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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000372-88.2006.815.0601
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Belém 
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Belém
ADVOGADO: Marcus Paulo G. da Costa e Freire
APELADOS: Andréa dos Santos Felipe e outros
ADVOGADO: Laplace Guedes 

APELAÇÕES  CÍVEIS.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATOS
APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
NÃO NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.  ALEGAÇÃO DE
NULIDADE  DO  CERTAME. AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  EXISTÊNCIA  DE  DIREITO  SUBJETIVO.  RECURSO
SUJEITO AO ART. 557 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. A tese de nulidade do certame, por supostas irregularidades na sua
realização, para obstacularizar as nomeações dos candidatos aprovados
dentro do número de vagas somente poderia ser aceita caso houvesse
um prévio processo administrativo que garantisse a esses candidatos a
ampla defesa e o contraditório.

2. Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC.

Vistos etc.
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Trata-se de recurso apelatório contra sentença do Juízo de Direito da
Comarca de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer promovida por
ANDRÉA DOS SANTOS FELIPE e OUTROS em face do MUNICÍPIO DE BELÉM,
julgou parcialmente a demanda, determinando a nomeação, apenas, de Andréa
dos Santos Felipe e Catiana Camilo de Souza, no cargo público de Auxiliar  de
Serviços Gerais, já que as demais promoventes ou manifestaram desinteresse em
serem convocadas ou já foram nomeadas (f. 160/163).  

Na apelação (f.  169/172), busca-se  a reforma da sentença aduzindo
que o certame em questão apresentava uma série de indícios de fraude. Aduziu a
existência de fato novo, qual seja, a anulação pelo Tribunal de Contas do Estado.

Sem contrarrazões (certidão, f. 190). 

Neste grau de jurisdição, instado a manifestar-se, o Ministério Público
emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (f. 196/199).

É o relatório.

DECIDO.

O apelante busca reformar a sentença aduzindo que não procedeu com
as  nomeações  dos  apelados  (Andréa  dos  Santos  Felipe  e  Catiana  Camilo  de
Souza), diante da ocorrência de irregularidades no curso do certame. 

Dessa forma, apreciando a matéria nos termos do princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, não há aqui a discussão quanto à existência de
direito subjetivo das partes à nomeação, reconhecida na sentença, mas apenas
quanto à possibilidade de não nomeação dos candidatos por suposta nulidade do
certame. 

Nesse  contexto,  somente  com  a  realização  de  um  prévio  processo
administrativo,  que  assegurasse  aos  candidatos  o  direito  constitucional  do
contraditório e da ampla defesa, é que poderia a Administração Pública anular o
certame (efeitos ex tunc), tido como ilegal, com base no seu poder de autotutela.

Sobre o crivo da autotutela não é lícito a Administração anular seus
atos,  presumidamente legítimos, sem uma minuciosa apuração sob a égide do
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.
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Deve,  portanto,  o  candidato  ser  previamente  ouvido,  sendo-lhe
ofertado  o  direito  constitucional  ao  contraditório  e  ampla  defesa,  quando  a
anulação de atos administrativos tenha como objetivo de interferir na sua esfera
individual.

Nesse sentido é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário. […] 2. Concurso público. Irregularidades. Anulação do
concurso  anterior  à  posse  dos  candidatos  nomeados.  3.  Necessidade  de
prévio  processo  administrativo.  Observância  do  contraditório  e  da  ampla
defesa. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 351489, Relator:
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/02/2006, uDJ 17-
03-2006 PP-00042 EMENT VOL-02225-04 PP-00641 LEXSTF v.  28,  n.  328,
2006, p. 223-229). 

Na  mesma  esteira,  assim  já  se  pronunciou  o  Superior  Tribunal  de
Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.  NOMEAÇÃO  FORA  DO  PERÍODO  ELEITORAL  PROIBITIVO.
POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DO APELADO SEM DIREITO A AMPLA DEFESA
E  AO CONTRADITÓRIO.  DESCABIMENTO.  ATO  ILEGAL.  NECESSIDADE  DE
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS
MOTIVOS DETERMINANTES. ART. 21 DA LRF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1.  O  princípio  de  que  a  administração  pode  anular  (ou  revogar)  os  seus
próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de
situações  constituídas  com  aparência  de  legalidade,  sem  observância  do
devido  processo  legal  e  ampla  defesa.  A  desconstituição  de  ato  de
nomeação de servidor provido, mediante a realização de concurso
público  devidamente  homologado  pela  autoridade  competente,
impõe a formalização de procedimento  administrativo,  em que se
assegure,  ao  funcionário  demitido,  o  amplo  direito  de  defesa.
(RMS.257/MA,  Rel.  Min.  Demócrito  Reinaldo,  Primeira  Turma,  julgado  em
17/10/1994, DJ 14/11/1994, p. 30916.) 2. No mesmo sentido: "Conforme a
jurisprudência  do  Pretório  Excelso  e  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é
vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso,
sem a observância do devido processo legal." (RMS 31.312/AM, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011.) Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  150.441/PI,  Relator:  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  17/05/2012,  DJe
25/05/2012).

E precedente deste Tribunal de Justiça:
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. SUSPENSÃO DE
ATO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.  ILEGALIDADE.  INOBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  IMPOSSIBILIDADE.  AFRONTA  AO
ART.  5º,  LIV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL.  VIOLAÇÃO.  DESCABIMENTO.  DESOBEDIÊNCIA  À  ESCALA  DE
DESPESAS  COM  PESSOAL  DISPOSTA  NO  ART.  169,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DIREITO DE RETORNAR AOS QUADROS DO MUNICÍPIO DE INGÁ.
PERÍODO DE  AFASTAMENTO  INDEVIDO.  REINTEGRAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. -
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. - A suspensão de nomeados em
concurso público não dispensa o devido processo legal, na medida em que o
ato  de  suspensão  vai  atingir  a  esfera  jurídica  alheia  e  é  de  gênese
constitucional que ninguém pode ser privado da liberdade e dos bens sem o
devido processo legal,  conforme preleciona o art.  5º,  LI\!,  da Constituição
Federal. - Afirmar que a realização de concurso gera aumento de despesa é ir
de encontro ao comando preceituado no art. 169, 9 1º, I,  da Constituição
Federal, o qual dispõe que, na abertura de concurso público, já existe, por
certo,  prévia  dotação  orçamentária.  (Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  nº
02020617820138150201,  4ª  Câmara  Cível,  Relator:  Des.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, julgado em 01-04-2014). 

Assim, a tese de nulidade do certame por supostas irregularidades na
sua  realização,  para  obstacularizar  as  nomeações  dos  candidatos  aprovados
dentro do número de vagas somente poderia ser aceita caso houvesse um prévio
processo administrativo que garantisse a esses candidatos a ampla defesa e o
contraditório.

Em relação a arguição de existência de fato novo, qual seja a anulação
do certame pelo Tribunal  de Contas do Estado da Paraíba,  não vislumbro nos
autos  a  existência  de  provas  que  atestem a  sua  ocorrência,  descumprindo  o
Município apelante o ônus estabelecido no artigo 333, inciso II do CPC.

Nesse contexto, as irresignações do apelante vão de encontro com a ju-
risprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o que me leva a aplicar
o artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a negar “seguimento a recurso mani-
festamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula
ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Fe-
deral, ou de Tribunal Superior.”
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Assim,  diante  das  considerações  expendidas  e  com  arrimo  nos
dispositivos  legais  anteriormente  enfocados,  nego  seguimento ao  recurso
apelatório.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 03 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                Relatora 


