
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009844-58.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Município de João Pessoa, representado por seu    

Procurador-Geral Adelmar Azevedo Regis
AGRAVADO : Ayreme Wanderley Ducas e Silva
ADVOGADO : Arthur Augusto Barbosa Luna
ORIGEM :Juízo  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da

Capital
JUÍZA : Silvana Pires Moura Brasil

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  NOVA
NOMEAÇÃO PARA TOMAR POSSE. CANDIDATO
CONVOCADO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL E
EM SITES ELETRÔNICOS APÓS GRANDE LAPSO
TEMPORAL.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO  EM
DAR  A  MAIOR  DIVULGAÇÃO  POSSÍVEL  AOS
SEUS  ATOS.  NECESSIDADE  DE  NOTIFICAÇÃO
PESSOAL. OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
PUBLICIDADE  DOS ATOS  ADMINISTRATIVOS E
DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO
STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade e
da publicidade dos atos administrativos a nomeação
apenas  pelo  Diário  Oficial  do  Município  de  João
Pessoa  quando  passado  considerável  lapso
temporal entre a divulgação do resultado e a referida
convocação,  uma  vez  que  é  inviável  exigir  que  a
candidata  acompanhe,  diariamente,  com  leitura
atenta, as publicações oficiais. 

- ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE  IMPETRAÇÃO  DO  WRIT.  INOCORRÊNCIA.
CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO
NO  DIÁRIO  OFICIAL,  SEM  NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.  IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA  Nº
83/STJ.  1.   No  caso  dos  autos,  não  há  falar  em
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decadência,  já  que  o  mandado  de  segurança  foi
impetrado após um mês da ciência pessoal do ato
coator, portanto antes dos 120 (cento e vinte) dias do
prazo decadencial  para  a  impetração do writ.  2.  A
nomeação  em concurso  público  após  considerável
lapso temporal  da homologação do resultado final,
sem a  notificação  pessoal  do  interessado,  viola  o
princípio  da  publicidade  e  da  razoabilidade,  não
sendo suficiente a convocação para a fase posterior
do  certame  por  meio  do  Diário  Oficial,  conforme
recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp
345.191/PI,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  05/09/2013,  DJe
18/09/2013)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER  o Recurso, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.261.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com pedido  de  efeito

suspensivo  interposto  pelo  Município de João Pessoa contra  decisão (fls.

14/17) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da

Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Mandado  de  Segurança  proposta  por

Ayreme Wanderley Ducas e Silva, concedeu a tutela antecipada pleiteada

pela  Autora,  determinando  que  “as  autoridades  coatoras  realizem  nova

nomeação da candidata,  realizando sua convocação pessoal para que tome

posse”.

A decisão recorrida foi  adotada sob o fundamento de que

entre a homologação final do certame, em julho de 2010, e a nomeação da

Agravada, em julho de 2012, decorreu um lapso temporal de aproximadamente

02 (dois) anos. Além disso, para a magistrada primeva, a convocação, que se

deu  pelo  sítio  oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  João  Pessoa

(www.joaopessoa.pb.gov.br),  pelo  Semanário  Oficial  e  mediante  jornal  de

grande circulação, não foi suficiente, sendo necessária a convocação pessoal

da Recorrida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
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Em  suas razões,  a  Edilidade,  ora  Agravante,  alegou,

preliminarmente,  que  os  pedidos  liminares  contra  a  Fazenda  Pública  em

Mandado de Segurança não podem exaurir o objeto da demanda, consoante

estabelece  o  art.1º,  §3º,  da  Lei  nº  8.437/92.  Além  disso,  alega  que  a

convocação  dos  25  (vinte  e  cinco)  candidatos  aprovados  para  o  cargo  de

Médico Clínico Geral foi amplamente divulgada através de jornais de grande

circulação,  bem  como  no  sítio  do  Município  de  João  Pessoa

(www.joaopessoa.pb.gov.br),  além da publicação no Semanário  Oficial,  tudo

conforme as normas estabelecidas no Edital nº 01/2010, em seus itens 11.2 e

11.3 (fls. 54/55). Sustenta, ainda, que a decisão recorrida fere o princípio da

vinculação ao edital.

