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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO Nº 0012044-88.2011.815.2001
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Tadeu Almeida Guedes
APELADOS: Michele Nóbrega de Araújo e outros
ADVOGADO: Ricardo Nascimento Fernandes
REMETENTE: Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.  PUBLICAÇÃO DO ATO DE
NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. GRANDE LAPSO TEMPORAL
ENTRE  O  RESULTADO  DO  TESTE  E  O  CHAMAMENTO  DO
CANDIDATO. INSUFICIÊNCIA DO MÉTODO DE COMUNICAÇÃO.
PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA CORTE.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS.

- STJ: “Muito embora não houvesse previsão expressa no edital
do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua
convocação,  em observância aos princípios  constitucionais  da
publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria
convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer,
se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse”.
(AgRg no RMS 23467/PR, Relatora: Ministra MARIA THEREZA
DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  15/03/2011,
publicação: DJe 25/03/2011).

- Recursos aos quais se nega seguimento com arrimo no art.
557 do CPC e Súmula 253 do STJ.
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Vistos etc.

O ESTADO DA PARAÍBA interpôs apelação contra sentença (f.
190/193) do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por MICHELE NÓBREGA DE ARAÚJO e
OUTROS, que concedeu a segurança requerida, confirmando a liminar de
f.  120/123,  para  consolidar  a  participação  dos  impetrantes  nas  etapas
subsequentes  do  concurso para  o Curso de  Formação de Soldados  da
Polícia Militar da Paraíba.

Nas  razões  do  recurso,  o  apelante suscita a  legalidade  e  a
razoabilidade da publicação do ato convocatório, bem como que devem
ser  observados  os  princípios  da  vinculação  ao  edital,  da  eficiência,
razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia (f. 200/207).

Contrarrazões ofertadas às f. 211/223.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e
da remessa (f. 232/236).

É o relatório.

DECIDO.

Historiam os autos que os impetrantes/apelados  participaram
do concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia
Militar  do  Estado  da  Paraíba  (PM/BM–2008),  cujo  resultado  do  teste
intelectual foi publicado no dia 27 de julho de 2008, sem que seus nomes
constassem do rol dos aprovados.

Acontece que os apelados teriam tomado conhecimento de que
a  Polícia  Militar,  mais  de  dois  anos  depois,  estaria  convocando  os
candidatos  remanescentes.  Foi  quando,  constataram  que  teria  sido
publicado, exclusivamente na página eletrônica da Polícia Militar, no dia 27
de outubro de 2010, o Ato nº 186, convocando os citados remanescentes
para a entrega do exame de saúde.

Por não terem tido ciência da convocação, os impetrantes não
compareceram para a entrega dos documentos relacionados ao exame de
saúde, o que acarretou a eliminação do certame.

Propugnando a tese de que, ante a passagem de grande lapso
temporal entre a prova intelectual e a convocação, o Estado da Paraíba
deveria  ter  chamado  os  candidatos  remanescentes  por  meio  de  carta
pessoal ou telegrama, os impetrantes requereram e obtiveram tutela de
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urgência para que fossem imediatamente convocados para realização dos
exames médicos  e,  se aprovados,  participassem das demais etapas do
certame.

De  fato,  o  decurso  do  tempo  afastou  os  impetrantes  da
obrigação  de  acompanhar  os  meios  eletrônicos  acerca  de  informações
sobre o concurso, até porque seus nomes, inicialmente, não constaram
dentre  os  aprovados  no  exame  intelectual.  Assim  sendo,  fazia-se
necessária a convocação pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou sua jurisprudência
no sentido  de  que caracteriza  violação  ao princípio  da  razoabilidade  a
convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante
publicação  do  chamamento  em  diário  oficial  quando  passado
considerável  lapso temporal  entre  a  realização  ou  a divulgação  do
resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma
vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com
leitura atenta, as publicações oficiais. Vejamos o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO  PARA  POSSE  POR PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO
OFICIAL,  SEM NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.  IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 
1.  No  caso  dos  autos,  a  nomeação  em  concurso  público  após
considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem
a  notificação  pessoal  do  interessado,  viola  os  princípios  da
publicidade  e  da  razoabilidade,  não  sendo  suficiente  a
convocação para a fase posterior  do certame por  meio do
Diário Oficial,  conforme recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental não provido.1

