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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO –  APELAÇÃO  CÍVEL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APELO  NÃO
CONHECIDO.  REPRODUÇÃO  DAS
INFORMAÇÕES.  SENTENÇA  NÃO
IMPUGNADA.  INOBSERVÃNCIA  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  REMESSA
NECESSÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  OFERTADAS  NO  EDITAL.  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.  DECISÃO A QUO
EM  MANIFESTA  CONCORDÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SEGUIMENTO  NEGADO
MONOCRATICAMENTE  –  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  557 DO CPC C/C  SÚMULA Nº 253 DO
STJ.

 Deixo de conhecer o presente apelo por ser
manifestamente  improcedente,  na  medida  em
que suas razões não passam de mera cópia das
informações prestadas pela autoridade coatora,
não  impugnando  especificamente  a  sentença
recorrida,  o  que  revela  inobservância  ao
princípio da dialeticidade. 

 É firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que até expirar o prazo de validade do concurso,
a Administração tem o poder-dever de convocar
os  candidatos  aprovados  no  limite  das  vagas
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veiculadas  o  edital,  em observância  da  ordem
classificatória.

- “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir
o recurso, alcança o reexame necessário.” (Súmula nº
253 do STJ).

- Prescreve o art. 557, caput, do CPC que o Relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  ou  ainda,  em  confronto  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo  Tribunal  ou
de Tribunal Superior, dispensando que o recurso seja
julgado no colegiado.

VISTOS, etc.

Cleanto  José  Vicente,  Givaldo  Francisco  Deodado,  Hudson
Vilar Pimentel de Carvalho, Janeide de Moura Barbosa, Jucelia Clementino
Silva,  Klinger  Celerino Silva,  Luiz  Eduardo José de Lima,  Marçal  Aires  de
Sousa,  Maria  de  Fátima  Barbosa  da  Silva  impetraram  Mandado  de
Segurança com Pedido de Liminar contra ato da Prefeitura de Umbuzeiro-
PB, alegando que foram aprovados em concurso público dentro do número de
vagas ofertadas no edital do certame, porém não foram nomeados para os
referidos cargos.

Juntaram os documentos de fls. 23/102.

Informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 104/122,
alegando em preliminar a ilegitimidade ativa ad causam e que os impetrantes
apenas tinham expectativa de direito a nomeação.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 123/124.

Os impetrantes interpuseram Agravo de Instrumento em face
da decisão que indeferiu  o pedido liminar,  sendo o recurso convertido em
retido.

O representante do Ministério Público no primeiro grau ofertou
parecer às fls. 182/188, opinando pela concessão da segurança.

O  MM.  Juiz  “a  quo”  proferiu  sentença  às  fls.  189/196,
concedendo a segurança, determinando a nomeação dos impetrantes, sob o
fundamento  de  que  o  candidato  aprovado  em concurso  público  dentro  do
número de vagas do edital tem direito líquido e certo à nomeação.

Houve remessa oficial, em obediência ao disposto no art. 475,
I, do CPC.

O  Município  interpôs  recurso  voluntário  às  fls.  199/205,
reproduzindo o inteiro teor das informações prestadas.
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Contrarrazões às fls. 210/254.

A D. Procuradoria de Justiça ofertou parecer às fls. 268/271,
opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Decido.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante autoriza o art. 557, caput1, do CPC c/c Súmula nº 2532 do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a decisão vergastada fora prolatada de acordo
com a jurisprudência  dominante no Superior  Tribunal  de Justiça,  conforme
veremos. 

Recurso de Apelação do Município.

Analisando atentamente os autos,  percebe-se que o apelo é
manifestamente improcedente, tendo em vista que suas razões não passam
de  mera  cópia  das  informações  (fls.  104/122),  de  modo  que  a  sentença
recorrida não foi especificamente impugnada.

Com  isso,  impõe-se  reconhecer  que  houve  violação  ao
princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recorrente deve rebater
os argumentos da decisão impugnada, indicando os motivos específicos pelos
quais requer a reanálise do caso. Por esta razão, não se admite recurso que
expresse inconformidade genérica contra o ato judicial atacado.

