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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
SUBLEVAÇÃO DA EDILIDADE. ABANDONO DO
FEITO.  NÃO  ACOLHIMENTO.  ARQUIVAMENTO
INDEVIDO.  CONCURSO  PÚBLICO.  MUNICÍPIO
DE  BANANEIRAS.  CARGO  DE  VIGILANTE.
APROVAÇÃO.  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATO
POSICIONADO  EM  COLOCAÇÃO  INFERIOR.
QUEBRA  DA  ORDEM  DE  CLASSIFICAÇÃO.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  RECONHECIMENTO  EM  SEDE  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  QUEBRA  DA  ORDEM
CLASSIFICATÓRIA.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. EDILIDADE NÃO SE DESICUMBIU
DE  DESCONSTITUIR  O  DIREITO  ALEGADO.
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MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Não há como acolher a tese de extinção do processo
por abandono do processo, quando o arquivamento
do feito foi realizado de forma indevida.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  reconhecer  a
repercussão  geral  (RE  837.311-RG/PI),  firmou
entendimento no sentido de que "O direito subjetivo
à  nomeação  do  candidato  aprovado  em  concurso
público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando
a  aprovação  ocorrer  dentro  do  número  de  vagas
dentro  do edital;  2  -  Quando houver preterição na
nomeação  por  não  observância  da  ordem  de
classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou
for  aberto  novo  concurso  durante  a  validade  do
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
de  forma  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração nos termos acima".

-  De  acordo  com  o  entendimento  firmado  pelos
tribunais  superiores,  o candidato  aprovado  em
concurso público e preterido por quebra da ordem
classificatória possui direito subjetivo à nomeação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  44/48,  interposta  pelo

Apelação Cível nº 0000029-95.2009.815.0081                                                                                                                                                                                   2



Município  de  Bananeiras,  desafiando sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da
Comarca de Bananeiras, fls. 39/40V, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
manejada por Paulo Lopes de Moura, proferiu a seguinte decisão:

(...)  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO para
determinar a nomeação do promovente para assumir
o cargo de Vigilante no Município de Bananeiras no
prazo  máximo de 30 dias  a  contar  do trânsito  em
julgado  desta  decisão,  devendo  a  portaria  de
nomeação ser juntada aos presentes autos, sob pena
de caracterizar-se o crime de desobediência, passível
de  penalidades  legais,  inclusive  improbidade
administrativa.

Em suas razões, o recorrente pugnou pela reforma da
decisão de  primeiro  grau,  alegando as  seguintes  insurgências:  ausência  de  prova
demonstrando do direito constitutivo do autor; extinção do feito sem resolução do
mérito, em razão do abandono da parte autora.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  demandante  às  fls.
53/55, pugnando pela manutenção do decisum.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  64/68,  opinou  pelo
desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De logo, cumpre ressaltar que não há como acolher a
alegação de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono do feito,
pois,  como  bem  ressaltou  a  Procuradora  de  Justiça,  fl.  65,  "o  arquivamento  foi
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indevido o arquivamento foi  indevido,  pois  apesar  de ter  o  autor  abandonado a
causa por mais de 30 dias e o processo tenha ficado arquivado por cerce de cinco
anos,  o  autor  não  tinha  sido  intimado  pessoalmente”,  tendo  este  manifestado
interesse no prosseguido do feito após a sua intimação, fls. 32 e 35/36.

Prosseguindo, vê-se que o cerne da questão posta a
desate  consubstancia-se  em  saber  se  o  demandante  possui  ou  não  direito  à
convocação para o cargo ao qual foi aprovado.

Sem  delongas,  extrai-se  dos  autos,  fls.  06/08,  que
Paulo Lopes de Moura ingressou com a presente demanda, aduzindo que prestou
concurso público realizado pelo Município de Bananeiras, o qual previa 23 (vinte e
três) vagas para o cargo de Vigilante, tendo sido aprovado e classificado com nota
100  (cem).  Verbera  também  que  o  ente  municipal,  desrespeitando  a  lista
classificatória, nomeou o candidato, Antônio Marcos da Nóbrega Gomes, fl. 07, que
estava colocado em posição inferior,  nota  96  (noventa  e  seis),  ocasionando a  sua
preterição.

Aduz,  ainda,  que,  durante o prazo de validade do
certame, ingressou com requerimento junto à Administração, mas não obteve êxito,
razão pela qual recorreu às vias judiciais para pleitear o seu direito, que entende ter
sido violado.

Acerca  do tema,  convém esclarecer  que o  acesso  a
cargos  públicos  dar-se-á,  em  regra,  por  meio  de  prévia  aprovação  em  concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.

