tenha  preenchido  os  demais
requisitos legais para a investidura legítima. Uma vez nomeado o
servidor, o desfazimento da nomeação não fica ao exclusivo critério
da  Administração:  o  ato  somente  pode  ser  desfeito  depois  de
assegurar-se ao interessado a garantia do contraditório e da ampla
defesa”.1 

Nos termos da Súmula nº 253, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça,  o  “art.  557  do  CPC,  que  autoriza  o  Relator  a  decidir  o
recurso, alcança o reexame necessário”.

Relatório

Trata-se de remessa oficial e apelação interpostos contra sentença que
concedeu  a  segurança  no  writ  impetrado  por  Tiego  dos  Santos  Freitas  contra  ato

1 Manual de Direito Administrativo. Carvalho Filho, José dos Santos. 22 ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.
590.



supostamente ilegal do Prefeito de Itatuba.

Na sentença, o magistrado determinou que a autoridade dita coatora
praticasse os atos necessários à posse do impetrante, com a devida designação para o local
de trabalho e regularização dos vencimentos.

Segundo registrou, ainda que não tenha tomado posse, a anulação do
ato de nomeação reclama a instauração de processo administrativo prévio.

Inconformado, o Município aduz que expediu Decreto Municipal n°
004/2013 suspendendo o concurso público e todos os atos decorrentes dele, uma vez que
este foi homologado em período vedado pela legislação eleitoral e em desrespeito à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Defende, ainda, que ao tempo da expedição do referido Decreto,
o apelado ainda não havia tomado posse e que não anulou o certame, limitando-se apenas
a suspendê-lo.

Aduz, ainda, que foi instaurado inquérito administrativo para apurar
os fatos que ensejaram a suspensão do concurso público. Com base nesses argumentos,
postula  o  provimento  do  apelo  para  que  seja  reformada  a  sentença,  denegando  a
segurança.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Observa-se dos autos que, após aprovação em concurso público, o
recorrido foi nomeado para o cargo de Professor de Matemática da rede municipal de
ensino, conforme portaria de fl. 15.

Antes da posse e através do Decreto nº 004/2013, de 02/01/2013 (fls.
105/106), o atual Prefeito do Município de Itatuba, suspendeu, por prazo indeterminado, o
concurso público nº 0001/2012,e todos os atos dele decorrentes.

A controvérsia posta nos autos, pois, se resume a definir se mesmo
sem ter havido a posse, há a necessidade de prévio procedimento administrativo para a
suspensão dos atos administrativos já praticados.

No  caso  dos  autos,  embora  haja  notícia  de  que  foi  instaurado  o
processo administrativo para apurar eventuais vícios no concurso, creio não ser possível
impedir a posse do servidor já  nomeado sem a conclusão do processo administrativo,
inclusive garantindo-lhe o direito a ampla defesa e ao contraditório, postulados elevados a
qualidade de direitos fundamentais.



É  que,  conforme  leciona  José  dos  Santos  Carvalho  Filho,  a
“nomeação é o ato administrativo que materializa o provimento originário de um cargo.
Como  regra,  a  nomeação  exige  que  o  nomeado  não  somente  tenha  sido  aprovado
previamente em concurso público, como também tenha preenchido os demais requisitos
legais para a investidura legítima.  Uma vez nomeado o servidor,  o desfazimento da
nomeação  não  fica  ao  exclusivo  critério  da  Administração:  o  ato  somente  pode  ser
desfeito depois de assegurar-se ao interessado a garantia do contraditório e da ampla
defesa”.2 