Nesse sentido, eis o sólido entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  TÉCNICA
RECURSAL.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE
RECURSAL. 1- Não pode ser conhecido o recurso que
deixa  de  impugnar  de  forma  clara  e  articulada  os
fundamentos da decisão atacada,  impugnando-a de
forma apenas genérica.  (…) 4 - Agravo Regimental  a
que se nega provimento.3[em negrito]

Dessa forma, considerando que a observância ao princípio da
dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade do recurso, conclui-
se que a sua violação importa em não conhecimento do presente apelo.

Remessa Necessária.

Analisando os autos, verifico que os impetrantes participaram
do  concurso  público  realizado  pelo  município  promovido,  através  do  qual

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).

2 Súmula nº 253 do STJ - O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame
necessário.

3 STJ; AgRg no REsp 1241594 / RS; Rel. Ministro SIDNEI BENETI; T3 - TERCEIRA TURMA; DJe 27.06.2011.
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obtiveram aprovação dentro do número de vagas previstas previstas no edital
do certame, porém não ocorreu a nomeação dos impetrantes.

Com o vencimento do prazo de validade do certame, ocorrido
em agosto  de  2014,  segundo  previsão  no  edital  de  fl.  83,  os  impetrantes
passaram a ter direito subjetivo à nomeação imediata para os cargos em que
foram aprovados.

Neste sentido, precedente do Supremo Tribunal Federal, sob
o rito da repercussão geral, e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
declarando ser direto subjetivo do candidato, aprovado dentro do número de
vagas oferecidas no edital, a nomeação no prazo de validade do concurso.

A proposito:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS
EM  EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DOS
CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATO  APROVADO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  Dentro  do  prazo  de
validade do concurso, a Administração poderá escolher o
momento  no  qual  se  realizará  a  nomeação,  mas  não
poderá  dispor  sobre  a  própria  nomeação,  a  qual,  de
acordo  com  o  edital,  passa  a  constituir  um  direito  do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto
ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever  de  nomeação  para  a  própria  Administração  e,
portanto,  um  direito  à  nomeação  titularizado  pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.(STF -
RE 59809,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Tribunal
Pleno,  julgado  em  10/8201,  REPRCUSÃO  GERAL  –
MÉRITO  DJe-189  DIVULG  30-9201  PUBLIC  03-1021
EMENT VOL-0259-03 P-0314 RTJ VOL-02-01 P-0521) 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
SERVIDOR  ESTADUAL.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.  Ocorrendo  o  vencimento  do  prazo  de  validade  do
certame  em junho/2010,  conforme  previsão  do  Decreto
Estadual n. 12.562/2008, a recorrente passou a ter direito
subjetivo  à  sua  nomeação  para  o  cargo  de  Agente  de
Serviços  de Limpeza  no Município  de  Batayporã  -  MS,
segundo  a  pacífica  jurisprudência  desta  Corte  e  do
Supremo Tribunal Federal.
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2. Recurso  ordinário  provido  para  conceder-se  a
segurança, a fim de determinar a imediata nomeação da
ora  recorrente.  (STJ;  RMS  30.624/MS,  Rel.  Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
18/11/2014, DJe 24/11/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO.
APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
até  expirar  o  prazo  de  validade  do  concurso,  a
Administração  tem  o  poder-dever  de  convocar  os
candidatos aprovados no limite das vagas veiculadas o
edital, em observância da ordem classificatória.

2.  Agravo regimental  a  que se  nega provimento.  (STJ;
AgRg no RMS 27.022/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/04/2014,  DJe
10/04/2014)

Vê-se,  pois,  que  a  decisão  singular  não  está  a  merecer
qualquer reparo, tendo apreciado corretamente as questões suscitadas nos
presentes  autos,  em  conformidade  com  o  entendimento  dos  Tribunais
superiores. 

Registro, ainda, que conforme disposto na Súmula 253 do STJ,
“o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o
reexame necessário.” (grifei).

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO  RECURSO
VOLUNTÁRIO E  NEGO SEGUIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,  por
reconhecer que a decisão objeto deste reexame fora prolatada em manifesta
concordância com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal, o que faço de forma monocrática, nos termos
do art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253 do STJ.

P.I.

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2014. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR
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