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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS NORMAS PROCESSUAIS ANTIGAS.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior  Tribunal  de  Justiça”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

PRELIMINAR  SUSCITADA EM  CONTRARA-
ZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIA-
LETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  FATOS  E
FUNDAMENTOS  ATACANDO  A  SENTENÇA.
MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO.

- O princípio da dialeticidade impõe, à parte, ao mani-
festar  sua contrariedade ao provimento jurisdicional
proferido, o dever de indicar os fundamentos fáticos e
jurídicos pelos quais entende merecer reparo a deci-
são guerreada, nos limites desta.

MÉRITO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
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FAZER.  PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
CANDIDATA  APROVADA  NO  CONCURSO
PARA O CARGO DE GARI. PUBLICAÇÃO DA
CONVOCAÇÃO  NO  DIÁRIO  OFICIAL  E
AFIXAÇÃO  NA  SEDE  DA  PREFEITURA.
DECURSO DE LONGO PERÍODO DE TEMPO
ENTRE A HOMOLOGAÇÃO  DO CONCURSO
E A NOMEAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA PUBLICIDADE  E  DA RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
DESPROVIMENTO. 

-  A obediência  ao postulado da publicidade  não se
resume à mera publicação do ato na imprensa oficial,
devendo-se  perquirir,  em  cada  caso,  se  o  ato  em
questão foi apto a atingir sua finalidade precípua.

-  Em  respeito  aos  princípios  da  publicidade  e  da
razoabilidade oponíveis à Administração, incumbe ao
Poder  Público  utilizar  os  meios  adequados  para  a
convocação dos  candidatos  aprovados em concurso
público.

-  A comunicação  feita  somente  por  publicação  em
órgão  público  não  se  coaduna  com  o  princípio  da
publicidade  dos  atos  administrativos,  mormente
quando  decorrido  considerável  período  de  tempo
entre a homologação do resultado da etapa anterior e
a referida convocação.

-  Conforme  consolidada  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de Justiça,  a  Administração Pública tem o
dever  de  intimar  pessoalmente  o  candidato,  sendo
desarrazoado exigir deste que acompanhe diariamente
a  sua  situação  no  certame,  mormente  quando
transcorrido considerável espaço de tempo entre uma
fase e  outra,  uma vez que o ato convocatório pode
ocorrer  a  qualquer  momento,  dentro  do  prazo  de
validade do concurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar a preliminar,  à unanimidade. No mérito,  por igual votação,
negou-se  provimento ao  recurso  apelatório,  nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo Município  de
Solânea (fls. 89/94), hostilizando a sentença do Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Solânea, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Luciene Gonçalves da Silva.
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Na peça  de  ingresso,  afirmou a  autora  ter  sido  aprovada  no
concurso  público  para  o  cargo  de  gari,  realizado  em  2009.  Em  seguida,
sustentou que,  no  dia  11  de  setembro  de  2012,  foi  convocada  para  tomar
posse, mediante edital afixado nas dependências da Prefeitura e publicação em
diário oficial,  sem notificação pessoal,  mesmo tendo a edilidade municipal
todos os dados pessoais e endereço da autora. 

Com  isso,  defendeu  a  nulidade  do  ato  administrativo
convocatório, em virtude da inexistência de ampla publicidade e notificação
pessoal,  requerendo, ao final,  a procedência do pedido com a anulação do
edital  de  convocação  e,  consequentemente,  realização  de  novo  ato  de
nomeação da autora ao cargo de gari.

Devidamente citado, o Ente Municipal apresentou contestação
(fls.  42/47),  alegando  a  publicidade  dos  atos  convocatórios,  uma vez  que
foram publicados no Diário Oficial do Município e nos portais eletrônicos e
afixados na sede da Prefeitura. Também asseverou que, de acordo com regra
prevista  no  edital  do  certame,  é  de  inteira  responsabilidade  do  candidato
acompanhar os atos referentes ao concurso público no Diário Oficial e quadro
de avisos na sede da Prefeitura.

Destacou a impossibilidade de anulação do ato administrativo
de convocação, tendo em vista que o princípio da publicidade foi devidamente
respeitado  pela  Edilidade  Municipal.  Finalmente,  aduziu  a  vinculação  do
candidato ao edital do concurso público.

Réplica impugnatória (fls. 63/68).

Audiência preliminar realizadas, mas as partes não transigiram
e requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 77).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
procedente o pedido contido na exordial, consignando os seguintes termos na
parte dispositiva:

“ISTO  POSTO,  com  base  no  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos na
presente  ação  em  todos  os  seus  termos,  PARA
DETERMINAR a anulação do edital de convocação
por estar maculado de irrazoabilidade e anonimato
par aos fins que se presta a Administração Pública e
em  consequência  que  o  Município  de  Solânea-PB
promova a imediata nova nomeação da Sra. Luciene
Gonçalves da Silva, no respectivo cargo para o qual
prestou concurso”. 

