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ACÓRDÃO
Apelação Cível e Remessa Oficial nº. 0088849-48.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Felipe de 
Moraes Andrade

Apelado: Adalberto Barros Ferreira – Adv.: José Ribamar da Silva 

Remetente: Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
da Capital.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA 
OFICIAL  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  – 
CONCESSÃO -  APROVAÇÃO NA 1ª E 2ª FASE 
DE CONCURSO PÚBLICO - LONGO TEMPO DE 
ESPERA  NA CONVOCAÇÃO PARA A 3ª FASE 
(CURSO  DE  FORMAÇÃO)  -   CONVOCAÇÃO 
APENAS  POR  DIÁRIO  OFICIAL  - 
INOBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE  -  NECESSIDADE  DE 
COMUNICAÇÃO PESSOAL – MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO.

Não  é  razoável  exigir  que  o  aprovado  em 
concurso  público  acompanhe  as  publicações 
oficiais, diariamente e com leitura atenta, por 
sucessivos  anos,  para  não  ser  prejudicado 
com perda de prazo administrativo. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.
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Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo e à remessa.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Oficial, interposta 
pelo Estado da Paraíba, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 3ª 
Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  que  nos  autos  do 
Mandado  de  Segurança,  manejado  por  Adalberto  Barros  Ferreira, 
concedeu a segurança requerida na inicial.

Nas razões recursais (fls. 88/98), alega o apelante que 
o  apelado,  inscreveu-se  para  o  concurso  público  para  Agente  de 
Segurança  Penitenciária  da  Secretaria  de  Estado,  Cidadania  e 
Administração Penitenciária, sendo aprovado no exame intelectual  e de 
saúde, e eliminado na terceira fase, por não comparecer para a realização 
da matricula no curso de formação.

Alega ainda que, o edital é a lei do concurso e havendo 
estabelecido  que  é  da  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  a 
publicação de todos os atos, é injustificável a alegação do apelado.

Alega ainda que, não merece amparo o inconformismo 
do  apelado,  pois  o  mesmo  teve  pleno  conhecimento  das  regras  do 
concurso quando da sua inscrição, de modo que o atendimento a sua 
pretensão gerará tratamento diferenciado,  ferindo a isonomia entre os 
concorrentes, sendo certo que os princípios isonômicos e de vinculação ao 
edital devem ser observados por todos, sem qualquer distinção.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 110/119.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação e da 
remessa oficial. (fls. 124/127).
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É o relatório.

V O T O

O cerne da questão consiste na sentença da Magistrada 
monocrática que concedeu a segurança pleiteada para que o Estado da 
Paraíba convoque o apelado para as demais etapas do concurso público 
para  o  cargo  de  Agente  de  Segurança  Penitenciária  da  Secretaria  de 
Estado, Cidadania e Administração Penitenciária.

Analisando os  documentos  dos  autos,  observo  que o 
apelado foi aprovado no exame intelectual e de saúde no ano de 2008.

Os  documentos  de  fls.  20/23,  comprovam  que  o 
apelante  no  ano  de  2012  convocou  os  candidatos  remanescentes  do 
concurso, para a realização da matricula do curso de formação, incluindo o 
apelado,  sendo  que  tal  convocação  ocorreu  através  de  publicação  no 
Diário Oficial onde o apelado deveria comparecer na data de 02/07/2012 a 
04/07/2012, para a realização da matrícula.

Os documentos de fls. 13, comprovam que o apelado 
não compareceu na data estabelecida sendo eliminado do certame por 
desistência.

A  Constituição  Federal  determina  em seu  Art.  37,  a 
publicidade do atos públicos como exigência para sua transparência, e a 
ausência de publicação dos atos administrativos enseja nulidade.

É  indubitável  que,  se  o  edital  que  rege  o  concurso 
público possui previsão expressa a respeito do meio de comunicação, a 
convocação  dos  inscritos  para  etapas  seguinte,  com  lapso  temporal 
razoavelmente curto, por simples publicação no órgão oficial, não afronta 
a legalidade.

Ocorre  que,  no  caso  concreto  a  convocação  para  a 
terceira fase do certame foi publicada em período superior a três anos da 
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data de divulgação do resultado da primeira fase.

Desta forma, entendo que não é razoável exigir que os 
candidatos acompanhem diariamente, por longo período, o Diário Oficial 
para verificarem se foram convocados, devendo sua convocação ocorrer 
de modo pessoal.

