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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO 

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA 
DECRETO Nº 075/2018 – GP

 
Rafael godeiro/rn, 16 DE JANEIRO DE 2018.

 
A PREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições, conferidas
pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Rafael
Godeiro, e:
 
Considerando que a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município de Rafael Godeiro, impõem à
Administração Pública a irrestrita observância dos princípios da
legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da
eficiência;
 
Considerando que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal,
determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei;
 
Considerando que a súmula vincula nº 43, do Supremo Tribunal
Federal, dispõe ser inconstitucional toda modalidade de provimento
que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em
concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não
integra a carreira na qual anteriormente investido;
 
Considerando que 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, nos termos da súmula 473, do
STF - Supremo Tribunal Federal;
 
Considerando que o ato administrativo de aproveitamento de cargos
sem concurso não gera direitos subjetivos e que o Poder Público pode
decretar a sua nulidade de ofício;
 
Considerando que o Poder Executivo tem poder-dever de dar efeito
negativo a ato normativo inconstitucional;
 
Considerando que o Poder Executivo, por sua Chefia pode determinar
aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar
administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem
inconstitucionais;
 
Considerando que atos administrativos com vício de
inconstitucionalidade, menos ainda os inexistentes, não se convalidam
pelo decurso do tempo e não estão sujeito à prescrição;
 
Considerando que gratificações, proventos, subsídios ou quaisquer
verbas a título remuneratório no período de desvio de função não se
incorporam e não se constituem em direito adquirido, posto que se
deram em face de ato administrativo nulo ou inexistente em primeiro
momento, e ancorado em direito inexistente;
 
Considerando que o princípio da moralidade é basilar do sistema
republicano e sua afronta fulmina qualquer pretensão à segurança
jurídica de ato administrativo, sendo princípio indispensável à
validade e existência dos atos, como já afirmado pelo Supremo
Tribunal Federal, por estar alicerçado em cláusula pétrea no inciso
LXXIII, do art. 5º da Constituição Federal, formando o princípio da
validade dos atos;
 
Considerando que a Lei de Improbidade Administrativa impõe ao
administrador público irrestrita observância aos princípios elencados
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em seu art. 4º e que são os mesmos já assinalados pela Constituição
Federal;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Anular toda modalidade de provimento sem prévia
aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em
cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido,
negando-se efeitos ao provimento sem prévia aprovação em concurso
público e ao desvio de função, para quaisquer fins em razão de
flagrante inconstitucionalidade e antijuricidade, em atenção ao poder
de auto tutela da Administração Pública e dos princípios da
legalidade, impessoalidade e moralidade.
 
Art. 2° - Cessado o desvio de função, os servidores que se encontram
em desvio de função serão reconduzidos aos seus cargos de origem e
sua remuneração será a do cargo para o qual fora investido.
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Rafael Godeiro/RN, 16 DE JANEIRO DE 2018.
 
LUDMILA CARLOS DE AMORIM ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal
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