Nas  razões  recursais,  sustenta  a  publicidade  no  ato
convocatório, tendo em vista a sua publicação no Diário Oficial do Município
e nos portais eletrônicos e a sua afixação na sede da Prefeitura Municipal. Em
seguida, destaca a vinculação ao edital do concurso público, sendo de inteira
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responsabilidade do candidato acompanhar os atos referentes ao certame. Por
final, pugna pela reforma da sentença.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões
(fls.  98/105),  aduzindo,  preliminarmente,  a  dialeticidade.  Meritoriamente,
defende a manutenção do decreto judicial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de  Lira,  opinou pelo prosseguimento  do  recurso  sem manifestação
meritória, por ausência de interesse público primário (fls. 109/112).

Em razão do dever  de  consulta  previsto  no novo Código de
Processo  Civil,  foi  determinada  a  intimação  da  parte  recorrente  para  se
manifestar sobre a preliminar levantada nas contrarrazões (fls. 114/115). 

Embora  devidamente  intimado,  o  Ente  Municipal  não
apresentou manifestação (fls. 117).

É o relatório.

VOTO.

- Do juízo de admissibilidade:

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 
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Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

- Da preliminar: dialeticidade

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  preliminar  de  ofensa  ao
princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, em sede de contrarrazões.

O  referido  preceito,  norteador  da  sistemática  processual
atinente aos recursos cíveis, traduz a necessidade de que a parte descontente
com o provimento jurisdicional proferido indique os fundamentos fáticos e
jurídicos, pelos quais entende merecer reparo a decisão guerreada, nos limites
desta. 

Assim,  com  a  maestria  que  lhe  é  peculiar,  conceitua  o
processualista Araken de Assis:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de
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o  recorrente  motivar  o  recurso  no  ato  de
interposição.  Recurso  desprovido  de  causa  hábil
para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação
ou de integração do ato impugnado, à semelhança
da petição que forma o processo, ou através da qual
partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo
processu, revela-se inpeto. É inadmissível o recurso
desacompanhado  de  razões”.  (in  Manual  dos
Recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as
Leis 12.216/2009 e 12.322/2010. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 1101.

No  caso  dos  autos,  entendo  que  não  merece  guarida  tal
insurgência, pois, de uma breve análise do recurso apelatório, identifica-se,
facilmente, os fatos e fundamentos de discordância com a decisão hostilizada,
havendo respeito,  portanto,  ao  teor  disposto no  art.  514,  II,  do Código de
Processo Civil, o qual preleciona:

“Art.  514.  A  apelação,  interposta  por  petição
dirigida ao juiz, conterá: 
I – o nome e a qualificação das partes;
II – os fundamentos de fato e de direito;
III – o pedido de nova decisão”. (grifo nosso) 

Assim,  como  o  recorrente  se  desincumbiu  de  seu  ônus  de
impugnar  especificamente  a  decisão  vergastada,  apontando  motivação
necessária de seu inconformismo, não há como acolher tal alegação.

Logo, rejeito a preliminar aventada pela recorrida.

- Do juízo de mérito  :  

Pretende o recorrente,  através desta irresignação apelatória, a
reforma  do  julgado,  alegando,  para  tanto,  a  obediência  ao  princípio  da
legalidade, tendo em vista que o ato convocatório da candidata foi publicado
no Diário Oficial do Município e nos portais eletrônicos, bem como afixado na
sede da Prefeitura. Ainda destaca a vinculação ao edital do certame, sendo,
portanto, de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos atos
referentes ao concurso.

Pois bem.

Depreende-se do encarte processual que a apelada submeteu-se
ao Concurso Público  realizado pelo Município de Solânea no ano de 2009,
sendo aprovada, no cadastro reserva, para o cargo de gari (fls. 36).

Também  constata-se  que  o  certame  público  em  tela  foi
homologado em 07/04/2010, por meio do Decreto nº 008/2010. Ocorre que, no
dia 11 de setembro de 2012, a recorrida foi convocado a tomar posse no cargo,
através de Edital de Convocação encartado às fls. 14.
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Como visto, o concurso foi homologado em 07/04/2010 e, após
mais  de  dois  anos,  houve  a  convocação  da  candidata  para  tomar  posse.
Consigne-se que, embora o ente municipal afirme que o ato convocatório foi
publicado no Diário Oficial, não trouxe cópia do documento.

Além disso,  a comunicação feita somente por publicação em
órgão  público  não  se  coaduna  com  o  princípio  da  publicidade  dos  atos
administrativos, mormente quando decorrido considerável período de tempo
entre a homologação do resultado da etapa anterior e a referida convocação.

