
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0113951-72.2012.815.2001
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Estado da Paraíba
Procuradora : Maria Clara Carvalho Lujan
Agravados : Francisco de Assis Sales e outros
Advogado : Daniel Braga de Sá Costa

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. SEGUIMENTO
NEGADO.  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.  VACÂNCIAS
CONFIGURADAS.  CURSO  DE  FORMAÇÃO
CONCLUÍDO  COM  ÊXITO.  SENTENÇA
PROCEDENTE. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVENTE.
SEGUIMENTO NEGADO POR MEIO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA.  APLICABILIDADE  ART.  557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. INFRINGÊNCIA
AO  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA.  NÃO
ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DA DEMANDA
SER  JULGADA  DE  MONOCRATICAMENTE.
DECISUM  PROLATADO  DE  ACORDO  COM  O
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ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE
DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

- A aplicabilidade do art. 557, do Código de Processo
Civil,  supõe  ao  julgador,  de  forma  isolada,  negar
seguimento ao recurso, conferindo à parte prestação
jurisdicional equivalente à que seria concedida caso a
demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.

- Estando a decisão guerreada em consonância com a
jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, não
há que se falar em ofensa ao enunciado no art. 557,
do Código de Processo Civil, tampouco ao princípio
da  ampla  defesa,  estatuído  no  art.  5º,  LV,  da
Constituição Federal. 

- É de se manter a decisão monocrática hostilizada,
mormente,  quando  as  razões  do  agravo  interno
limitam-se a revolver a matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  638/645,
interposto  pelo  Estado  da  Paraíba contra  decisão  monocrática,  fls.  627/636,  que
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rejeitou  a  preliminar  e,  no  mérito,  negou  seguimento  à  Remessa  Oficial  e  à
Apelação, por ele manejada, mantendo-se, por conseguinte, a sentença exarada pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, fls. 518/522,
que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer,  julgou  procedente  a  pretensão
disposta na inicial para determinar que o ente estatal  proceda à nomeação e posse
dos  autores  João  Nazário  Pereira  de  Araújo  Netto,  Daniel  Welley  Santos  de
Medeiros, Elkizilânio Vieira da Silva e Francisco de Assis Alves no cargo de agente
de segurança penitenciária.

Em suas razões, o recorrente requer a reconsideração
da decisão vergastada, por entender que esta deveria ter sido levada à análise do
colegiado  para  que  fosse  proferido  julgamento.  Alega,  com  isso,  violação  aos
princípios da ampla defesa e da colegialidade, aos preceitos contidos no art. 557, do
Código  de  Processo  Civil,  haja  vista  a  ausência  das  hipóteses  que  autorizam  o
julgamento monocrático pelo relator.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  Corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.
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Defende  a  parte  agravante,  em  suas  razões,  ter  a
decisão monocrática hostilizada ofendido o disposto no art. 577, caput, do Código de
Processo Civil, já que inexistente, na espécie, hipótese que autorize o relator a negar,
singularmente, seguimento à apelação interposta.

Em  que  pese  a  argumentação  do  insurgente,  não
vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

O Código de Processo Civil, à luz do art. 557, traz, de
forma  expressa,  que  “o  relator  negará  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”.

O § 1º-A deste mesmo dispositivo dispõe:

Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior,
o relator poderá dar provimento ao recurso.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
assim asseveram:

O  vocábulo  manifestamente  se  aplica  a  todas  as
hipóteses em que o relator pode pronunciar-se sobre
o  recurso.  Assim,  somente  estará  autorizado  a
decidir,  sozinho,  o  recurso,  se  for  o  caso  de
manifesta  inadmissibilidade,  ou  de  manifesta
improcedência,  ou,  ainda,  quando  o  recurso  for
manifestamente contrário a súmula do tribunal ou
de tribunais superiores. Havendo dúvida, o relator
não  poderá  indeferir  o  recurso  nem  julgá-lo
improcedente, devendo remetê-lo ao julgamento do
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órgão  colegiado.  (In. Código  de  Processo  Civil
Comentado e Legislação Extravagante,  10ª.ed.,  São
Paulo: Ed. RT, p. 960) - desataquei.

