
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001383-16.2013.815.0761.
Origem : Vara Única da Comarca de Gurinhém.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.  
Apelante : Gabriel Paiva Cavalcante. 
Advogado : Wellington Nóbrega.
Apelado : Município de Caldas Brandão. 
Advogado : Newton Nobel Sobreira Vita.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
AUTOR APROVADO DENTRO DO NÚMERO
DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.
INDÍCIOS  DE  FRAUDE.  CERTAME  SOB
INVESTIGAÇÃO.  SUSPENSÃO.  IMPOSSIBI-
LIDADE  DE  PROCEDER  A  NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, ISONOMIA
E  LEGALIDADE.  PROTEÇÃO  DO
INTERESSE PÚBLICO.  MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. 

– A Corte Suprema, sob o ângulo da repercussão
geral,  reconheceu,  em  decisão  já  transitada  em
julgado, o direito subjetivo à nomeação de candidato
aprovado em concurso público dentro do número de
vagas  previsto  no  edital.  Entretanto,  a
impossibilidade de se proceder a nomeação do autor
reside  no  fato  do  concurso  público  encontrar-se
suspenso por Decreto e sob investigação, em virtude
dos  fortes  indícios  de  fraude  que  recaem sobre  o
mesmo,  sendo desarrazoado e imprudente  permitir
qualquer  admissão  neste  contexto fático,  sob pena
de,  caso  confirmadas  tais  irregularidades,  violar
princípios  constitucionais  como  da  moralidade,  da
legalidade e da isonomia.

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

 Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Gabriel
Paiva Cavalcante  hostilizando sentença proferida pelo Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Gurinhem que, nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer  manejada pelo  ora  apelante  em face  do  Município  de  Caldas
Brandão, julgou improcedente o pleito autoral.

Na  peça  de  ingresso, o autor  aduziu  ter  prestado concurso
público para o cargo de “Agente de Combate a Endemias”, para o qual foram
oferecidas um total de 3 (três) vagas, tendo logrado o terceiro lugar na ordem
classificatória. Contudo, mesmo patente seu direito subjetivo à nomeação,
mantém-se inerte a Administração Pública, esquivando-se de proceder a sua
nomeação.

Juntou documentos (fls. 10/82).

Contestando  a  ação  (fls.  87/95),  o  Município  de  Caldas
Brandão retrata que o concurso público sob disceptação foi suspenso pelo
Decreto 08/2012, uma vez que se encontra sob investigação, ante os graves
indícios  de  fraude  que  ganharam,  inclusive,  repercussão  nacional.  Por
conseguinte,  aduz  ausência  de  direito  subjetivo  do  autor,  cabendo  à
administração avaliar o momento mais oportuno e conveniente para se dar a
respectiva nomeação.

Impugnação à contestação (fls. 111/118).

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  sentenciante  julgou
improcedente o pedido (fls. 122/125).

Inconformado, o autor apela (fls.  128/132), sustentando  que
possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que foi aprovado dentro do
número de vagas previstas no edital  e há comprovação da necessidade de
contratação.  Assevera,  ainda,  que  o  Município  contratou  prestadores  de
serviço, em detrimento dos foram aprovados no certame. Por fim, ressalta
que  o  Juízo  primevo  ateve-se  tão  só  a  uma  suposição,  não  restando
identificada até então nenhuma ilicitude no concurso.

Contrarrazões apresentadas (fls. 136/147).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, posicionou-
se pelo desprovimento do apelo (fls. 154/157).

É o relatório.

VOTO.
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O cerne da questão consubstancia-se em perquirir se  Gabriel
Paiva Cavalcante  possui ou não direito à nomeação, em razão de ter sido
aprovado  para  o  cargo  de  “Agente  de  Combate  a  Endemias” Concurso
Público suspenso por Decreto Municipal diante dos indícios de fraude em
sua realização.