Sobre  o  princípio  da  publicidade, calha  anotar  o  seguinte
ensinamento do doutrinador de Hely Lopes Meirelles:

“(...) Publicidade é a divulgação oficial do ato para
conhecimento  público  e  início  de  seus  efeitos
externos.  Daí  por  que  as  leis,  atos  e  contratos
administrativos  que  produzem  consequências
jurídicas  fora  dos  órgãos  que  os  emitem  exigem
publicidade para adquirirem validade universal, isto
é, perante as partes e terceiros.

A publicidade não é elemento  formativo  do ato;  é
requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo,
os  atos  irregulares  a  dispensam  para  sua
exequibilidade,  quando  a  lei  ou  o  regulamento  a
exige.

Em  princípio,  todo  ato  administrativo  deve  ser
publicado, porque público é a Administração que o
realiza,  só  se  admitindo  sigilo  nos  casos  de
segurança  nacional,  investigações  policiais  ou
interesse superior da Administração a ser preservado
em  processo  previamente  declarado  sigiloso  (...).

O  princípio  da  publicidade  dos  atos  e  contratos
administrativos,  além  de  assegurar  seus  efeitos
externos,  visa  a  propiciar  seu  conhecimento  e
controle pelos interessados diretos e pelo povo em
geral, através dos meios constitucionais - mandado
de segurança (art. 5º, LXIX), direito de petição (art.
5º,  XXXIV,  ''a''),  ação  popular  (art.  5º,  LXXIII),
''habeas  data''  (art.  5º,  LXXII),  suspensão  dos
direitos  políticos  por  improbidade  administrativa
(...)”(Direito  Administrativo  Brasileiro.  30ª  edição.
Malheiros Editora. Págs. 94/95. 2005).

Assim, na seara administrativa, a obediência ao postulado da
publicidade  não  se  resume  à  mera  publicação  do  ato  nos  meios  de
comunicação oficiais, devendo-se perquirir, em cada caso, se o ato em questão
foi apto a alcançar sua finalidade precípua, atingindo seus destinatários, em
respeito à própria moralidade e eficiência da Administração. 
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Com efeito,  não se mostra  razoável  obrigar  a um  candidato,
aprovado  fora  do  número  de  vagas  (cadastro  reserva),  que verifique
diariamente, durante mais de dois anos, a sua situação no concurso, ou que se
locomova  até  a  sede  da  Prefeitura  para  averiguar  a  existência  de  ato
convocatório.  Tal  situação  transfere  para  o  participante  da  seleção  pública
ônus que compete apenas à Administração Pública, de dar ampla publicidade
aos seus atos.

Acerca do princípio da razoabilidade, explicam Vicente Paulo e
Marcelo Alexandrino:

“É diante de situações concretas, sempre no contexto
de  uma  relação  meio-fim,  que  deve  ser  aferido  o
critério  da  razoabilidade,  cabendo  ao  Poder
Judiciário apreciar se as restrições são adequadas e
justificadas pelo interesse público: se o ato implicar
limitações  inadequadas,  desnecessárias  ou
desproporcionais  (não  razoáveis)  deverá  ser
anulado.”(In Direito Administrativo Descomplicado.
Ed.  Impetus.  14ª  ed.  Rio  de  Janeiro.  2007.  Pág
145).”

Nesse  contexto,  a  meu  sentir,  cabe  ressaltar  a  existência  de
norma editalícia donde se deduzia a intimação pessoal do candidato em caso
de  nomeação,  porquanto  há  obrigação  expressa  de  manutenção  de  seu
endereço  atualizado  junto  a  Secretaria  da  Administração  do  Município
(capítulo IX, item 8 0 – fls. 24)), senão vejamos:

“8. O candidato aprovado deve manter sempre o seu
endereço  atualizado  junto  a  Secretaria  da
Administração  do  Município,  a  fim  de  que  possa
convocá-lo para comparecer quando for para tratar
assunto relacionado a sua nomeação”.