 

A doutrina e a jurisprudência pátrias, majoritária e
anteriormente, consideravam que competiria à Administração Pública, dentro do seu
poder  discricionário,  nomear  os  candidatos  aprovados  de  acordo  com  a  sua
conveniência e oportunidade. 
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Todavia,  o  entendimento  jurisprudencial,  tanto  do
Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, avançou, no sentido
de se reconhecer direito subjetivo à nomeação não apenas dos candidatos aprovados
dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, mas também no caso de
quebra  da  ordem  classificatória  com  a  preterição  de  candidatos  melhores
classificados.

Nesse sentido, calha transcrever os seguintes escólios
do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LEGITIMIDADE  RECURSAL  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA
REDE  DE  ENSINO  DO  DISTRITO  FEDERAL.
QUEBRA  DA  ORDEM  CLASSIFICATÓRIA.
DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1.  "O  Ministério  Público  tem  legitimidade  para
recorrer no processo em que oficiou como fiscal da
lei,  ainda  que  não  haja  recurso  da  parte"  (Súmula
99/STJ).
2.  O  candidato  aprovado  em  concurso  público  e
preterido  por  quebra  da  ordem  classificatória
possui direito subjetivo à nomeação.
3.  Caso  em  que,  em  o  concurso  público  para
provimento de cargos de professor da rede de ensino
do  Distrito  Federal,  não  foi  observada  a  regra  do
edital  segundo a  qual,  em não havendo candidato
habilitado  em  determinada  região  administrativa,
deveria ser nomeado o candidato melhor classificado
na lista geral de aprovados.
4. Recurso ordinário provido.
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(RMS 28.298/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA,  QUINTA TURMA,  julgado  em  08/06/2010,
DJe 28/06/2010) – negritei.

Ademais, é de grande valia destacar que o Supremo
Tribunal  Federal,  ao  reconhecer  a  repercussão  geral,  nos  autos  do  RE  837.311-
RG/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na sessão plenária do dia 09 de dezembro
de 2015, por maioria dos votos, firmou posicionamento no sentido de que “O direito
subjetivo  à  nomeação  do  candidato  aprovado  em  concurso  público  exsurge  nas
seguintes hipóteses:  1  -  Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital; 2 -  Quando houver preterição na nomeação por não observância
da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
de forma arbitrária  e  imotivada por  parte  da administração nos  termos acima” -
sublinhei.

Nesse sentido, essa Corte de Justiça já se manifestou:

RECURSO  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO.  CONCURSO PÚBLICO.  IMPETRANTE
APROVADA  DENTRO  DA  VAGA  OFERTADA.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  QUE  FOI  NOMEADO.
PRETERIÇÃO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  DA
IMPETRANTE.  SENTENÇA  MANTIDA  PARA SE
CONCEDER  A  SEGURANÇA  PRETENDIDA.
PRECEDENTES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - Em se tratando de
hipótese  de  preterição  de  nomeação  para  cargo
previsto em concurso público, inicia-se a contagem
do prazo decadencial  da data  do encerramento do
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prazo  de  validade  do  concurso  público.  -  O
candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas oferecidas no edital possui direito
subjetivo  à  nomeação,  conforme  entendimento
consolidado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do
Supremo  Tribunal  Federal.  -  Estando  a  sentença
vergastada em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, ressalto a desnecessidade de levar a matéria
ao  colegiado,  devendo  se  negar  seguimento
monocraticamente aos  recursos,  nos termos do art.
557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00045352420128150271, - Não possui -,  Relator DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO,  j.  em
28-09-2015).

Outrossim,  destaca-se  que  o  Município  de
Bananeiras,  ao  contestar  a  ação,  apenas  rebateu  as  arguições  carreadas  na  peça
inaugural,  deixando, contudo, de desconstituir  o fato  impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da promovente.

Nesse sentido, bem pontuou o Magistrado  a quo, fl.
40: 

O Município de Bananeiras, por sua vez, limitou-se a
declarar,  em  sua  defesa,  que  todas  as  nomeações
efetivadas  pela  Administração  Pública  de
Bananeiras, em face do concurso realizado em 2003,
foram  homologadas  pelo  Tribunal  de  Contas  do
Estado da Paraíba, validando os atos.

À luz dessas considerações, restando evidenciada a
preterição do candidato,  e diante da ausência de manifestação do ente municipal
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capaz de desconstituir o direito alegado na exordial,  nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil,  é  de se manter a decisão de primeiro grau que julgou
procedente a pretensão disposta na inicial e determinou a nomeação do promovente. 

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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