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DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL nº 0017248-98.2013.815.0011 — 3ª
Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante: Município de Campina Grande, representado por sua Procuradora Fernanda A. 

Baltar de Abreu.
Apelado  : Felipe Quaresma Tomaz.
Advogado: Marcos Dantas Vilar (OAB/PB 16.232).
Remetente: Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.

AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.
PORTARIA  DE  NOMEAÇÃO  PUBLICADA  APENAS  NO
DIÁRIO  OFICIAL.  CANDIDATO  APROVADO  EM
CADASTRO  RESERVA.  NÃO  COMPARECIMENTO.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  NÃO  COMPROVADA.
CONSIDERÁVEL  LAPSO  TEMPORAL  ENTRE  O
RESULTADO FINAL E A NOMEAÇÃO.  NECESSIDADE DE
COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DO
TJPB.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DA APELAÇÃO E DA REMESSA. 

—  “A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da
homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado,
viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a
convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial”

VISTOS etc.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa Necessária  e  Apelação Cível interposta  pelo
Município de Campina Grande, em face da sentença de fls. 76/85, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da Portaria nº 1308/2012,
restabelecendo a  Portaria  nº  1073/2012,  mantendo  o  autor  como empossado no cargo  de
Porteiro com lotação na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande.

Irresignado, o Município aduz que o edital prevê a publicação da lista
de aprovados no site  da Prefeitura de Campina Grande e no site  do IBFC, responsável pela
realização do certame.  Afirma, ademais, que o autor não faz jus à percepção retroativa de
vencimentos  e  pleiteia  o  provimento  do  recurso  para  que  seja  reformada a  sentença (fls.



90/100).

Contrarrazões às fls.  104/111, pugnando pelo não conhecimento do
recurso  ante  a  inobservância  ao  princípio  da  dialeticidade,  e  no  mérito,  que  seja  negado
provimento ao recurso.

A Procuradoria  de Justiça opinou pela  rejeição da preliminar  e,  no
mérito, pelo desprovimento da apelação e da remessa necessária (fls. 126/129).

É o Relatório. 

VOTO.

Conforme preleciona o art.  496 do CPC/2015,  vigente à  época da
prolação da sentença, 

Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois
de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DA  APELAÇÃO  DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Do não conhecimento da apelação

Alega o apelado, em sede de contrarrazões, que o recurso apelatório
não deveria ser conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença
recorrida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade.

No entanto, não deve prevalecer esse entendimento haja vista que a
apelação  impugnou  os  fundamentos  decisórios,  inclusive  considerando  suficiente  a
convocação do candidato aprovado em concurso público apenas por meio do Diário oficial,
conforme dispõe o edital do certame.

Neste sentido, rejeito a preliminar.

Do mérito

Narra o promovente que no ano de 2011 se inscreveu para o Concurso
Público nº 001/SAD/2011 no cargo de Porteiro. O Concurso disponibilizou 8 (oito) vagas
para o referido cargo, e o promovente foi aprovado na 34ª posição (fl.30).

Em 01/08/2012, o autor foi nomeado para o cargo efetivo de Porteiro,
com lotação na Secretaria de Educação, através da Portaria nº 1073/2012 (fl.34). Ocorre que
deixou de se apresentar para tomar posse no referido cargo, pois não tomou conhecimento de
sua nomeação.



Pois bem. 

O magistrado  a quo, reconheceu que, tendo em vista o longo lapso
temporal, deveria a Administração Pública ter procedido à notificação pessoal do candidato,
mesmo que não houvesse previsão editalícia para tal. 

Ora, no caso em tela, o promovente foi aprovado em cadastro reserva,
ou seja, fora das vagas originalmente previstas no edital (fl. 30). Assim, não há razoabilidade
em exigir que, mesmo após nove meses, o candidato continuasse acompanhando diariamente
as informações relativas a esse concurso pelo Diário Oficial. 

Nesse  caso,  transcorrido  lapso  temporal  considerável  entre  a
homologação do resultado final e a convocação remanescente de candidatos classificados em
cadastro reserva, caberia ao Estado providenciar meios de comunicação que garantissem o
conhecimento inequívoco das convocações, ainda que não haja previsão editalícia, porquanto
os princípios da publicidade e razoabilidade sobrepõem-se à determinação de comunicação
apenas por meio do Diário. 

A  propósito,  colhe-se  da  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça que a matéria aqui debatida está pacificada, consoante se infere do seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO  PARA  POSSE  POR  PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO
OFICIAL,  SEM  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.  IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos,  a
nomeação  em concurso  público  após  considerável  lapso  temporal  da
homologação  do  resultado  final,  sem  a  notificação  pessoal  do
interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não
sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio
do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido. (Recurso
Especial nº 1.645.213/RJ (2016/0315397-1), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman
Benjamin. DJe 20.04.2017) 

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça vem se posicionando: 

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
LIMINAR.  CONCURSO  PÚBLICO.  ESTADO  DA  PARAÍBA.
CONVOCAÇÃO  DE  CANDIDATO  CLASSIFICADO  PARA  ETAPA
SUBSEQUENTE. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TRANSCURSO DE
QUATRO  ANOS  DA  CONVOCAÇÃO  ANTERIOR.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  PUBLICIDADE.  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL OU  OUTRA FORMA QUE  ASSEGURA A EFICÁCIA DA
MEDIDA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de  autoridades  públicas,
protegendo o direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido.
Os  atos  da  Administração  devem ser  dotados  da  mais  ampla  divulgação
possível,  consoante  jurisprudência  da  Corte  Superior,  sobretudo  quando

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CSum%5Csum.nfo&d=STJ%20-%20S%DAMULA%20N%BA%2083&sid=74defd.3a59e90.0.0#JD_STJ-SMULAN83
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CSum%5Csum.nfo&d=STJ%20-%20S%DAMULA%20N%BA%2083&sid=74defd.3a59e90.0.0#JD_STJ-SMULAN83


podem  afetar  direitos  individuais  dos  administrados.  "O  STJ  firmou  o
entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade
a  convocação  para  determinada  fase  de  concurso  público,  mediante
publicação do chamamento em Diário Oficial e pela Internet, quando
passado  considerável  lapso  temporal  entre  a  homologação  final  do
certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que
o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as
publicações  no  Diário  Oficial  e  na  Internet."  (RMS  50.924/BA,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 17/05/2016,
DJe  01.06.2016).  (Reexame  Necessário  nº  0054605-25.2014.815.2001,  4ª
Câmara Cível do TJPB, Rel. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. DJe
23.02.2018) 

ADMINISTRATIVO - Reexame necessário - Mandado de Segurança com
pedido de liminar - Candidato aprovado em concurso público - Convocação -
Ausência de notificação pessoal - Publicação no Diário Oficial - Concessão
da  ordem  -  Manutenção  da  sentença  -  Desprovimento.  O  mandado  de
segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e
certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por ilegalidade ou abuso de poder. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica no sentido de caracterizar violação aos princípios
da publicidade e razoabilidade a nomeação de aprovado em concurso
público apenas mediante publicação em Diário Oficial, principalmente
quando passado considerável  lapso temporal entre a homologação do
resultado  final  e  a  referida  convocação,  como  ocorreu  na  hipótese
vertente,  por  ser  inviável  exigir  do  candidato  aprovado  o
acompanhamento diário das publicações oficiais. (Reexame Necessário nº
0000610-97.2013.815.0331,  2ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. DJe 09.11.2017)

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
apelatório e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  E  À  REMESSA
NECESSÁRIA, com base no art. 932 do CPC, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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