Dessa forma, inclusive pela presença de regra editalícia nesse
sentido, o envio de correspondência aos candidatos ao provimento do cargo é
ato  essencial  da  Administração  Pública,  em  atendimento  aos  supracitados
princípios constitucionais.  A jurisprudência do Superior  Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico nesse mesmo sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO
MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.
PRINCÍPIOS  DA  PUBLICIDADE  E  DA
RAZOABILIDADE.  NÃO  OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE  DE  COMUNICAÇÃO  PESSOAL
DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES
DO CONCURSO. 1.    É firme a orientação desta
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Corte de que caracteriza violação dos princípios da
razoabilidade e da publicidade a convocação para
determinada  fase  de  concurso  público  apenas
através  da  publicação  em  Diário  Oficial,
especialmente  quando  transcorrido  considerável
lapso de tempo entre a realização ou a divulgação
do resultado e a referida convocação. Isso porque é
inviável  exigir  do  candidato  o  acompanhamento
diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
2.   Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO desprovido.  (STJ/AgRg no AREsp
169.460/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES
MAIA FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
23/02/2016, DJe 04/03/2016). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
INSUFICIENTE  A  CONVOCAÇÃO  APENAS  POR
DIÁRIO  OFICIAL.  NECESSIDADE  DE
REPETIÇÃO  DO  ATO,  DEVENDO  SER
OBSERVADA  A  CONVOCAÇÃO  PESSOAL  DO
CANDIDATO.  1.  O  acórdão recorrido  encontra-se
em  sintonia  com  a  jurisprudência  desta  Corte
Superior,  no  sentido  de  que  "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"  (AgRg  no
AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda  Turma,  DJe  18/9/2013).  2.  Agravo
Regimental  não  provido.  (STJ/AgRg  no  REsp
1457112/PB,  Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  26/08/2014,  DJe
25/09/2014)

O mesmo entendimento é perfilhado por esta Egrégia Corte de
Justiça, consoante asseguram os arestos adiante sumariados: 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  ATO
CONVOCATÓRIO.  PUBLICAÇÃO  ATRAVÉS  DE
DIÁRIO  OFICIAL  E  NO  SITE  DO  ENTE
ESTADUAL.  INSUFICIÊNCIA.  DECURSO  DE
CONSIDERÁVEL  LAPSO  TEMPORAL  ENTRE  A
HOMOLOGAÇÃO  DO  RESULTADO  E  A
CONVOCAÇÃO.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO
EM DAR A MAIOR DIVULGAÇÃO POSSÍVEL AOS
SEUS ATOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA  RAZOABILIDADE  E  DA  PUBLICIDADE.
DEVIDA  RESTITUIÇÃO  DO  PRAZO  PARA
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APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  E
EXAMES.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
RECURSO  OFICIAL,  POR  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.  -  Consoante
jurisprudência do  Superior  Tribunal  de Justiça,  os
atos  da Administração devem ser  dotados da mais
ampla divulgação possível, mormente quando podem
afetar direitos individuais dos administrados. - Não é
razoável exigir que os cidadãos leiam diariamente o
diário  oficial  para  não  serem  desavisadamente
afetados  nos  seus  direitos.  -  "É  entendimento
consolidado  desta  corte  de  que  a  nomeação  em
concurso  público,  após  transcorrido  considerável
lapso temporal  da homologação do resultado final
do  certame,  sem  a  notificação  pessoal  do
interessado,  viola  o  princípio  da  publicidade  e  da
razoabilidade. 5. Agravo regimental do município de
João  pessoa  desprovido."  (STJ;  AgRg-AREsp
245.033;  Proc.  2012/0220845-4;  PB;  Primeira
Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00865968720128152001, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 14-03-2016) 

“EMENTA  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCACÃO  PARA
EXAME  DE  SAÚDE.  CANDIDATOS
REMANESCENTES.  PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO
OFICIAL  DO  ESTADO.  AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.  TRANSCURSO  DE
RELEVANTE LAPSO DESDE A HOMOLOGAÇÃO
DO  RESULTADO.  EXIGÊNCIA  DE
ACOMPANHAMENTO  PELA  IMPRENSA.
PRINCÍPIO  DA  PUBLICIDADE.  VIOLAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 
A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de
que  a  publicação  da  convocação  de  candidato
somente  no  Diário  Oficial,  após  o  transcurso  de
considerável lapso temporal entre uma fase e outra,
para  a  qual  houve  a  convocação,  contraria  o
princípio  da  publicidade  dos  atos  administrativos,
mesmo que o edital preveja a convocação por meio
do Diário Oficial, porquanto, nessa hipótese, não é
razoável impor aos candidatos a exigência de leitura
diária  do  diário  oficial,  por  tempo indeterminado,
para  tomarem  conhecimento  de  sua  convocação.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 20020120868340001,
Órgão 4ª CÂMARA CÍVEL, Relator DES. ROMERO
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MARCELO  DA  FONSECA  OLIVEIRA,  j.  em
07/02/2013)

Por isso, de acordo com o princípio da Publicidade, insculpido
no art. 37 da Constituição Federal, o Administrador tem o dever de  conferir
aos seus atos  a mais ampla divulgação possível,  principalmente quando os
administrados  forem  individualmente  afetados  pela  sua  prática  e,  assim,
concebo que restou comprovado fundamento relevante para a procedência do
pedido.

Ante  o  exposto,  REJEITO a  preliminar  suscitada  em
contrarrazões.  No  mérito,  NEGO PROVIMENTO ao  recurso  apelatório,
mantendo a sentença de origem em sua totalidade.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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