Por  fim,  pugna  pela  concessão  do  pedido  liminar  de  efeito

suspensivo, para sobrestar a decisão da magistrada  a quo, até o julgamento

final do presente Agravo.

Decisão liminar mantendo a decisão atacada às fls. 232/234.

Contrarrazões às fls. 240/245.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu

parecer (fls. 248/256) quanto ao mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, tenho que deve ser mantida

a decisão recorrida.

Pretende o Agravante, em resumo, a reforma da decisão  que

deferiu a tutela antecipada à Agravada, concedendo-lhe o direito a uma nova

nomeação, desta vez sendo realizada pessoalmente para que tome posse.

Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil,  “O juiz
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poderá,  a  requerimento  da  parte,  antecipar,  total  ou  parcialmente,  os

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova

inequívoca, se  convença  da  verossimilhança  da  alegação  e:  I  –  haja

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique

caracterizado  o  abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto  propósito

protelatório do réu.”.

Ora, não parece razoável exigir da candidata, quase dois anos

depois da homologação do certame, que acompanhe as publicações oficiais na

tentativa de observar uma possível lista de nomeação. 

Caracteriza  violação  ao  princípio  da  razoabilidade  e da

publicidade dos atos administrativos a nomeação apenas pelo Diário Oficial do

Município de João Pessoa quando passado considerável lapso temporal entre a

divulgação do resultado e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir

que a candidata acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações

oficiais. 

Entretanto, os argumentos levantados pela Edilidade violariam

ainda  o  princípio  da  razoabilidade  dos  atos  administrativos,  posto  que

competiria à  Administração comunicar,  pessoalmente,  a candidata acerca de

sua convocação, pois, como já frisado, não se afigura razoável exigir de um

aprovado em concurso público a leitura diuturna, ao longo do prazo de validade

do certame, do Diário Oficial  para  se  certificar da sua nomeação, tampouco

convocação.

Ademais, a decisão recorrida está em perfeita harmonia com a

jurisprudência  do STJ,  segundo a  qual  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, in verbis:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO
PÚBLICO.  DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DE
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IMPETRAÇÃO  DO  WRIT.  INOCORRÊNCIA.
CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO  OFICIAL,  SEM  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM
CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.  No caso dos autos, não há
falar em decadência, já que o mandado de segurança foi
impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator,
portanto  antes  dos  120  (cento  e  vinte)  dias  do  prazo
decadencial  para a impetração do writ.  2. A nomeação
em  concurso  público  após  considerável  lapso
temporal  da homologação do resultado final,  sem a
notificação pessoal do interessado, viola o princípio
da  publicidade  e  da  razoabilidade,  não  sendo
suficiente  a  convocação  para  a  fase  posterior  do
certame por meio do Diário Oficial, conforme recente
jurisprudência  desta  Corte. Súmula  83/STJ.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg no AREsp 345.191/PI,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 05/09/2013, DJe 18/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO  PARA  NOVA
ETAPA.  EDITAL  PUBLICADO  EM  DIÁRIO  OFICIAL.
LAPSO TEMPORAL CURTO ENTRE 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 que não cumpriu com um
dos requisitos do edital, qual seja, frequência mínima em
curso de formação, etapa obrigatória para aprovação no
concurso.  2.  Alega  o  recorrente  que  devido  a  não-
intimação  pessoal  para  o  curso  de  formação,  não
tomou  conhecimento  do  início  do  curso,  tendo
frequentado  apenas  20%  das  aulas.  3.  Em  primeiro
lugar,  existe  determinação  pelo  edital,  que  é  a  "lei  do
concurso", que o candidato aprovado na primeira fase do
concurso,  deve  possuir  frequência  mínima  de  85%  no
curso  de  formação,  segunda  etapa  do  certame.  E  o
recorrente teve frequência de apenas 20% das aulas, não
cumprindo,  desta forma, com requisito  essencial  para a
aprovação  no  concurso.  4.  Em  segundo  lugar,  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.  5.  Na  espécie,  o
recorrente foi aprovado na primeira fase do certame em
edital  publicado  em  2.4.2009,  sendo  convocado  nesse
mesmo edital para o curso de formação realizado nos dias
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23, 24 e 25 de abril de 2009 (fl. 4). 6. Recurso ordinário
em mandado de segurança não provido. (RMS 33.077/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/03/2011)

