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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036202-13.2011.815.2001.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Apelante : Marcelo Fernandes Simplício e outros.
Advogados : Francicláudio de França Rodrigues e outros. 
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Procurador : Alexandre Magnus F. Freire.

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATOS  APROVADOS  FORA  DAS
VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA LIMITANDO
O  NÚMERO  DE  PARTICIPANTES  PARA
REALIZAÇÃO  DA  SEGUNDA  FASE  DO
CERTAME.  LEGITIMIDADE.  ALEGAÇÃO DE
IRRELEVÂNCIA  DO  DISPOSTO  NO
INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO  SOB  O
ARGUMENTO  DE  QUE  LEI  ESTADUAL
ESTIPULOU  DETERMINADO  PRAZO  PARA
PREENCHIMENTO DO QUADRO DO ÓRGÃO
ESTATAL.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.
NECESSÁRIO  RESPEITO  ÀS  REGRAS  DO
EDITAL. DESPROVIMENTO. 

- Uma  vez  verificado  que  os  demandantes  não
obtiveram  colocações  suficiente  à  participação  da
segunda etapa do certame público, sendo plenamente
legítimo à Administração estipular no edital ponto de
corte para os habilitados às próximas fases, não há que
se  falar  em  modificação  superveniente  das  regras
editalícias  para  conformação  com  a  legislação  que
dispõe sobre norma programática de composição dos
quadros  do  órgão  estatal,  sob  pena  de  afronta  aos
princípios  norteadores  do  concurso  público,  em
especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
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negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Marcelo Fernandes
Simplício e outros  contra sentença (fls. 236/242) proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação de Obrigação de
Fazer”  ajuizada  pelos  recorrentes  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  julgou
improcedente o pedido da inicial, apresentando a seguinte ementa:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA  DO  EDITAL.  CANDIDATOS
APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL  E  ISONOMIA  ENTRE  OS
CONCORRENTES.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.
Os  concursos  públicos  são  norteados  por  dois
princípios  constitucionais  fundamentais  –  da
igualdade e da moralidade administrativa – uma vez
que permite aos candidatos disputarem uma vaga no
serviço público sem distorções de condições e veda à
administração pública a utilização do certame para
favorecer ou perseguir quem quer que seja. Trata-se,
portanto,  da  forma  mais  democrática  e  justa  de
escolha dos futuros agentes públicos.
Resta  uniforme  na  doutrina  e  na  jurisprudência  o
entendimento  de  que  o  edital  é  lei  do  concurso,
vinculando a Administração Pública e os candidatos
às regras ali estabelecidas, aforismo consagrado no
princípio da vinculação ao edital”

Inconformados,  os  autores  interpuseram  Recurso  Apelatório
(fls. 244/252), em cujas razões relatam que participaram do processo seletivo
interno  para  o  Curso  de  Formação  de  Sargentos  –  CFS  PM/BM  2011,
concorrendo a 60 (sessenta) vagas para o cargo de 3º Sargento da Qualificação
de Praças Combatentes (QPC), dividindo-se o certame em duas fases, sendo a
primeira uma prova escrita e a segunda o exame de saúde e de aptidão física.

Aduzem  que  foram  considerados  aprovados,  porém,  não
habilitados, sustentando que a previsão editalícia, no sentido de serem apenas
habilitados aqueles candidatos que estiverem dentro do limite de suas vezes o
número de vagas ofertadas, desrespeita os Decretos nº 30.109/08, 31.133/10 e
31.778/10, bem como a Lei Complementar nº 87/2008, sob o argumento de que
esta impõe o preenchimento do efetivo militar até dezembro de 2010. Ao final,
pugnam pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  Estado  da  Paraíba  não
apresentou contrarrazões (fls. 31/10/14).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  259/262),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação ministerial.
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É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos.

De antemão, consigno que a pretensão dos apelantes se revela
manifestamente  improcedentes,  assim  como  seus  argumentos  recursais,
afrontando  a  jurisprudência  dos  Tribunais  Pátrios,  bem  como  a  própria
estrutura  constitucionalmente  prevista  para  a  disputa  pública  de  cargos
ofertados pela Administração.

Conforme se infere dos autos, os demandantes reconhecem que
o Edital que rege o certame público de que participaram era claro e inconteste
quanto  às  regras  estatuídas  para  aprovação  e  habilitação  na  primeira  e  na
segunda fases do concurso.