No caso dos autos, o recorrido teve sua nomeação publicada, sendo
impedido de tomar posse em razão da suspensão do concurso público. Nada obstante o
direito de autotutela da Administração, não se afigura constitucional que, sumariamente,
seja  impedido  de  tomar  posse  no  cargo  para  o  qual  concorreu,  sem  que  o  processo
administrativo seja finalizado. A propósito do tema, vejamos a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  SERVIDORES
PÚBLICOS.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.  EXONERAÇÃO.  SERVIDORE  PÚBLICO.  ART.
21  DA  LRF.  EXIGÊNCIA  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  1.
(...  ).2.  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 Responsabilidade Fiscal,  sem a observância  do
devido  processo  legal.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental  não
provido. (S1] - AgRg no AREsp: 245888 SP 2012/0222357-2, Relator:
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 22/08/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO  DE
CONCURSO  PÚBLICO.  EXONERAÇÃO  DO  SERVIDOR,  SEM
AMPLA  DEFESA  E  CONTRADITÓRIO.  GARANTIAS
INAFASTÁVEIS. PRECEDENTES. 1. De acordo com o artigo 535
do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  declaratórios  são
cabíveis  nas  hipóteses  de  haver  omissão,  contradição  ou
obscuridade  na  decisão  prolatada.  Não  pode  tal  meio  de
impugnação  ser  utilizado  como  forma  de  se  insurgir  quanto  à
matéria  de  fundo,  quando  esta  foi  devidamente  debatida  no
acórdão embargado. 2. Revela-se nula a exoneração dos recorridos
por força de ato unilateral que,  em afronta à segurança jurídica,
desconstituiu  situação  constituída  com  aparência  de  legalidade
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sem que assegurados a ampla defesa e o contraditório. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1180695/MG, ReI.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA,
julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012)

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,  ReI.  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,  ReI.  Ministra  Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe OV12/2011.) Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  150.441;  Proc.
2012/0039243-2; rI; Segunda Turma; ReI. Min. Humberto Martins;
Julg. 17/05/2012; DJE 25/05/2012)

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO
NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO NOMINAL PARA QUE
APRESENTEM  DOCUMENTOS.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OU À POSSE. 1. "Uma vez publicado
o edital  do  concurso  com número  específico  de  vagas,  o  ato  da
Administração  que  declara  os  candidatos  aprovados  no  certame
cria  um  dever  de  nomeação  para  a  própria  Administração  e,
portanto,  um  direito  à  nomeação  titularizado  pelo  candidato
aprovado dentro desse número de vagas" (RE 598.099/MS, Tribunal
Pleno, Min. Gilmar Mendes, Sessão de 10/08/2011). Por outro lado,



uma vez nomeado, mesmo fora do número de vagas, o servidor tem
direito  à  posse,  conforme  Súmula  16  do  STF  ("Funcionário
nomeado por concurso tem direito à posse") 2. No caso, não há falar
em direito subjetivo à nomeação porque os impetrantes obtiveram
classificação fora do número de vagas inicialmente previsto; e não
há  direito  a  posse  porque  não  ocorreu  nomeação,  mas  apenas
convocação para apresentação de documentos. 3. Recurso ordinário
a que se nega provimento. (RMS 34.064/AP, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe 25/10/2011)

Configura inequívoca lesão ao direito do servidor público o sumário
afastamento, ignorando-se a exigência quanto à formalização do necessário e competente
procedimento administrativo, propiciando o exercício da mais ampla defesa.

Como é sabido, o art. 5º, inciso L, da CF/88, assegura aos litigantes,
em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
defesa. 

Assim, em que pese toda a argumentação trazida pelo recorrente,
entendo que a nomeação só pode ser  desfeita  pela  administração com observância  do
devido processo legal  e a garantia da ampla defesa.  Reitere-se que não se está  aqui a
defender  ou  autorizar  a  nomeação  e  posse  definitivas  do  recorrido,  em  eventual
desrespeito à LRF ou outros diplomas legais. O que se defende é que antes de suspender a
nomeação e a posse, seja encerrado o processo administrativo respectivo, com garantia da
ampla defesa e contraditório. Somente após a conclusão do feito poderá a Administração,
se for o caso, lançar mão do poder de autotutela para anular atos eivados de vícios.

Expostas estas razões, bem assim considerando o que autoriza o art.
557, caput,  do CPC, e a súmula nº 253, do STJ, nego seguimento à remessa oficial  e à
apelação, mantendo a sentença atacada. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 29 de setembro de 2014.

         Miguel de Britto Lyra Filho
                    Juiz Convocado


