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Mandado de Segurança 34288 – DF 
Relator: Ministro Roberto Barroso
Impetrante: Maria Izabel Azevedo Noronha
Impetrado:    Presidente da República
Amicus curiae: Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação
Amicus curiae: União Nacional dos Estudantes - UNE

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO PARA CÂMARA DO CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO (CNE).  MANDATO FIXO. ATO TORNADO
SEM  EFEITO  ANTES  DA  POSSE. INVESTIDURA  NÃO
COMPLETADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1 – Não é ilegal o ato que tornou sem efeito a nomeação
da impetrante para o Conselho Nacional de Educação an-
tes da posse, uma vez que a falta de perfectibilização da in-
vestidura  resultou  na  não  conferência  das  prerrogativas,
direitos e deveres do cargo, incluído o exercício de man-
dato por tempo fixo. 

2 – Parecer pela denegação da ordem. 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,

impetrado por Maria Izabel Azevedo Noronha contra ato suposta-

mente coator do Presidente da República que tornou sem efeito a

sua nomeação para compor uma das Câmaras do Conselho Naci-

onal de Educação. 

Alega a impetrante que  o respectivo direito líquido e certo

teria sido adquirido quando de sua designação, constante de de-
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creto de maio de 2016 editado pela então Presidente Dilma Rous-

seff,  para ocupar cargo de conselheira do supracitado órgão, cujo

mandato seria de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 8º, § 6º, da

Lei 4.024/1961. Cita julgado do STJ, decisão da lavra do Ministro

Dias Toffoli no Mandado de Segurança 34205/DF  e entendimen-

tos doutrinários, a fim de amparar o que aduzido.

Sustenta constituído seu direito subjetivo ao exercício do re-

ferido cargo a partir da designação/nomeação realizada de acordo

com as normas legais aplicáveis, sendo irrelevante o fato de ainda

não haver tomado posse na época da revogação. Acrescenta que a

atuação do Conselho Nacional de Educação deve desvincular-se

de interesses de governo, sendo necessária a preservação do princí-

pio da legalidade, do ato jurídico perfeito e da ordem jurídica. 

Afirma que  as  únicas  hipóteses  autorizadoras  da  perda  do

cargo pelo conselheiro antes de escoado o prazo fixado em lei,

previstas nos arts. 16 e 17 do Regimento Interno do Conselho

Nacional de Educação, não estariam configuradas na espécie. 

Assevera estarem presentes os requisitos exigidos para a con-

cessão da liminar requerida. Explica que “a plausibilidade do direito

resta clarividente quando nos deparamos com precedente desta Suprema

Corte que analisou caso idêntico ao presente, concedendo a tutela de ur-

gência para suspender os efeitos do ato coator que exonerou igualmente o

Diretor-Presidente da EBC legalmente designado por  meio de Decreto

Presidencial.” Consoante argumenta, o perigo da demora exsurgiria

dos fatos de estar sendo privada de exercer atividade de relevante
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múnus público e de haver sido antecipada a data de posse dos no-

vos conselheiros. 

Pleiteia a concessão da liminar, inaudita altera parte, para serem

suspensos o ato apontado até a decisão final do presente  writ e a

aludida posse. Ao final, pugna pela anulação do ato apontado como

coator. 

Junta aos autos cópia da publicação do ato apontado como

coator e do relativo à sua designação,  da Lei 4.024/1961, do Re-

gimento do Conselho Nacional de Educação e da decisão do Mi-

nistro Dias Toffoli mencionada.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão assim sin-

tetizada:

Bem examinados os autos, verifico, em juízo de mera deliba-
ção, próprio desta fase, que, embora indicada por Decreto
Presidencial de 10 de maio de 2016, a impetrante não to-
mou posse no cargo de Conselheira da Câmara de Educação
Básica, o que retira do feito a urgência  necessária  para  o
exercício da competência prevista no art. 13, VIII, do Regi-
mento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, o ato de indicação objeto dos autos ainda não se
aperfeiçoou, sendo incontroverso que a requerente não che-
gou a ser investida no cargo e, portanto, não se acha no efe-
tivo exercício de mandato de Conselheira.
Por outro lado, cumpre salientar que o ato a ser praticado na
próxima segunda-feira  é  plenamente  reversível  e  que, por
ora, milita em favor do Poder Público a presunção de veraci-
dade e de legalidade de seus atos.
Tanto assim que o art. 22, § 2º da Lei 12.016/09, aplicável
por analogia à hipótese dos autos, recomenda que se ouça a
Administração Pública antes da concessão de eventual limi-
nar.
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Note-se, por  oportuno, que  a  providência  em  apreço  se
aplica ao caso até mesmo para que a decisão a ser tomada
seja definitiva e não efêmera ou provisória, tendo em consi-
deração o interesse público e o princípio da continuidade do
serviço público.
Isso posto, indefiro a liminar requerida, sem prejuízo de rea-
preciação do feito pelo juiz natural em período de normali-
dade.

