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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº 007/2014 

Orienta os Órgãos e Entidades da Administração 

Pública Municipal quanto à irretroatividade das 

publicações de atos administrativos para nomeação 

de servidores públicos. 

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar nº 

142/2013 e o Decreto Municipal n° 089/2013, orienta os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município quanto aos procedimentos a serem 

adotados no tocante às publicações retroativas para entrada em exercício de servidores 

públicos, considerando: 

 as atuais publicações no Diário Oficial de nomeações retroativas, de modo que 

seus efeitos operar-se-iam a tempo pretérito; 

 que a publicação é condição sine qua non para validade e eficácia dos atos 

administrativos; 

 os princípios inerentes à Administração Pública, expressos no artigo 37 da 

Constituição da Republica de 1988; 

 as determinações do Estatuto do Servidor, Lei n° 2.160, de 20/12/1990, cartilhas e 

outras orientações exortadas por esta Controladoria-Geral; 

 as vedações estabelecidas no art. 22, paragrafo único, da Lei Complementar n° 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

É cediço que a Constituição de 1988 consagra expressamente como princípios basilares 

da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.  

No que diz respeito ao princípio da publicidade, verifica-se que ele exerce, basicamente, 

duas funções: a primeira visa dar conhecimento do ato administrativo ao público em 

geral, sendo a publicidade necessária para que o ato administrativo seja oponível às 

partes e a terceiros; a segunda, como meio de transparência da Administração Pública, de 

modo a permitir o controle social dos atos administrativos. 

Nos termos do Estatuto do Servidor – Lei n° 2.160/1990, especificados na Cartilha de 
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Boas Práticas
1
, como exigência legal para entrar no exercício da função publica têm-se os 

seguintes procedimentos: 

Nomeação - é a forma originária de provimento dos cargos 

públicos. 

Posse - é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 

responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 

compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura 

do termo pela autoridade competente e pelo empossado. 

Exercício - é o efetivo desempenho das atribuições do 

cargo. 

Ainda na perspectiva do Estatuto do Servidor, em seu artigo 15º tem-se que a posse 

ocorrerá no prazo improrrogável de trinta dias contados da publicação do ato de 

provimento; e consoante artigo 17º é de quinze dias o prazo para o funcionário entrar em 

exercício, contados da data da posse. 

Desta feita, reportando-nos a citada Cartilha de Boas Práticas, tem-se que o processo de 

admissão de pessoal no Município se dá da seguinte forma: 

 

                                                 
1
 http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/atos_normativos/cartilha_boas_praticas_v.final.pdf 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/atos_normativos/cartilha_boas_praticas_v.final.pdf
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Nesse diapasão, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no 

prazo previsto, sendo que a nomeação não terá efeito retroativo, eis que fere o 

principio da Publicidade e os requisitos de validade do Ato Administrativo, consagrados 

pelo Direito Constitucional e pelo Direito Administrativo. 
 

Ademais, note-se que a teoria da retroatividade, que se insere na teoria do ato 

administrativo, cede seu passo ao caso concreto. A retroatividade irá atuar sobre a 

eficácia de ato anterior, eliminando-a. Decorre do exercício do princípio da autotutela, ou 

seja, poder de polícia da Administração sobre seus atos, sendo que a regra geral é a 

projeção do ato para o futuro. 

Neste contexto, destacamos as decisões judiciais que reforçam que a nomeação é ato 

constitutivo de efeito atual, não podendo, sequer fictamente, ser retroprojetada para 

o passado. 

  

TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 410891 RJ 2005.51.01.023236-

5 (TRF-2) 

Data de publicação: 10/09/2008 

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

RETARDAMENTODA POSSE. EFEITOSRETROATIVOS NA NO

MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. 

DESCABIMENTO. 1. O provimento judicial que determinou 

a nomeação do Autor não atribuiu efeitos retroativos a tal 

nomeação, e nem poderia, pois a nomeação é ato constitutivo 

de efeito atual, não podendo, sequer fictamente, ser 

retroprojetada para o passado. 2. A jurisprudência já se 

encontra sedimentada no sentido de que o proveito econômico 

decorrente da aprovação em concurso público condiciona-se ao 

exercício do respectivo cargo. 3. Até o trânsito em julgado da 

decisão que afastou o resultado do exame psicotécnico, o que 

havia era tão somente a pretensão do concursando ao exercício 

do cargo, condicionada ao acolhimento da tese jurídica 

sustentada pelo mesmo, não agindo, pois, de forma ilícita a 

Administração ao deixar de nomeá-lo juntamente com os demais 

candidatos aprovados no Curso de Formação, inexistindo, 

portanto, qualquer dever indenizatório. 4. Apelação desprovida. 

