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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

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001382-31.2013.815.0761
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Gurinhém 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Jarbas Dias de Oliveira
ADVOGADO: Wellington Nóbrega 
APELADA: Município de Caldas Brandão
ADVOGADO: Newton Nobel Sobreira Vita

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  ADMINISTRATIVO. SUPOSTA FRAUDE  EM  CONCURSO
PÚBLICO.  PROCESSO  DE  APURAÇÃO.  SUSPENSÃO  DO
CERTAME.  NOMEAÇÃO  INVIÁVEL.  JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO TJPB.  APLICAÇÃO DO ART.  557 DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Estando em processo de apuração,  inclusive  por  crime, de
possível  fraude  em  certame  realizado  pela  Administração
Pública, é inviável a nomeação de candidato aprovado dentro
do número de vagas, até que o caso tenha seu deslinde.

-  “Se  o certame foi  suspenso para investigação de supostas
fraudes em sua realização, não há que se falar em direito dos
aprovados à imediata nomeação, diante do poder discricionário
e de autotutela  da Administração Pública.”  (TJPB – Apelação
Cível  n°  0001379-76.2013.815.0761,  Relator:  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, Publicação: DJPB 10/02/2015).

- Negativa de seguimento do recurso apelatório com arrimo no
art. 557 do CPC.
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Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  JARBAS  DIAS  DE
OLIVEIRA contra  sentença  (fls.  123/126)  do  Juiz  da  Vara Única  da
Comarca de Gurinhém, que julgou improcedente o pedido formulado em
sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
CALDAS BRANDÃO, que  pretendia  a nomeação  do demandante para  o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, face aprovação em concurso público
municipal, que se encontra suspenso por indícios de fraude. 

O apelante  alega  as seguintes questões:  (a)  que foi aprovado
na nona posição e que o número de vagas ofertadas para seu cargo foram
dez;  (b)  que  foram contratadas  cento  e  vinte  uma pessoas  de  forma
excepcional para ocuparem vagas destinadas aos aprovados no certame;
(c) não há provas de que existiram fraudes no concurso (fls. 130/134). 

Contrarrazões às fls. 138/161.

Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento
do apelo (fl. 161/171). 

É o relatório.

DECIDO.

A  questão  dispensa maiores tergiversações para ser dirimida,
restando saber se assiste razão ou não à parte apelante.

Na inicial  o autor afirma que se submeteu a concurso público
no Município de Caldas Brandão  (Edital  n. 001/2011), sendo classificado
em 9º lugar  para o cargo de  Auxiliar de Serviços Gerais.  Todavia,
mesmo com sua aprovação, até os dias atuais a Administração Pública não
o convocou para integrar seus quadros.

Segundo  iterativa  e  remansosa  doutrina  e  jurisprudência,
mesmo o candidato tendo sido aprovado dentro do número de vagas, sua
nomeação  dar-se-á  de  acordo  com  a  necessidade  da  Administração
Pública,  ante seu poder discricionário,  convocando os aprovados, desde
que tal chamamento se dê dentro do prazo de validade do certame.

In  casu,  houve um  motivo  de  força  superior,  qual  seja,  a
suspensão do certame por suposta fraude ocorrida.

Ao contestar, a parte apelada, no caso em testilha, o Município
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de  Caldas  Brandão,  juntou aos  autos documentação  evidenciando  a
instauração de processo-crime para apurar suposta fraude acontecida no
concurso, o que originou o Decreto Municipal n. 08/2012 (fls. 112).

Isso inviabiliza, no momento, dizer que o concurso se encontra
válido e, com isso,  que  os candidatos aprovados dentro do número de
vagas devem ser chamados.

Eis a redação do art. 1º do referido Decreto:

Art. 1º.  Determinar a imediata suspensão do Concurso Público
para  preenchimento  de  vagas  existentes  nos  quadros
permanente do Município de Caldas Brandão de contrato de nº
040, até ulterior deliberação. 