Assim, para o cargo de  3º Sargento da Qualificação de Praças
Combatentes (QPC) da Polícia Militar da Paraíba, aqueles que se submeteram
à prova  escrita  apenas  seriam  classificados  se  estivessem dentro  do  seleto
grupo dos 120 (cento e vinte) primeiros colocados,  consoante expressamente
estatuído:

“Item  6.2  Serão  considerados  habilitados  para
participar dos exames complementares os candidatos
no Exame Intelectual e que estejam dentro do limite
de duas vezes o número de vagas estabelecidos neste
Edital” (fls. 59).

Pois bem, na hipótese em tela, é fato incontroverso que todos os
demandantes  obtiveram uma colocação  além da  classificação  prevista  para
habilitação  à  segunda  fase,  restringindo-se  a  construir  um  entendimento
segundo o  qual,  em razão  de  a  regra  estabelecida  pelo  edital  não  suprir  o
comando legal de formação completa do efetivo da Polícia Militar, haveria de
serem  chamados  todos  os  aprovados  em  número  suficiente  ao  devido
preenchimento dos quadros da corporação.

O fato de a Lei Complementar nº 87/2008, em seus arts. 51 e 52,
estabelecer o número total do quadro de efetivos da Polícia Militar, bem como
estipular  que a estrutura organizacional  e  o  respectivo funcionamento serão
efetivados  progressivamente  até  dezembro  de  2010  não  tem  o  condão  de
modificar os termos de previsão editalícia, sob pena de desrespeito e afronta
aos princípios basilares constitucionais da legalidade e da independência de
instâncias, transformando uma norma programática em imperativa.

Ora, o norte legislativo no sentido de preenchimento de cargos
da estrutura administrativa em determinado tempo consiste em uma diretriz
para atuação futura do órgão estatal, não sendo passível de interferência pelo
Judiciário,  ainda  mais  mediante  o  desvirtuamento  de  um  dos  principais
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institutos  democráticos  do  atual  ordenamento  jurídico,  que  é  o  concurso
público.

De  igual  forma,  a  existência  de  decretos  regulamentando  o
contido na Lei Complementar nº 87/2008 não pode ensejar a declaração de
incompatibilidade  do  edital  com  a  legislação  em  vigor,  haja  vista  que  a
declaração  pública  e  o  preenchimento  de  cargos  pela  Administração  lhe
compete  de  forma exclusiva  e  discricionária,  não  sendo possível  a  invasão
jurisdicional de um verdadeiro mérito administrativo.

Nesse mesmo, sentido,  afirmando que os termos do edital  do
certame  público  vincula  não  só  os  candidatos,  mas  também  a  própria
Administração,  ressaltando-se,  inclusive,  a  legalidade  de  previsão  editalícia
sobre  a  eliminação  de  candidatos  não  convocados  para  a  segunda  etapa
procedimental, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  DISPOSITIVO  NÃO
INDICADO. DISPENSA DE RELATOR. PREVISÃO
NO  REGIMENTO  DO  TRIBUNAL  A  QUO.
APROVAÇÃO  FORA DO  NÚMERO  DE  VAGAS
FIXADAS  NO  EDITAL.  CONVOCAÇÃO  PARA
SEGUNDA ETAPA. VINCULAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. (...). 
5.  'Os  aprovados  em  concurso  público  fora  do
número de vagas previstas no edital não têm direito
subjetivo  à  nomeação,  mas  apenas  expectativa  de
direito,  que  se submete ao  juízo de conveniência e
oportunidade  da  Administração'  (AgRg  no  RMS
33.822/PB,  Rel.  Min.  BENEDITO  GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe 24/5/11).
6.  Merece  ser  mantido  acórdão  que  reconheceu a
legalidade de edital  que dispôs sobre a eliminação
dos  candidatos  não  convocados  para  a  Segunda
Etapa (Programa de Formação), haja vista que tanto
a  Administração  quanto  os  candidatos  ficam
vinculados  às  regras  estipuladas  no  instrumento
convocatório  do  certame,  pois  'o  edital  é  a  lei  do
concurso, fixando normas garantidoras da isonomia
de tratamento e igualdade de condições no ingresso
no serviço público'  (RMS 21.467/RS, Min. GILSON
DIPP,  Quinta  Turma,  DJ  de  12/6/06).  No  mesmo
sentido: AgRg no REsp 1.201.478/RJ, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 22/2/11.7. Não há como
modificar  a  premissa  fática  adotada  na  instância
ordinária sem incorrer em afronta ao Enunciado n. 7
da  Súmula  do  STJ  (REsp  1.229.272/PE,  Rel.  Min.
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MAURO  CAMPBELL MARQUES,  Segunda  Turma,
DJe 24/2/11).8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1251125 RJ 2011/0101325-7,
Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data
de  Julgamento:  03/05/2012,  T1  -  PRIMEIRA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  10/05/2012).
(grifo nosso).