Analisando  o  contexto  probatório  inserto  no  caderno
processual, constata-se que o autor foi aprovado em 3º (terceiro) lugar para o
referido cargo, encontrando-se dentro das três vagas anunciados no prelúdio
do certame (fls. 12/23 e 37).

Consoante  entendimento  uníssono  do  Supremo  Tribunal
Federal, o candidato classificado dentro do número de vagas previstas no
Edital, deixa de ter mera expectativa para adquirir direito subjetivo em ser
nomeado. Vejamos:
                     

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.  CONCURSO PÚBLICO.  PREVISÃO DE
VAGAS  EM  EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO
DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À
NOMEAÇÃO.  CANDIDATO  APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO  EDITAL.  Dentro  do  prazo  de  validade  do
concurso,  a  Administração  poderá  escolher  o
momento no qual  se  realizará a nomeação,  mas
não  poderá  dispor  sobre  a  própria  nomeação,  a
qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito do concursando aprovado e,  dessa forma,
um  dever  imposto  ao  poder  público.  Uma  vez
publicado  o  edital  do  concurso  com  número
específico de vagas,  o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria
um  dever  de  nomeação  para  a  própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número  de  vagas. II.  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA  SEGURANÇA
JURÍDICA.  BOA-FÉ.  PROTEÇÃO  À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital,  inclusive  quanto  à  previsão das  vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário  e  incondicional  respeito  à  segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-
se,  aqui,  o  princípio da segurança jurídica como
princípio  de  proteção  à  confiança.  Quando  a
Administração torna público um edital de concurso,
convocando todos  os  cidadãos  a participarem de
seleção  para  o  preenchimento  de  determinadas
vagas  no  serviço  público,  ela  impreterivelmente
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gera  uma  expectativa  quanto  ao  seu
comportamento segundo as regras previstas nesse
edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar  do  certame  público  depositam  sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar
de forma responsável quanto às normas do edital e
observar  o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros
termos,  que  o  comportamento  da  Administração
Pública no decorrer do concurso público deve se
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto
no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela
depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.  NECESSIDADE  DE
MOTIVAÇÃO.  CONTROLE  PELO  PODER
JUDICIÁRIO.  Quando  se  afirma  que  a
Administração Pública tem a obrigação de nomear
os aprovados dentro do número de vagas previsto
no  edital,  deve-se  levar  em  consideração  a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem  soluções  diferenciadas,  devidamente
motivadas de acordo com o interesse público. Não
se  pode  ignorar  que  determinadas  situações
excepcionais  podem  exigir  a  recusa  da
Administração  Pública  de  nomear  novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não
cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora  seja  dotada  das  seguintes
características:  a)  Superveniência:  os  eventuais
fatos  ensejadores  de  uma  situação  excepcional
devem  ser  necessariamente  posteriores  à
publicação  do  edital  do  certame  público;  b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada
por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à
época da publicação do edital;  c)  Gravidade:  os
acontecimentos  extraordinários  e  imprevisíveis
devem  ser  extremamente  graves,  implicando
onerosidade  excessiva,  dificuldade  ou  mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras
do  edital;  d)  Necessidade:  a  solução  drástica  e
excepcional  de  não  cumprimento  do  dever  de
nomeação  deve  ser  extremamente  necessária,  de
forma que a Administração somente pode adotar tal
medida quando absolutamente não existirem outros
meios menos gravosos para lidar com a situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número
de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa
forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
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IV.  FORÇA  NORMATIVA  DO  PRINCÍPIO  DO
CONCURSO  PÚBLICO.  Esse  entendimento,  na
medida em que  atesta  a existência de um direito
subjetivo  à  nomeação,  reconhece  e  preserva  da
melhor  forma a  força  normativa  do princípio  do
concurso  público,  que  vincula  diretamente  a
Administração.  É  preciso  reconhecer  que  a
efetividade da exigência constitucional do concurso
público,  como  uma  incomensurável  conquista  da
cidadania  no  Brasil,  permanece  condicionada  à
observância,  pelo  Poder  Público,  de  normas  de
organização e procedimento e, principalmente,  de
garantias  fundamentais  que  possibilitem  o  seu
pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento
de um direito subjetivo à nomeação deve passar a
impor limites à atuação da Administração Pública
e dela exigir o estrito cumprimento das normas que
regem os certames, com especial observância dos
deveres  de  boa-fé  e  incondicional  respeito  à
confiança dos cidadãos. O princípio constitucional
do concurso público é fortalecido quando o Poder
Público  assegura  e  observa  as  garantias
fundamentais  que  viabilizam  a  efetividade  desse
princípio.  Ao  lado  das  garantias  de  publicidade,
isonomia,  transparência,  impessoalidade,  entre
outras,  o  direito  à  nomeação  representa  também
uma garantia fundamental da plena efetividade do
princípio  do  concurso  público.  V.  NEGADO
PROVIMENTO  AO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.”  (STF -  RE  598099,
Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal
Pleno,  julgado  em  10/08/2011, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJE-189 DIVULG 30-09-2011
PUBLIC  03-10-2011  EMENT VOL-02599-03  PP-
00314). - (grifo nosso).