Ressalte-se que, tratando-se de Administração Pública, os atos
por ela praticados devem pautar-se de acordo com o estabelecido na Lei
Maior,  notadamente  no  seu  art.  37,  respeitando-se os  princípios  da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim,  existindo  um  processo-crime  em  tramitação  e  fortes
indícios  de  fraude  quando  da  realização  do  concurso,  procedendo  a
Administração Pública  à nomeação dos concursados, com certeza  violará
tal dispositivo constitucional.

Ademais, inexiste prova no caderno processual de que outros
candidatos aprovados foram nomeados pela Administração Pública, e, se
existem  nomeações  precárias,  esse  fato  não  constitui  irregularidade
efetuada pela própria Administração, já que tal ato é temporário, podendo
ser revogado a qualquer momento.

Eis precedentes desta Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. SUPOSTA FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO DE
APURAÇÃO.  SUSPENSÃO  DO  CERTAME.  INVIABILIDADE  DE
NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO. - Estando em processo de apuração,
inclusive crime, de possível fraude acontecida em certame efetuado
pela  Administração  Pública,  é  inviável  a  nomeação  de  candidato
aprovado dentro  do número  de vagas,  até  que o caso tenha  seu
deslinde  necessário.  (Processo  nº  0001374-54.2013.815.0761,
Relator: Juiz Convocado José Ferreira Ramos Júnior, em substituição
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira, Publicação: DJPB
17/10/2014). 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO
PÚBLICO.  AUTOR  APROVADO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
PREVISTO  NO  EDITAL.  INDÍCIOS  DE  FRAUDE.  CERTAME  SOB
INVESTIGAÇÃO.  SUSPENSÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PROCEDER  A
NOMEAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA  MORALIDADE,  ISONOMIA  E
LEGALIDADE.  PROTEÇÃO DO INTERESSE  PÚBLICO.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  PELO  RELATOR.
POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO CAPUT,  DO ART.  557,  DA LEI
ADJETIVA CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - 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.
(Processo  nº  0001649-03.2013.815.0761,  Relator:  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, Publicação: 04/04/2014). 

APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
PREVISTO  NO  EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO MOMENTO
DO  PROVIMENTO  DO  CARGO  NO  PERÍODO  DE  VALIDADE.
CONCURSO  SUSPENSO  PARA  INVESTIGAÇÃO  DE  SUPOSTAS
FRAUDES. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. PODER
DE  AUTOTUTELA  DA  ADMINISTRAÇÃO.  CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS.  SUPOSTA  PRETERIÇÃO  DA  ORDEM  DE
CLASSIFICAÇÃO.  CAUSA  DE  PEDIR  INDICADA  NA  RÉPLICA.
PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. 1. Embora seja firme o entendimento
dos Tribunais Superiores no sentido de que o candidato classificado
dentro do número de vagas previsto em edital de concurso público
tem direito  subjetivo  à  nomeação,  a  Administração  Pública  possui
discricionariedade  na  escolha  do  momento,  durante  o  período  de
validade, para provimento do cargo. 2. Se o certame foi suspenso
para investigação de supostas fraudes em sua realização, não há que
se falar em direito dos aprovados à imediata nomeação, diante do
poder discricionário e de autotutela da Administração Pública. 3. A
indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, na petição
inicial, delimita o objeto litigioso do processo, não podendo o autor
modificar a causa de pedir quando da apresentação de impugnação à
contestação.  Inteligência  dos  arts.  282,  III,  e  264,  do  Código  de
Processo  Civil.  4.  Apelação  desprovida.  (Processo  n°  0001379-
76.2013.815.0761,  Relator:  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira, Publicação: DJPB 10/02/2015).
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Ante o exposto,  diante da jurisprudência firmada nesta corte,
monocraticamente, com  arrimo  no art. 557 do CPC,  nego seguimento
ao recurso apelatório.

 
Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora
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