Em idêntico posicionamento, o juiz sentenciante bem pontuou
que:

“Com efeito,  exigir que o Poder Público permita a
participação  do  candidato  nas  etapas  seguintes  do
certame, sem que tenha sido aprovado em uma das
fases do processo seletivo, implica em afronta direta
aos  princípios  constitucionais  norteadores  do
concurso público,  porquanto desequilibra a disputa
pela vaga e favorece indevidamente o concorrente”
(fls. 241).

Nesse  mesmo  sentido,  esta  Corte  de  Justiça  tem  decidido,
afirmando-se,  inclusive,  a fixação  do  número  de  vagas  em  edital  e  dos
classificados à próxima fase de processo seletivo interno é  matéria afeita à
discricionariedade administrativa, não cabendo ao poder judiciário imiscuir-se
na conveniência e oportunidade do ato:

“REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLICIAL
MILITAR. CANDIDATO APROVADO EM POSIÇÃO
SUPERIOR À EXIGIDA. CURSO DE FORMAÇÃO
DE  OFICIAIS.  CARREIRA  DOS  MÚSICOS.
ALEGAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA  DE  10  VAGAS
DISPONÍVEIS  PARA 0  REFERIDO POSTO,  PELA
LEI  N°  87/2008.  IRRELEVÂNCIA.  VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO.  AUSÊNCIA DE
PREVISÃO  DE  CLARÕES  ESPECÍFICOS  NO
EDITAL.  ATO  DISCRICIONÁRIO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  PROVIMENTO  DO RECURSO
OFICIAL. 
- O edital é ato normativo que disciplina as regras
que  norteiam  o  processo  seletivo,  denominado,
portanto,  de  'a  lei  do  concurso'.  Essa  máxima
consubstancia-se  no  princípio  da  vinculação  ao
instrumento editalício, que determina, em síntese, que
todos os atos que regem o concurso público ligam-se
e lhe devem obediência.
-  A  definição,  no  instrumento  convocatório,  do
número de vagas a serem preenchidas em processo
seletivo interno desenvolvido  no âmbito da Polícia
Militar  da  Paraíba  insere-se  na  órbita  do  mérito
administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder
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Judiciário na esfera discricionária da administração,
sob pena de violação do princípio da separação dos
Poderes, salvo em raras hipóteses, como a preterição
na ordem de classificação.
(...)
-  'A  fixação  do  número  de  vagas  em  edital  e  dos
classificados  à  próxima  fase  de  processo  seletivo
interno  é  matéria  afeita  à  discricionariedade
administrativa,  não  cabendo  ao  poder  judiciário
imiscuir-se na conveniência e  oportunidade do ato'
(TJPB. AI n° 200.2011.036178-5/001. Rel. Juiz Conv.
Tércio Chaves de Moura. J. em 24/01/2012)
(...)
- Em sede de decisão judicial, é inviável abrir novas
vagas para promoção em determinada carreira das
fileiras da polícia militar, eis que tal prática se insere
na  discricionariedade  da  Administração,  sendo
vedado  ao  Poder  Judiciário,  em regra,  invadir  tal
seara”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020110075187001,  1  CAMARA  CIVEL,  Relator
José Ricardo Porto, j. em 09-04-2013). (grifo nosso).

Assim, uma vez verificado que os demandantes não obtiveram
colocações  suficiente  à  participação  da  segunda  etapa  do  certame  público,
sendo plenamente legítimo à Administração estipular no edital ponto de corte
para os  habilitados às próximas fases,  não há que se  falar  em modificação
superveniente das regras editalícias para conformação com a legislação que
dispõe sobre norma programática de composição dos quadros do órgão estatal,
sob  pena  de  afronta  aos  princípios  norteadores  do  concurso  público,  em
especial o da vinculação ao instrumento convocatório. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação Cível, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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