Agravo interno prejudicado. 

 

http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1606575/apelacao-civel-ac-410891-rj-20055101023236-5
http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1606575/apelacao-civel-ac-410891-rj-20055101023236-5
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TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 200451010143911 RJ 

2004.51.01.014391-1 (TRF-2) 

Data de publicação: 02/08/2010 

Ementa: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – 

RETARDAMENTO DA POSSE -

 EFEITOSRETROATIVOS NA NOMEAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO. 1. O 

provimento judicial que determinou a nomeação do Autor não 

atribuiu efeitos retroativos a tal nomeação, e nem poderia, pois 

a nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo, 

sequer fictamente, ser retroprojetada para o passado. 2. A 

jurisprudência já se encontra sedimentada no sentido de que o 

proveito econômico decorrente da aprovação em concurso 

público condiciona-se ao exercício do respectivo cargo. 3. Até o 

trânsito em julgado da decisão que afastou o resultado do exame 

psicotécnico, o que havia era tão somente a pretensão do 

concursando ao exercício do cargo, condicionada ao 

acolhimento da tese jurídica sustentada pelo mesmo, não agindo, 

pois, de forma ilícita a Administração ao deixar de nomeá-lo 

juntamente com os demais candidatos aprovados no Curso de 

Formação, inexistindo, portanto, qualquer dever indenizatório. 

4. Apelação provida. Sentença reformada. 

Veja-se que tal prática pode configurar burla aos dispositivos legais retro mencionados, 

além de caracterizar ilícito penal nos seguintes termos do art. 324 do Código Penal – 

Decreto-Lei n° 2848/1940: 

Art. 324. Entrar no exercício de função pública antes de 

satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, 

sem autorização, depois de saber oficialmente que foi 

exonerado, removido, substituído ou suspenso: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

Por fim , ressalta-se que a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/1992, dispõe 

em seu artigo 11º que “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”. 

 

http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15664255/apelacao-civel-ac-200451010143911-rj-20045101014391-1
http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15664255/apelacao-civel-ac-200451010143911-rj-20045101014391-1
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É a orientação. 

 

Contagem, 03 de novembro de 2014.  

 

 

Nicolle Ferreira Bleme 

Auditora-Geral do Município 

 

 

 

Vanderlei Daniel da Silva 

Controlador-Geral do Município 
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Ilustríssimos Senhores 

Farley Eduardo Pereira Lima 

Chefe de Gabinete 

 

Albert Rocha Diniz Torres 

Secretário Municipal de Comunicação e Transparência 

 

Amarildo de Oliveira 

Procurador-Geral 

 

Antônio Fernando Máximo 

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

Antônio Fernando Máximo 

Secretário Municipal de Administração 

 

Dalmy Freitas de Carvalho 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

Rodrigo Vieira de Assis 

Secretário Municipal de Governo 

 

José Ramoniele Raimundo dos Santos 

Secretário Municipal de Educação 

 

Paulo Antônio da Costa Prado 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

 

Thiago Guedes Lima Vieira 

Secretário Municipal de Trabalho e Geração de Renda 

 

Luiz Eustáquio Teixeira de Magalhães 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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Marilene Silva Santana Pimenta 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Sant’Clair  Schmiett Terres 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 

Sílvio Braz da Silva 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

 

Ivayr Nunes Soalheiro 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

Ronaldo Tadeu dos Santos 

Secretário Municipal de Saúde 

 

José Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Defesa Social 

 

Marco Aurélio Moreira 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 

Hamilton Lara Moreira 

Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao 

Idoso 

 

Karla Roque 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

 

Evandro José da Silva 

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC 

 

Marco Aurélio Moreira 

Presidente do Centro Industrial de Contagem – CINCO 

 

José Carlos Gomes Carneiro 

Presidente da Fundação de Parques e Jardins – ConParq 
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Agostinho Fernandes da Silveira 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 

 

Renata Sousa Lima 

Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC 

 

Paulo Lourenço da Silva 

Companhia Municipal de Habitação, Obras e Serviços de Contagem – CONTERRA 

 

Paula Coelho Perim  

Instituto de Planejamento Urbano - IPUCON 


