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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
IRRESIGNAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS A
PROPOSITURA DA DEMANDA E DA CERTEZA E
LIQUIDEZ  DO  DIREITO  ALEGADO.  ANULAÇÃO
DA  SENTENÇA.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA
CAUSA  MADURA.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO
515,  §  3º,  DO  CPC.  POSSIBILIDADE.
PRELIMINARES  DE  AUSÊNCIA DE  INDICAÇÃO
DA AUTORIDADE COATORA E DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.  AFASTADAS. APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO. LONGO TEMPO DE
ESPERA PARA NOMEAÇÃO. CONVOCAÇÃO
APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
PROVIMENTO  DO  APELO  E  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.

-Não  é  plausível  exigir  que  os  candidatos
acompanhem  diariamente,  por  longo  período,  o
Diário Oficial ou os sites relacionados ao concurso,
para  verificarem  se  foram  convocados,  pois,  em
casos tais, a comunicação deve ser pessoal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a primeira Câmara Cível do  Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  PROVER o  Apelo  e  CONCEDER  A
SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 106.
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RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisco de

Assis  Medeiros  Fernandes  contra ato supostamente ilegal praticado pela

Secretária  de  Administração do Município de João Pessoa,  que indeferiu o

requerimento do Impetrante para tomar posse no cargo de Professor de

Educação Básica II  –  Disciplina  de  Artes  Cênicas, visto que não tomou

conhecimento pessoal da nomeação, posto que fora publicada somente no

Diário Oficial, após vários anos do resultado final do certame.

Alegou que se submeteu ao concurso público para o

provimento de vagas em cargos da carreira dos profissionais em educação do

Município  de  João  Pessoa, no ano de 2007, para Professor de Educação

Básica II, tendo logrado aprovação em 72º lugar.

Asseverou que compareceu diversas vezes na Secretaria  de

Administração do Município, sendo informado da possível nomeação.

Ocorre  que,  em  fevereiro  de  2012,  o  Impetrante  tomou

conhecimento de que sua nomeação ocorrera em dezembro de 2011 e que

deveria ter tomado posse dentro de trinta dias.

Todavia,  tendo  passado  vários  anos  do  resultado  final  do

concurso  e  a  aprovação  ter  sido  fora  do  número  de  vagas  previstas,  o

Impetrante  deixou  de  acompanhar  as  publicações  do  Diário  Oficial,

desconhecendo  a  nomeação  e,  consequentemente,  perdendo  o  prazo  de

apresentação de documentos e de posse no cargo.

Aduziu que estranha não ter sido notificado pessoalmente de

sua nomeação, uma vez que o edital do concurso exigia manter atualizado o

endereço do candidato.

Asseverou que, tendo tomado conhecimento que a

Administração já havia publicado sua nomeação, protocolou requerimento
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pleiteando a posse, expondo os argumentos acima, mas a  Secretária de

Administração indeferiu seu pleito, conforme fls. 45/48.

Requereu o deferimento da liminar para que fosse determinado

a Impetrada que reabra  o  prazo  para  apresentação  dos  documentos  e,

também, o prazo para posse, tornando definitiva, ao final, a liminar.

A inicial foi indeferida por inexistência de direito líquido e certo,

tendo sido a ação extinta sem julgamento do mérito às fls. 53/55.

Nas  razões  de  fls.  56/61,  o  Apelante/Impetrante  alega  a

existência  de  direito  líquido  e  certo,  ante  a  previsão  editalícia  que  viola  o

princípio da publicidade e da razoabilidade, quando exige acompanhamento do

Diário Oficial por mais de três anos pelos candidatos aprovados. No mais, frisa

a dubiedade editalícia que permite interpretar que o candidato será notificado

pessoalmente. Por fim, pede a reforma da sentença e concessão da ordem.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 69/77, opinou por ser negado

seguimento ao Recurso, mantendo na sua integralidade a sentença.

O Secretário de Administração do Município de João Pessoa

apresentou  as  informações (fls. 82/89), com arguições, por meio de

preliminares, pedindo o indeferimento da inicial e alegando a  inexistência de

prova pré-constituída, defendendo que nos autos não existe comprovação das

alegações do Impetrante.

O Município de João Pessoa, à fl. 91, manifestou interesse no

feito.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 94/95, em nova manifestação,

não opinou sobre o mérito.

É o relatório.
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VOTO

Destaque-se, inicialmente, que considero presente, nos autos,

os requisitos necessários a propositura da demanda, inclusive, a certeza e a

liquidez do direito alegado que serão analisadas no mérito.

Assim, anulo a sentença e aplico a teoria da causa madura,

nos termos do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil. 

DAS PRELIMINARES

Da ausência de indicação da autoridade coatora

Realmente,  verifica-se  que a parte  não indicou a  autoridade

coatora, porém tal ausência foi suprida, às fls. 82/89, não gerando prejuízo.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Da prova pré-constituída

O Secretário de Administração do Município de João Pessoa

arguiu ausência de prova pré-constituída para instruir a ação mandamental.

Sem embargo, verifica-se, nos autos, que o Impetrante instruiu

o mandamus com cópias dos Editais do Concurso, do seu resultado final, da

convocação para posse e do indeferimento do requerimento administrativo,

não havendo como admitir que referidos documentos não possuem natureza

de prova pré-constituída.