Além  do  mais,  acerca  da  matéria  debatida,  vem 
decidindo  a  jurisprudência  pátria  que  a  convocação  de  determinado 
candidato para as fases seguintes do certame, quando transcorrido longo 
prazo temporal, devem ser efetivadas pessoalmente, sob pena de violação 
ao princípio da razoabilidade.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  tem  o  seguinte 
entendimento:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO PARA  NOVA ETAPA. 
EDITAL  PUBLICADO  EM  DIÁRIO  OFICIAL. 
LONGO  LAPSO  TEMPORAL  ENTRE  O  TAL 
CHAMAMENTO  E  A  REALIZAÇÃO  DA  FASE 
IMEDIATAMENTE  ANTERIOR.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.
1.  Trata-se  de  mandado  de  segurança 
impetrado  por  candidato  aprovado  em 
concurso  público  contra  ato  que  o  teria 
excluído do certame. O impetrante recorrente 
alega  que,  apesar  de  ter  tomado 
conhecimento da sua aprovação na primeira 
etapa  do  concurso  por  meio  de  edital, 
somente nove meses após isso é que houve a 
convocação  para  a  perícia  médica.  Entende 
violado seu direito, por não ter sido intimado 
pessoalmente para a avaliação médica.
2.  Há entendimento pacífico nesta Corte 
no sentido de que caracteriza violação ao 
princípio  da  razoabilidade  a  convocação 
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para  determinada  fase  de  concurso 
público  apenas  mediante  publicação  do 
chamamento  em  diário  oficial  quando 
passado  considerável  lapso  temporal 
entre  a  realização  ou  a  divulgação  do 
resultado  da  etapa  imediatamente 
anterior  e  a  referida  convocação,  uma 
vez que é inviável exigir que o candidato 
acompanhe,  diariamente,  com  leitura 
atenta, as publicações oficiais.
3. Na espécie, o recorrente foi convocado para 
a  avaliação de títulos  do certame em edital 
publicado  em  27.1.2009,  sendo  convocado 
genericamente  nesse  mesmo  edital  para 
avaliação médica em 1.9.2009.
4. E, mesmo não havendo previsão expressa 
no edital do certame de intimação pessoal do 
candidato  acerca  de  sua  nomeação,  em 
observância  aos  princípios  constitucionais  da 
publicidade  e  da  razoabilidade,  a 
Administração Pública deveria, mormente em 
face do longo lapso temporal decorrido entre 
as  fases  do  concurso  (mais  de  8  meses), 
comunicar pessoalmente o candidato sobre a 
nova fase, para que pudesse exercer, se fosse 
de seu interesse, o exame médico. 5. Recurso 
ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS  34.304/ES,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011).

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
CONVOCAÇAO  PARA  SEGUNDA  FASE.  MERA 
PUBLICAÇAO  NO  DIÁRIO  OFICIAL.  LAPSO 
TEMPORAL  DE  QUATRO  ANOS.  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 
1. Em  obséquio  ao  princípio 
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constitucional  da  publicidade,  a 
convocação  do  ora  agravado,  candidato 
aprovado  na  primeira  fase  do  concurso 
público,  para  a  realização  das 
subsequentes etapas não poderia se dar 
por meio de simples publicação no Diário 
Oficial,  cuja  leitura  diária  por  quase  4 
(quatro) anos período decorrido desde a 
inscrição  até  o  malfadado  chamamento 
para o exame de avaliação física é tarefa 
desarrazoada e que não se revela exigível 
em absoluto. Precedentes. 
Agravo regimental não provido.(AgRg no RMS 
32511/RN,  Ministro  Castro  Meira,  DJe  de 
23.11.2010).
AGRAVO  REGIMENTAL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. LOTAÇÃO NA 
COMARCA  DE  MONTE  ALEGRE/RN. 
NOMEAÇÃO  QUATRO  ANOS  APÓS 
HOMOLOGAÇÃO  DO  RESULTADO  DO 
CERTAME.  VEICULAÇÃO  PELO  DIÁRIO 
OFICIAL.
INSUFICIÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  MAIOR 
PUBLICIDADE  DO  ATO.  OBSERVÂNCIA  DOS 
PRINCÍPIOS  DA  PUBLICIDADE  E 
RAZOABILIDADE.  RECURSO  ORDINÁRIO 
CONHECIDO  E  PROVIDO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante jurisprudência do STJ, com 
o  princípio  da  publicidade, 
expressamente previsto no art. 37, caput, 
da  CR/88,  os  atos  da  Administração 
devem  ser  providos  da  mais  ampla 
divulgação  possível  a  todos  os 
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administrados e, ainda com maior razão, 
aos sujeitos individualmente afetados.
2. Desarrazoável é exigir que os cidadãos 
devem  ler  diariamente  o  diário  oficial 
para  não  serem  desavisadamente 
afetados nos seus direitos.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.
(AgRg  nos  EDcl  no  RMS  27724/RN,  Rel. 
Ministro  CELSO LIMONGI  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA  TURMA, 
julgado em 30/06/2010, DJe 02/08/2010)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E 
A REMESSA OFICIAL, para manter a sentença combatida em todos os 
seus termos, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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