Até então não restariam dúvidas de que o postulante faria jus à
nomeação para o cargo o qual foi aprovado, não fosse o fato do respectivo
concurso público encontrar-se suspenso, trazendo uma nova conjectura a ser
analisada.

Às  fls.  99 consta  notícia  publicizada  no  site  do  Ministério
Público Estadual, acerca da operação “gabarito”, deflagrada para investigar
esquema criminoso de fraude no concurso público em tela.

Em seguida, às fls. 102/103, afere-se a Portaria de instauração
de inquérito policial a fim de apurar provável conduta delitiva praticada no
procedimento licitatório que objetivava selecionar a empresa organizadora do
concurso público.

Apelação Cível nº 0001383-16.2013.815.0761       5



Por fim, verifico ofício remetido pela Promotoria de Justiça da
Comarca de Gurinhem (fls.105/106), recomendando que os atos referentes ao
respectivo  concurso  sejam  anulados,  com  a  exoneração  imediata  dos
membros da comissão de licitação.

Diante disso,  mediante o Decreto nº 08/2012, publicado no
Diário Oficial de 26 de junho de 2012 (fls. 108), o Prefeito Constitucional do
Município de Caldas Brandão, no uso de suas atribuições legais, determinou
a imediata suspensão do Certame, até ulterior deliberação.

Assim, evidente a impossibilidade de se proceder a nomeação
do  recorrente,  uma  vez  encontrar-se  o  concurso  público  suspenso  e  sob
investigação, em virtude dos fortes indícios de fraude que recaem sobre o
mesmo, sendo desarrazoado e imprudente permitir qualquer admissão neste
contexto  fático,  sob pena  de,  caso  constatadas  tais  irregularidades,  violar
princípios constitucionais como da moralidade, da legalidade e da isonomia.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DE
LIMINAR  E  DE  SENTENÇA.  CONCURSO
PÚBLICO. SUSPEITAS DE IRREGULARIDADES.
POSSIBILIDADE  DE  FRAUDE.  PEDIDO
INDEFERIDO.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
– A suspensão da nomeação e posse de candidatos
aprovados em concurso público suspeito de fraude
pelo Tribunal de origem não acarreta, por si, lesão
à  ordem,  à  saúde,  à  segurança  e  à  economia
públicas.
– A ausência de comprovação de grave dano aos
bens  tutelados  pela  lei  de  regência  impõe  a
manutenção da decisão agravada que indeferiu o
pedido de suspensão da liminar.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg  na  SLS  1.100/PR,  Rel.  Ministro  CESAR
ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL,  julgado em
03/02/2010, DJe 04/03/2010). 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
RECURSO, mantendo incólume os termos da 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
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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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