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APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATOS APROVADO FORA DAS VAGAS.
PREVISÃO  EDITALÍCIA  LIMITANDO  O
NÚMERO  DE  PARTICIPANTES  PARA
REALIZAÇÃO  DA  SEGUNDA  FASE  DO
CERTAME. NECESSIDADE DE  RESPEITO ÀS
REGRAS DO EDITAL. DESPROVIMENTO. 

- Uma vez verificado que o demandante não obteve
colocação suficiente à participação da segunda etapa
do  certame  público,  sendo  plenamente  legítimo  à
Administração estipular no edital ponto de corte para
os habilitados às próximas fases, não há que se falar
em ilegalidade da republicação do edital, reduzindo o
número  de  candidatos  a  serem  convocados  para
próxima fase,  nem mesmo  em vagas disponíveis ou
mesmo em existência de lei prevendo o aumento no
número de vagas, sob pena de afronta aos princípios
norteadores  do  concurso  público,  em  especial  o  da
vinculação ao instrumento convocatório. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento ao
apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Severino de Lima
Galvão contra sentença (fls.  92/99) proferida pelo Juízo da  5ª Vara Mista da
Comarca Guarabira que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada
pelo recorrente em face do Estado da Paraíba, julgou improcedente o pedido
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da inicial, apresentando a seguinte ementa:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA  DO  EDITAL.  CANDIDATO
APROVADO EM POSIÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA
EM EDITAL. NÚMERO DE VAGAS. VINCULAÇÃO
AO  INSTRUMENTO  EDITALÍCIO.  ATO
DISCRICIONÁRIO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

-  O  edital é ato normativo que disciplina as regras
que  norteiam  o  processo  seletivo,  denominando,
portanto,  de  “a  lei  do  concurso”.  Essa  máxima
consubstancia-se  no  princípio  da  vinculação  ao
instrumento editalício, que determina, em síntese, que
todos os atos que regem o concurso público ligam-se
e lhe devem obediência.

-  A  definição,  no  instrumento  convocatório,  do
número de vagas a serem preenchidas em processo
seletivo  interno  desenvolvido  no  âmbito  da  Polícia
Militar  da  Paraíba  insere-se  na  órbita  do  mérito
administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder
Judiciário na esfera discricionária da Administração,
sob pena de violação ao princípio da separação dos
Poderes, salvo em raras hipóteses, como a preterição
na ordem de classificação.” (fls. 92/99)

Inconformado,  o  autor  interpôs Recurso  Apelatório  (fls.
101/109).  Informou o recorrente que participou do Processo Seletivo Interno
para  o  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais  da  PMPB –  CHO/PM/2015,  que
objetivava  o  preenchimento  de  20  vagas  para  o  Curso  de  Habilitação  de
Oficiais (CHO) do Quadro de Oficiais de Administração, da Polícia Militar da
Paraíba, segundo item 3.1 do edital.

Aduziu que foi aprovado na 97ª colocação, todavia afirmou que
não  foi  convocado  para  a  etapa  posterior  (Teste  de  Saúde)  realizada  em
15/04/2015. Alegou que o item 7.5 previu que seriam considerados habilitados
e  convocados  para  as  demais  etapas  os  candidatos  aprovados  no  Exame
Intelectual e que estivessem dentro do limite de 2 (duas) vezes o número de
vagas.

Ressaltou, todavia, que no primeiro edital do concurso, no item
7.5, era previsto a convocação dos candidatos para as etapas posteriores que
estivessem dentro do limite de 3 (três) vezes o número de vagas.