Enquadrando-se a hipótese, em apreço em qualquer
uma das hipóteses citadas, estará o relator autorizado a decidir  monocraticamente.
Trata-se, pois, de uma exceção à regra, totalmente cabível no caso dos autos, uma vez
que o  decisum monocrático prolatado encontra-se de acordo com a jurisprudência
dominante desta Corte, decidida, inclusive, pelo Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba: 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.  CANDIDATOS  INICIALMENTE
APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.
CLASSIFICADOS  PRECEDENTES.  DESISTÊNCIAS
E  NÃO  COMPARECIMENTO.  CONVOCAÇÃO
DOS  POSTULANTES  PELA  ADMINISTRAÇÃO
PARA  PARTICIPAR  DA  3ª  FASE.  CURSO DE
FORMAÇÃO CONCLUÍDO COM ÊXITO. PRÁTICA
DE  ATO  INEQUÍVOCO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO.
NOMEAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ATO
DISCRICIONÁRIO  QUE  SE  TRANSFORMA  EM
VINCULADO.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E
DA  SEGURANÇA JURÍDICA.  EXISTÊNCIA.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  COMPROVADO.
CONCESSÃO  DA  ORDEM  MANDAMENTAL. O
mandado  de  segurança  tem  a  finalidade  de
salvaguardar direito certo e incontestável, ameaçado
ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo
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de  qualquer  autoridade  investida  no  exercício  de
função  pública.  No  momento  em  que  a
administração,  por  ato  inequívoco  e  voluntário,
convoca candidatos, inicialmente, classificados fora
do número de vagas, a realizar o curso de formação,
terceira  etapa  do  certame,  em  virtude  das
desistências  e  não  comparecimento  de  outros
candidatos,  evidentemente  passaram  a  integrar  o
número  de  oportunidades  previstas  no  edital,
situação em que a expectativa de direito convola-se
em direito subjetivo, principalmente pelo término
do prazo de validade do certame.  De  acordo com
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  justiça,  o
candidato aprovado, mesmo que fora do número de
vagas previstas no edital do certame, possui direito
subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, caso a
administração  pública  manifeste,  por  meio  de  ato
inequívoco,  a  necessidade  do  preenchimento  de
novas  vagas.  Tratando-se  o  curso  de  formação  da
terceira etapa do concurso, a falta de nomeações dos
impetrantes,  após  as  convocações,  pela  própria
administração  pública,  para  participarem  do
preparatório  em  substituição  aos  candidatos  que
não se apresentaram, constitui uma afronta à boa-fé
e  à  segurança  jurídica.  Restando  comprovado  o
direito líquido e  certo  e a  omissão da autoridade
coatora, cabe a concessão da ordem mandamental.
(TJPB; MS 0587980-80.2013.815.0000; Tribunal Pleno;
Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB
23/07/2014; Pág. 16) - negritei.

E,

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
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PÚBLICO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.  IMPETRANTE  APROVADA
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.  DESISTÊNCIAS
DE  CANDIDATOS  QUE  FORAM  APROVADOS
DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
CONVOCAÇÃO  DA  IMPETRANTE  PARA
REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE  FORMAÇÃO.
CONCLUSÃO COM ÊXITO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO  À  NOMEAÇÃO. CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA. Se  a  administração,  por  ato
inequívoco  e  voluntário,  convoca  candidatos
inicialmente classificados fora do número de vagas, a
realizar  o  curso  de  formação,  evidentemente,  é
porque  em  virtude  das  desistências,  passaram  a
integrar  o  número  de  oportunidades  previstas  no
edital,  situação  em  que  a  expectativa  de  direito
convola-se  em  direito  subjetivo  à  nomeação.  O
candidato alçado ao número de vagas previstas no
edital,  após  a  desistência  de  candidatos  melhores
classificados, não tem mera expectativa de direito,
mas direito líquido e certo à nomeação. Precedentes.
(TJPB; MS 999.2012.001145-0/001; Tribunal Pleno; Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 15/10/2013; Pág. 7) -
destaquei.

Nesse  panorama,  estando  a  decisão  guerreada  em
consonância com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, não há que se
falar em ofensa ao enunciado no art. 557, do Código de Processo Civil, tampouco ao
princípio da ampla defesa, estatuído no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 

Restando  categoricamente  atendida  as  exigências
descritas  no teor do art.  557,  do Código de Processo Civil,  é  de se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, e, por conseguinte, no desprovimento
do agravo interno.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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