A impetrante pediu a reconsideração desse pronunciamento,

o que restou indeferido pelo então Presidente dessa Corte. 

A Confederação Nacional  dos Trabalhadores  em Educação

(CNTE) e a União Nacional dos Estudantes (Une) foram admiti-

dos na qualidade de amici curiae, mas, a despeito de instadas, deixa-

ram de apresentar memoriais. 

Novo pedido de reconsideração foi apresentado pela impe-

trante. 

Informações foram prestadas pela Advocacia-Geral da União,

com pedido de não conhecimento do mandado de segurança, ante

a inadequação da via eleita, ou a denegação da ordem. 

Na sequência, a União requereu seu ingresso no feito. 

Vieram, então, os autos com vista à Procuradoria-Geral da

República, para manifestação como custos legis.

Esses, em síntese, são os fatos de interesse. 

A impetrante aduz que o respectivo direito líquido e certo

teria exsurgido a partir de sua designação, constante de decreto de

4



PGR Mandado de Segurança 34288 – DF 

maio de 2016 editado pela então Presidente Dilma Rousseff, toda-

via, não lhe assiste razão. 

É certo que o art. 8º, § 6º, da Lei 4.024/1961 determina que

os Conselheiros terão mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma

recondução para o período imediatamente subsequente, e que, nos

termos dos arts. 16 e 17 do Regimento Interno do Conselho Na-

cional de Educação, tais agentes somente terão a perda dos respec-

tivos  mandatos  declarada  por  decisão  da  maioria  absoluta  dos

membros do Conselho Pleno se, injustificadamente  e num perí-

odo de doze meses, não comparecerem “a três reuniões mensais con-

secutivas  ou a seis  alternadas”, considerando-se ausência  a falta  “a

mais de um terço das sessões de uma mesma reunião”.

Contudo, tais disposições são inaplicáveis in casu, porquanto, à

época da edição do decreto que tornou sem efeito a designação da

impetrante, ainda não se havia completado a investidura no cargo

público, que ocorre com a posse, nos termos do art. 7º da Lei

8.112/1990. Consequentemente, inexiste falar em mandato e, me-

nos, na garantia de observância do prazo fixado para seu exercício.

Acerca da necessidade da posse para a perfectibilização da in-

vestidura, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que 

“não basta a nomeação para que se aperfeiçoe a relação entre o Es-
tado e o nomeado. Cumpre que este  tome posse, que é o ato de
aceitação do cargo e um compromisso de bem-servir e deve ser prece-
dida por inspeção médica. Com a posse ocorre a chamada 'investi-
dura'  do  servidor, que  é  o  travamento  da  relação funcional.”1

1 Curso de Direito Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
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Também nessa linha, José dos Santos Carvalho Filho ensina
que “a posse é o ato da investidura pela qual ficam atribuídos ao
servidor as prerrogativas, os direitos e os deveres do cargo. É o ato de
posse que completa a investidura, espelhando uma verdadeira con-
ditio iuris para o exercício da função pública.”2

Portanto, a decisão mediante a qual o Ministro DIAS TOFFOLI

deferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança 34205/DF

não aproveita à impetrante. Isso porque, naquela ocasião, o impe-

trante já se encontrava investido no cargo público que lhe conferia

o exercício de mandato por prazo estabelecido por lei, tendo sido

a ele atribuídas as prerrogativas, direitos e deveres decorrentes. O

encadeamento cronológico evidencia, de forma detalhada, que ha-

via sido nomeado para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa

Brasil de Comunicação S.A. (EBC) em  três de maio, empossado

no dia  dez  subsequente  e exonerado em  dezessete de maio de

2016.

Frise-se, por oportuno, não incidir à espécie o Verbete de Sú-

mula 16 dessa Corte, que confere direito à posse a servidor nome-

ado em virtude da aprovação em concurso público,  por  ser  tal

hipótese diversa da ora em análise.

Com efeito, não é ilegal o ato que tornou sem efeito a no-

meação da impetrante para o Conselho Nacional  de Educação

antes da posse, uma vez que a falta de perfectibilização da investi-

284.
2 Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.

625.
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dura resultou na não conferência das prerrogativas, direitos e de-

veres do cargo, incluído o exercício de mandato por tempo fixo. 

Ante  o  exposto, opina a  Procuradoria-Geral  da  República

pela denegação da ordem. 

Brasília (DF), 2 de março de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/BPP
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