Insurgiu-se,  portanto,  em  face  da  republicação  do  edital  que
reduziu o número de vagas para convocação dos candidatos habilitados para a
realização das fases posteriores do concurso, antes 60 vagas, passando para 40
vagas, o que, na sua ótica, ser-lhe-ia prejudicial “já que ficou na 97ª posição”.
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Defendeu que  existia um total  70 vagas disponíveis,  segundo
Boletim PM nº 62 de 01/04/2015 e que a lei ainda determinava que, além do
total de vagas existentes em cada quadro, deveriam ser estas acrescidas de mais
20%. Portanto, na sua ótica,  verificando-se a existência de 70 (setenta) vagas
disponíveis, mais o acréscimo legal de 20% e, ainda considerando a redação
original  do edital  do Processo  Seletivo que  dava  direito  à  participação nas
demais  etapas  do  concurso  os  candidatos  aprovados  no  exame  intelectual
dentro do limite de 3 vezes o número de vagas, deveriam ser convocados para
as  próximas  fases  do  concurso  os  primeiros  252  candidatos  aprovados  no
exame intelectual.

Requereu, pois, o provimento do recurso com o provimento do
apelo com a consequente reforma da sentença de primeiro grau para garantir a
participação  do  promovente/recorrente  nas  demais  etapas  do  concurso,
declarando, na oportunidade, a nulidade do item 7.5 do edital republicado para
manter a redação original do primeiro edital.

Contrarrazões  apresentadas  as  fls.  110/121  pelo  Estado  da
Paraíba.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  127),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos.

De antemão,  consigno que  a  pretensão do apelante  se  revela
manifestamente  improcedente,  assim  como  seus  argumentos  recursais,  de
modo que deve ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Conforme relatado, objetiva o  recorrente a reforma da  decisão
a  quo para  garantir  sua  participação  nas  demais  etapas  do  concurso,
declarando, na oportunidade, a nulidade do item 7.5 do edital republicado para
manter a redação original do primeiro edital, que previa um número maior de
candidatos a serem convocados para as etapas subsequentes.

Pois bem. Quanto à nulidade do item 7.5 edital,  sem razão o
recorrente. É que a republicação do edital em 30 de setembro de 2014, ocorreu
antes mesmo do período de inscrição do concurso, que se deu entre os dias 1º a
31 de outubro de 2014. Logo, não poderia o candidato alegar prejudicialidade
com a republicação do edital, sobremodo porque tinha total conhecimento das
regras editalícias no ato de sua inscrição.

Sobre o tema, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça em caso semelhante:
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“RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO  NA
ÁREA  DE  EDUCAÇÃO.  EDITAL.  RETIFICAÇÃO
ANTES  DAS  INSCRIÇÕES.  NECESSIDADE  DA
FORMAÇÃO  EM  ADMINISTRAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO VEDADA.
A retificação do Edital do referido concurso se deu
antes mesmo do período relativo às inscrições e foi
divulgado  da  mesma  maneira  adotada  para  a
divulgação  do  edital,  oportunizando  a  todos  os
candidatos o necessário conhecimento.
Não se vislumbra o alegado direito líquido e certo,
considerando o acerto da Administração no momento
em que, verificado que a recorrente não preenchera
os  requisitos  necessários,  negou-lhe  a  posse  no
cargo.
Recurso desprovido”.
(RMS 16.920/MG, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/04/2004, DJ 10/05/2004, p. 307).

Ademais, ressalte-se que, na presente hipótese, o recorrente foi
aprovado na 97ª posição. Portanto, ainda que permanecesse a redação original
do edital do concurso, como pretende o apelante, que previa a convocação para
as demais etapas do certame dos candidatos aprovados no exame intelectual
dentro do  limite  de 3 vezes o número de  vagas,  tal  situação não lhe seria
favorável, já que somente os aprovados no exame intelectual até a 60ª posição
teriam direito de participar da etapa posterior, ou seja, do Teste de Saúde.

O edital do concurso dispôs em seu item 7.5, em sua redação
original, o seguinte texto:

“7.5  Serão  considerados  HABILITADOS,  os
candidatos  aprovados  no  Exame  Intelectual  e  que
estejam dentro do limite de 3 (três) vezes o número de
vagas, devendo os mesmos serem convocados para as
demais etapas.” (fls. 40)

Posteriormente, tal redação foi alterada apenas com relação ao
número de candidatos que deveriam ser convocados para participar das etapas
posteriores:

“7.5  Serão  considerados  HABILITADOS,  os
candidatos  aprovados  no  Exame  Intelectual  e  que
estejam dentro do limite de 2 (duas) vezes o número
de vagas, devendo os mesmos serem convocados para
as demais etapas.” (fls. 54)

Logo,  sendo  20  o  número  de  vagas  previstas  para
preenchimento  do  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais  (CHO)  do  Quadro  de
Oficiais de Administração (fls. 48), de acordo com a redação original do edital,
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60 deveriam ser o número de candidatos habilitados para participar do exame
de saúde, ao passo que, após a republicação do edital, apenas 40 candidatos
poderiam ser convocados para a participação da próxima fase. Tal modificação,
como já dito a linhas atrás, perfeitamente possível, não havendo que se falar
em qualquer prejudicialidade ao recorrente, pois, ainda que mantida a redação
original  do  edital,  o  demandante  não teria  o  direito  de  participar  da  etapa
seguinte do certame.

No caso,  deve  valer  a  máxima de  que  “o edital  é  a  lei  do
concurso  público”.  Se  o  edital  prevê  determinado  número  de  vagas,  os
candidatos e a Administração deverão se vincular unicamente a elas, tal como
já  afirmado  pelo  Min.  Marco  Aurélio  em  caso  semelhante,  “o  edital  de
concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e
material, obriga candidatos e Administração Pública” (RE 480.129/DF,   Rel.
Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 23.10.2009). 

Portanto, o candidato, ao prestar concurso público, deve contar
apenas com as vagas previstas no instrumento editalício e não com aquelas que
eventualmente venham a surgir.  Aqui registre-se que a possível existência de
vagas disponíveis, 70 vagas segundo recorrente, ou mesmo a existência de lei
prevendo o aumento no número de vagas,  não tem o condão de modificar os
termos de previsão editalícia, sob pena de afronta aos princípios norteadores do
concurso público, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. 

Nesse mesmo, sentido,  afirmando que os termos do edital do
certame  público  vincula  não  só  os  candidatos,  mas  também  a  própria
Administração,  ressaltando-se,  inclusive,  a  legalidade  de  previsão  editalícia
sobre  a  eliminação  de  candidatos  não  convocados  para  a  segunda  etapa
procedimental, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  DISPOSITIVO  NÃO
INDICADO. DISPENSA DE RELATOR. PREVISÃO
NO  REGIMENTO  DO  TRIBUNAL  A  QUO.
APROVAÇÃO  FORA DO  NÚMERO  DE  VAGAS
FIXADAS  NO  EDITAL.  CONVOCAÇÃO  PARA
SEGUNDA ETAPA. VINCULAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. (...). 
5.  'Os  aprovados  em  concurso  público  fora  do
número de vagas previstas no edital não têm direito
subjetivo  à  nomeação,  mas  apenas  expectativa  de
direito,  que  se  submete  ao juízo  de  conveniência  e
oportunidade  da  Administração'  (AgRg  no  RMS
33.822/PB,  Rel.  Min.  BENEDITO  GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe 24/5/11).
6.  Merece  ser  mantido  acórdão que  reconheceu  a
legalidade de edital  que dispôs  sobre a eliminação
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dos  candidatos  não  convocados  para  a  Segunda
Etapa (Programa de Formação), haja vista que tanto
a  Administração  quanto  os  candidatos  ficam
vinculados  às  regras  estipuladas  no  instrumento
convocatório  do  certame,  pois  'o  edital  é  a  lei  do
concurso, fixando normas garantidoras da isonomia
de tratamento e igualdade de condições no ingresso
no serviço público'  (RMS 21.467/RS, Min. GILSON
DIPP,  Quinta  Turma,  DJ  de  12/6/06).  No  mesmo
sentido: AgRg no REsp 1.201.478/RJ, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 22/2/11.7. Não há como
modificar  a  premissa  fática  adotada  na  instância
ordinária sem incorrer em afronta ao Enunciado n. 7
da  Súmula  do  STJ  (REsp  1.229.272/PE,  Rel.  Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES,  Segunda  Turma,
DJe 24/2/11).8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1251125 RJ 2011/0101325-7,
Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data
de  Julgamento:  03/05/2012,  T1  -  PRIMEIRA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  10/05/2012).
(grifo nosso)