No mesmo sentido, este Tribunal vem se posicionando:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONCURSO  PÚBLICO. CONVOCAÇÃO  PARA  NOVA  ETAPA  DO
CERTAME. PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL E EM SITES
ELETRÔNICOS.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO  EM  DAR  A  MAIOR
DIVULGAÇÃO  POSSÍVEL  AOS  SEUS  ATOS.  INOBSERVÂNCIA  DOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOBILIDADE  E  DA  PUBLICIDADE.  DEVIDA
RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE
SAÚDE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU. DESPROVIMENTO. De acordo com o princípio constitucional

1 AgRg no REsp 1441.628/PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data de
Julgamento: 18.06.2014, Data de Publicação: 10.10.2014.
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da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é  dever  da  Administração  conferir  aos  seus  atos  a  mais  ampla
divulgação possível,  principalmente quando os administrados forem
individualmente  afetados  pela  prática  do  ato.  É  assente  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
caracterizar  violação  ao  princípio  da  razoabilidade  a
convocação  para  determinada  fase  de  concurso  público
apenas  mediante  publicação  em  sites  ou  Diário  Oficial
quando  passado  considerável  lapso  temporal  entre
realização da etapa anterior e a referida convocação, por ser
inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as
publicações oficiais. “A despeito da ausência de norma editalícia
prevendo a intimação pessoal do candidato, a Administração Pública
tem o  dever  de  intimar  pessoalmente  o  candidato,  quando  há  o
decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a
data da nomeação, em atendimento aos princípios constitucionais da
publicidade e razoabilidade. ” (STJ. RMS nº 23.106. Relª Minª Laurita
Vaz. J. Em 18/11/2010). (TJPB; AI 200.2011.048795-2/001; Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 25/09/2012; Pág. 11).2

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  ATO  CONVOCATÓRIO.
PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DO
ENTE  MUNICIPAL.  INSUFICIÊNCIA.  DECURSO  DE
CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO
DO RESULTADO E A CONVOCAÇÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO
EM  DAR  A  MAIOR  DIVULGAÇÃO  POSSÍVEL  AOS  SEUS  ATOS.
INOBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOBILIDADE  E  DA
UTILIDADE. DEVIDA RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DOS  DOCUMENTOS  E  EXAMES.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  A  AMBOS  OS  RECURSOS,  POR  DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR.
- Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos
da  Administração  devem  ser  dotados  da  mais  ampla  divulgação
possível,  mormente  quando  podem  afetar  direitos  individuais  dos
administrados.
- Não é razoável exigir que os cidadãos leiam diariamente o
diário oficial para não serem desavisadamente afetados nos
seus direitos.
- "A despeito da ausência de norma editalícia prevendo a intimação
pessoal do candidato, a Administração Pública tem o dever de intimar
pessoalmente o candidato, quando há o decurso de tempo razoável
entre  a  homologação  do  resultado  e  a  data  da  nomeação,  em

2 AI  200.2011.048795-2/001;  Relator:  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  Quarta
Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 18.09.2012, Data de Publicação: 25.09.2012, Pág. 11.
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atendimento  aos  princípios  constitucionais  da  publicidade  e
razoabilidade." (STJ. RMS nº 23.106. Relª Minª Laurita Vaz. J. em
18/11/2010). (TJPB - RO e AC 0252011008005-5/001, Publicação em
10/05/2012).3

Assim, tendo em vista pacífica jurisprudência desta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça,  não há como não atrair ao caso a regra do
art. 557 do CPC, que autoriza o relator a negar seguimento “a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal  Superior”,  permissão que se
estende ao reexame necessário por força da Súmula 253 do STJ.4

Diante do exposto, nego seguimento aos recursos oficial e
apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos, com arrimo
no art. 557 do CPC e Súmula 253/STJ. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 18 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator

3 Recurso Oficial  e  Apelação  Cível  nº 0252011008005-5/001,  Relator:  Desembargador  José  Ricardo Porto,
Primeira Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 08.05.2012, Data de Publicação: 10.05.2012. 
4 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir  o recurso, alcança o reexame
necessário.”


	DECISÃO MONOCRÁTICA
	REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO Nº 0012044-88.2011.815.2001

