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AGRAVO  INTERNO. CONCURSO  PÚBLICO. 
CONVOCAÇÃO PARA  A  PRÓXIMA ETAPA DO 
CERTAME  POR  MEIO  DE  DIÁRIO  OFICIAL. 
INSUFICIÊNCIA.  LONGO  LAPSO  TEMPORAL 
ENTRE  AS  FASES.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO TJPB. 
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO 
NEGADO.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  “[…] Há  entendimento  pacífico  no  STJ  (RMS 
33.077/DF) no sentido de que caracteriza violação 
ao  princípio  da  razoabilidade  a  convocação  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.  [...]”. (RMS 
33.077/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
22/02/2011, DJe 04/03/2011).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 138.

RELATÓRIO
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Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO  DA 

PARAÍBA contra o decisum de fls. 119/123 que, com base no art. 557 do CPC, 

negou seguimento  à Apelação Cível e à Remessa Necessária, por estar em 

confronto com jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, mantendo a 

sentença em todos os seus termos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 

ajuizada por FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA SALES.

Em suas razões, o Recorrente reprisou os termos da Apelação 

Cível.  Requer, ao final, a reconsideração da decisão. Caso contrário, o 

julgamento do colegiado.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao Agravante.

A  decisão  recorrida  está  em  perfeita  harmonia  com  a 

jurisprudência  do  STJ,  segundo  a  qual  caracteriza  violação  ao  princípio  da 

razoabilidade a convocação 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, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO  PARA  NOVA 
ETAPA.  EDITAL  PUBLICADO  EM  DIÁRIO  OFICIAL. 
LAPSO TEMPORAL CURTO ENTRE 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 que não cumpriu 
com  um  dos  requisitos  do  edital,  qual  seja,  frequência 
mínima  em  curso  de  formação,  etapa  obrigatória  para 
aprovação no concurso.
2.  Alega  o  recorrente  que  devido  a  não  intimação 
pessoal  para  o  curso  de  formação,  não  tomou 
conhecimento do início do curso, tendo frequentado 
apenas 20% das aulas.
3. Em primeiro lugar, existe determinação pelo edital, que 
é  a  "lei  do  concurso",  que  o  candidato  aprovado  na 
primeira  fase  do  concurso,  deve  possuir  frequência 
mínima de 85% no curso de formação, segunda etapa do 
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certame. E o recorrente teve frequência de apenas 20% 
das  aulas,  não  cumprindo,  desta  forma,  com  requisito 
essencial para a aprovação no concurso.
4. Em segundo lugar, há entendimento pacífico nesta 
Corte  no  sentido  de  que  caracteriza  violação  ao 
princípio  da  razoabilidade  a  convocação  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.
5. Na espécie, o recorrente foi aprovado na primeira fase 
do  certame  em  edital  publicado  em  2.4.2009,  sendo 
convocado nesse mesmo edital para o curso de formação 
realizado nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2009 (fl. 4).
6.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança  não 
provido.
(RMS  33.077/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, 
DJe 04/03/2011)

Evidencia-se  do  exame  dos  autos  que  o  Recorrido, 

remanescente, foi convocado para a próxima etapa do certame somente após 

dois anos da publicação do resultado.

Assim, seria  inviável,  in  casu,  exigir  que  o  candidato 

acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais e a internet, 

porquanto o longo lapso temporal entre a etapa anterior e a subsequente torna 

o  caso  atípico.  Deveria,  portanto,  ter  ocorrido  a  comunicação  pessoal  do 

Agravado.

Ademais, o princípio da isonomia e da vinculação ao edital não 

devem  ser  aplicados  cegamente  como  pretende  o  Agravante,  mas  em 

consonância com o princípio da razoabilidade, que, no caso em estudo, orienta 

a devolução do prazo ao candidato.

Em caso análogo, a Primeira Câmara Cível deste Tribunal já 

adotou tal entendimento. Veja-se: 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TUTELA  ANTECIPADA  INDEFERIDA  PELO  JUÍZO  A 
QUO. INCONFORMISMO. DECISÃO EM CONFRONTO 
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COM  JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  STJ. 
REQUISITOS  AUTORIZADORES  DA  MEDIDA. 
PRESENÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO 
PARA  PREENCHIMENTO  DE  VAGAS 
REMANESCENTES.  SITUAÇÃO  ATÍPICA. 
CONVOCAÇÃO  ATRAVÉS  DO  DIÁRIO  OFICIAL  E 
INTERNET.  INSUFICIÊNTE.  LONGO  LAPSO 
TEMPORAL  ENTRE  AS  FASES.  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE.  PROVIMENTO  RECURSAL  DE 
FORMA  MONOCRÁTICA.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
-  Há entendimento pacífico no STJ (RMS 33.077/DF) 
no sentido de que caracteriza violação ao princípio 
da razoabilidade a convocação 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.
(TJPB – 1ª Câmara Cível - Agravo Interno no Agravo nº 
200.2011.028892-1/001  –  Rel.  Des.  Manoel  Soares200.2011.028892-1/001  –  Rel.  Des.  Manoel  Soares  
Monteiro – j. 15/09/2011).Monteiro – j. 15/09/2011).

Desta feita, ao acolher a pretensão do Autor,  ora Agravado, 

nenhum equívoco cometeu o Juiz.

Por  tais  razões, ratifico  o  meu  posicionamento 
monocrático, DESPROVENDO o Agravo Interno.

É o voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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