Em idêntico posicionamento, o juiz sentenciante bem pontuou
que:

“Ressalto  que  a  limitação  de  vagas  em  certame
público é legal e atende ao interesse público, visando
selecionar os melhores classificados para servir aos
interesses  da  sociedade,  o  que,  se  tratando  de
segurança pública ganha especial relevância.
Assim,  nenhuma  ilegalidade  foi  praticada  pela
Administração  Pública  ao  deixar  de  convocar  o
demandante  para  participar  da  segunda  etapa  do
certame, pois este não logrou aprovação dentro do
número de vagas disponíveis  para sua graduação”
(fls. 98).

Nesse  mesmo  sentido,  esta  Corte  de  Justiça  tem  decidido,
afirmando-se,  inclusive,  a  fixação  do  número  de  vagas  em  edital  e  dos
classificados à próxima fase de processo seletivo interno é matéria  afeita à
discricionariedade administrativa, não cabendo ao poder judiciário imiscuir-se
na conveniência e oportunidade do ato:

“REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLICIAL
MILITAR. CANDIDATO APROVADO EM POSIÇÃO
SUPERIOR À EXIGIDA. CURSO DE FORMAÇÃO
DE  OFICIAIS.  CARREIRA  DOS  MÚSICOS.
ALEGAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA  DE  10  VAGAS
DISPONÍVEIS PARA 0  REFERIDO POSTO,  PELA
LEI  N°  87/2008.  IRRELEVÂNCIA.  VINCULAÇÃO
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AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO.  AUSÊNCIA DE
PREVISÃO  DE  CLARÕES  ESPECÍFICOS  NO
EDITAL.  ATO  DISCRICIONÁRIO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO
OFICIAL. 
- O edital é ato normativo que disciplina as regras
que  norteiam  o  processo  seletivo,  denominado,
portanto,  de  'a  lei  do  concurso'.  Essa  máxima
consubstancia-se  no  princípio  da  vinculação  ao
instrumento editalício, que determina, em síntese, que
todos os atos que regem o concurso público ligam-se
e lhe devem obediência.
-  A  definição,  no  instrumento  convocatório,  do
número de vagas a serem preenchidas em processo
seletivo  interno desenvolvido no âmbito da Polícia
Militar  da  Paraíba  insere-se  na  órbita  do  mérito
administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder
Judiciário na esfera discricionária da administração,
sob pena de violação do princípio da separação dos
Poderes, salvo em raras hipóteses, como a preterição
na ordem de classificação.
(...)
-  'A  fixação  do  número  de  vagas  em  edital  e  dos
classificados  à  próxima  fase  de  processo  seletivo
interno  é  matéria  afeita  à  discricionariedade
administrativa,  não  cabendo  ao  poder  judiciário
imiscuir-se na conveniência e oportunidade do ato'
(TJPB. AI n° 200.2011.036178-5/001. Rel. Juiz Conv.
Tércio Chaves de Moura. J. em 24/01/2012)
(...)
- Em sede de decisão judicial, é inviável abrir novas
vagas para promoção em determinada carreira das
fileiras da polícia militar, eis que tal prática se insere
na  discricionariedade  da  Administração,  sendo
vedado  ao  Poder  Judiciário,  em regra,  invadir  tal
seara”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020110075187001,  1  CAMARA  CIVEL,  Relator
José Ricardo Porto, j. em 09-04-2013). (grifo nosso).

Assim,  uma vez  verificado que  o  demandante/recorrente não
obteve  colocação suficiente  à  participação  da  segunda  etapa  do  certame
público (Teste de Saúde), sendo plenamente legítimo à Administração estipular
no edital ponto de corte para os habilitados às próximas fases, não há que se
falar em vagas disponíveis ou mesmo em existência de lei prevendo o aumento
no  número  de  vagas,  sob  pena  de  afronta  aos  princípios  norteadores  do
concurso público, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação Cível, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada.
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É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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