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATOS.
SIMPLES  PUBLICAÇÃO.  BOLETIM  OFICIAL.
INTERREGNO ENTRE AS FASES. DELONGADO LAPSO
TEMPORAL.  VIOLAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. 1. Caso concreto
em que candidatos a concurso público para ingresso na
carreira  da  Polícia  Militar  do  Estado  da  Paraíba  foram
aprovados fora  do número de vagas previsto  em edital
para a convocação e prosseguimento às demais fases do
certame. 2. Abertas novas vagas, foram, quase um ano
depois de homologado o resultado final, convocados pela
Administração  Pública  para  prosseguirem  no  certame
mediante  simples  comunicação  publicada  em  boletim
oficial  da  PMPB,  não  tendo,  no  entanto,  atendido  ao
chamamento.  3. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça compreende que esse procedimento viola o
princípio da razoabilidade, sendo inviável exigir que o
candidato acompanhe diariamente, com leitura atenta,
as publicações oficiais. (RMS 33.077/DF, relator Ministro
Mauro Campbell  Marques,  Segunda Turma,  julgado  em
22.02.2011,  DJe  04.03.2011).  4.  Agravo  regimental  não
provido.  (AgRg  no  REsp  1399539/PB,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Tem razão a Agravada, pois realmente seria inviável,  in casu,

exigir  que  o  candidato  acompanhe,  diariamente,  com  leitura  atenta,  as

publicações  oficiais  e  a  internet,  porquanto  o  longo  lapso temporal  entre  a

homologação final do certame e a nomeação da Impetrante, exigindo-se uma

interpretação razoável e proporcional do item do edital.

Por fim, convém ressaltar que os princípios da isonomia e da

vinculação ao edital  não devem ser  aplicados cegamente como pretende o

Agravante,  mas em consonância com o princípio  da razoabilidade,  que,  no

caso em estudo, orienta a devolução do prazo ao candidato.

Em caso análogo, a Primeira Câmara Cível deste Tribunal já

adotou tal entendimento. Vejamos: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA  ANTECIPADA  INDEFERIDA  PELO  JUÍZO  A
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QUO. INCONFORMISMO. DECISÃO EM CONFRONTO
COM  JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  STJ.
REQUISITOS  AUTORIZADORES  DA  MEDIDA.
PRESENÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO
PARA  PREENCHIMENTO  DE  VAGAS
REMANESCENTES.  SITUAÇÃO  ATÍPICA.
CONVOCAÇÃO  ATRAVÉS  DO  DIÁRIO  OFICIAL  E
INTERNET.  INSUFICIÊNTE.  LONGO  LAPSO
TEMPORAL  ENTRE  AS  FASES.  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO  RECURSAL  DE
FORMA MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  -  Há  entendimento
pacífico  no  STJ  (RMS  33.077/DF)  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.
(TJPB – 1ª Câmara Cível - Agravo Interno no Agravo nº
200.2011.028892-1/001  –  Rel.  Des.  Manoel  Soares
Monteiro – j. 15/09/2011).

Desta  forma,  DESPROVEJO O  RECURSO mantendo  a

decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, 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 Vanda
Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para  substituir  o  Exmo.  Des.  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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