Dessa forma, indefiro a preliminar de indeferimento da Inicial.

Do Mérito

O cerne da questão posta em Juízo diz respeito à legalidade da

publicação de convocação para posse em cargo público, feita unicamente por
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meio de Diário Oficial, quando já decorrido longo tempo da homologação do

concurso.

Examinando os autos, observo que os documentos de fls.

32/33 (edital nº 08/2008 – PMJP - 21 de fevereiro de 2008 – resultado final do

certame)  comprovam que o Impetrante foi aprovado no Concurso Público para

preenchimento de cargo de Professor de Educação Básica II  - Disciplina de

Artes Cênicas -  da Secretaria da Administração do Município de João Pessoa,

sendo classificado em 72º lugar.

No dia 22 de dezembro de 2011, passados quase quatro anos

da divulgação do resultado final, a Administração convocou  os  candidatos

aprovados,  inclusive  o  Impetrante,  para  apresentação  dos  documentos  e

posse, conforme edital n.º 14/2011/SEAD (fls. 34/44).

Tendo perdido o prazo para a posse, o Impetrante protocolizou

requerimento expondo os argumentos elucidados na Inicial do mandamus,

sendo que o Secretário da Administração indeferiu o pleito administrativo no dia

04 de março de 2012  (fls. 45/48), o que motivou a busca ao Judiciário para

satisfação do direito reclamado.

A Constituição Federal determina, em seu art. 37, a publicidade

dos atos públicos como exigência para sua transparência, e a ausência de

publicação dos atos administrativos enseja nulidade.

É indubitável que, se o edital que rege o concurso público

possui previsão expressa a respeito do meio de comunicação, a convocação

dos inscritos para etapas seguinte  e  nomeação, com lapso temporal

razoavelmente curto, por simples publicação no órgão oficial, não afronta a

legalidade.

Ocorre que,  in  casu,  a nomeação foi publicada em período

superior a três anos e 10 meses da divulgação do resultado final, fazendo

desaparecer a espectativa de imediata convocação.
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Desse modo, entendo que não é plausível  exigir que os

candidatos acompanhem diariamente, por longo período, o Diário Oficial ou os

sites relacionados ao concurso, para verificarem se foram convocados, pois em

casos tais, a comunicação deve ser pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento de

que a convocação de determinado candidato para as fases seguintes do

certame, quando transcorrido longo prazo temporal, deve ser efetivada

pessoalmente, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL
PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO
TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A
REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.  1. Trata-se de
mandado de segurança impetrado por candidato
aprovado em concurso público contra ato que o teria
excluído do certame. O impetrante recorrente alega que,
apesar de ter tomado conhecimento da sua aprovação na
primeira etapa do concurso por meio de edital, somente
nove meses após isso é que houve a convocação para a
perícia médica. Entende violado seu direito, por não ter
sido intimado pessoalmente para a avaliação médica.  2.
Há entendimento pacífico nesta Corte 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.  3. Na espécie, o
recorrente foi convocado para a avaliação de títulos do
certame em edital publicado em 27.1.2009, sendo
convocado genericamente nesse mesmo edital para
avaliação médica em 1.9.2009. 4. E, mesmo não havendo
previsão expressa no edital do certame de intimação
pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em
observância aos princípios constitucionais da publicidade
e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do longo lapso temporal decorrido
entre as fases do concurso (mais de 8 meses), comunicar
pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que
pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame
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médico. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança
provido.(RMS 34.304/ES, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/09/2011, DJe 14/09/2011).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇAO PARA SEGUNDA FASE. MERA
PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL
DE QUATRO ANOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE.  1. Em obséquio ao princípio
constitucional da publicidade, a convocação do ora
agravado, candidato aprovado na primeira fase do
concurso público, para a realização das
subsequentes etapas não poderia se dar por meio de
simples publicação no Diário Oficial, cuja leitura
diária por quase 4 (quatro) anos período decorrido
desde a inscrição até o malfadado chamamento para
o exame de avaliação física é tarefa desarrazoada e
que não se revela exigível em absoluto. Precedentes.
Agravo regimental não provido.(AgRg no RMS 32511/RN,
Ministro Castro Meira, DJe de 23.11.2010).

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. APROVADO EM
CONCURSO  PÚBLICO.  LONGO  TEMPO  DE  ESPERA
PARA  NOMEAÇÃO.  CONVOCAÇÃO  APENAS  NO
DIÁRIO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO
PESSOAL.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  Não  é
razoável  exigir  que  o  aprovado  em  concurso  público
acompanhe  as  publicações  oficiais,  diariamente  e  com
leitura  atenta,  por  sucessivos  anos,  para  não  ser
prejudicado com perda de prazo administrativo.  TJPB -
Acórdão do processo nº 99920120012938001 - Órgão (2ª
CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque - j. em 24/04/2013

Diante de todo o exposto, PROVEJO o  Apelo  para,  em
consequência,  CONCEDER A SEGURANÇA,  e  determinar ao Impetrado que
reabra o prazo previsto no edital nº 14/2011 e, atendidos os requisitos deste,
que se dê posse ao Impetrante Francisco de Assis Medeiros Fernandes, no
cargo de  Professor de Educação Básica II – Artes Cênicas, do Município de
João Pessoa.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
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o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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