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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO  DAS  VAGAS  PREVISTAS
NO  EDITAL.  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME. EXPIRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CONCESSÃO  DA
TUTELA  ANTECIPADA  PLEITEADA.  REFORMA
DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO.

- Na hipótese, a aprovação da candidata dentro das
vagas previstas no edital, bem como o fato de o prazo
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de validade do certame ao qual se submeteu ter se
expirado revelam o seu direito à nomeação imediata.

-  Restando  demonstrada  a  verossimilhança  das
alegações  e  residindo  o  perigo  da  demora  no
retardamento  injustificado  da  nomeação  da
insurgente,  é  de  se  conceder  a  tutela  antecipada
postulada,  a  fim  de  assegurar  a  sua  imediata
nomeação.

- O relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código
de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso
desde que a  decisão recorrida  esteja  em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência domi-
nante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  com
pedido de antecipação de tutela recursal, fls. 02/08, interposto por Alcileide Moura
Muniz Ferreira, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, fls. 90/92, que indeferiu a liminar requerida nos autos
da Ação Ordinária, consignando nos seguintes termos:

Neste  contexto,  tendo  em  vista  que  o  prazo  de
validade do certame foi prorrogado por mais 2 anos
em 18 de maio  de 2012,  verifica-se que este  prazo
ainda  não  se  expirou.  Portanto,  o  momento  da
nomeação da promovente, enquanto não expirado o
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prazo,  dependerá  de  um  juízo  de  conveniência  e
oportunidade da administração pública.
Dessa  forma,  ausente  o  requisito  da  prova
inequívoca,  que  convença  da  verossimilhança  das
alegações,  desnecessária  é  a  análise  dos  demais,
abstendo-me, portanto, de tal ação.
Ante  o  exposto,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
TUTELA ANTECIPADA,  o  que faço  com base  no
art. 273 e ss. do CPC.

Em suas razões, a recorrente aduz a impropriedade
da decisão agravada, argumentando, para fins de antecipação da tutela recursal, o
seu direito subjetivo à nomeação imediata, haja vista ter sido aprovada, no concurso
público  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  João  Pessoa  no  ano  de  2010,
classificando-se na 7ª (sétima) posição para o Cargo Técnico em Vigilância em Saúde,
ou  seja,  dentro  das  vagas  ofertadas  no  edital  regulador  do  certame.  Defende  a
existência do periculum in mora, não só para si, que precisa trabalhar, como também
para a Administração Pública e para os usuários do serviço público de saúde.

Liminar indeferida, fls. 97/102.

Contrarrazões ofertadas,  fls.  108/113,  sustentando a
manutenção  da  decisão  hostilizada,  ao  fundamento  de  não  ser  possível  impor  à
nomeação da agravante enquanto não expirar o prazo de validade do concurso.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não opinou no mérito, fls. 122/123.

Informações pelo Juízo a quo, fl. 126.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

Alcileide  Moura  Muniz  Ferreira  pretende,  através
do  presente  instrumental,  reformar  a  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de  tutela
antecipada  por  ela  pleiteado  em  primeiro  grau  para,  por  conseguinte,  ser
determinada a sua imediata nomeação para o Cargo de Técnico em Vigilância em
Saúde, ao fundamento de ter sido aprovada dentro do número de vagas ofertado no
Edital nº 01/2010, que regulou o certame realizado pela Prefeitura Municipal de João
Pessoa.

Sem  maiores  delongas,  entendo  assistir  razão  à
recorrente.

Isso  porque,  analisando  a  documentação  acostada
aos autos, especificamente às fls. 23 e 64, percebe-se que a agravante se submeteu ao
concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa no ano de 2010,
classificando-se na 7ª (sétima) posição, de um total de 20 (vinte) vagas ofertadas para
o cargo ao qual concorreu. Em suma, a insurgente restou aprovada dentro das vagas
prevista no edital regulador do certame em questão.

Por outro lado, consoante atestam os documentos de
fls. 63 e 137/138, o concurso público no qual a agravante logrou êxito foi homologado
no dia 29 de julho de 2010, tendo sua validade sido prorrogada por igual período,
qual seja, dois anos, conforme noticiado à fl. 76.

Nesse panorama,  a  aprovação da  candidata  dentro
do número de vagas previsto no edital, bem como fato de o prazo de validade do
certame já ter se expirado revelam o seu direito à nomeação imediata. É que “Possui
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direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de
vagas previsto no edital de concurso, cujo prazo de validade já expirou.” (TJPB;
Rec. 0000528-20.2012.815.0681; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria
das Graças Morais Guedes; DJPB 24/04/2014; Pág. 15) – destaquei.

Sob esse prisma, aresto deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAGEPA.
CARGO  DE  AGENTE  DE  MANUTENÇÃO.
AUTOR APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL  PARA
CADASTRO  DE  RESERVA.  CERTAME  COM
PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DIREITO À
NOMEAÇÃO.  ATO  VINCULADO.
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL  E  DAS
CORTES  SUPERIORES.  REFORMA  DO
DECISUM.  APELO  PROVIDO.  Conforme
entendimento  uníssono  da  corte  suprema  e  do
Superior Tribunal de justiça,  o candidato aprovado
dentro do número de vagas previsto no edital, cuja
nomeação não fora efetuada até o término do prazo
de validade do certame, possui direito líquido e certo
em  ser  nomeado.  [...].  (TJPB;  AC  0000013-
37.2013.815.0911;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;
DJPB 04/07/2014; Pág. 20). 

Nessa linha de raciocínio, é pacífica a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
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ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATA  APROVADA  DENTRO  DO
NÚMERO  DE  VAGAS.  DIREITO  SUBJETIVO.
TRANSCURSO  DO PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CONCURSO SEM NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA  ACERCA  DE  FATOS  E
CIRCUNSTÂNCIAS  EXCEPCIONAIS  QUE
IMPEDIRIAM  O  CUMPRIMENTO  DAS
CONDIÇÕES  EXISTENTES  POR  OCASIÃO  DA
PUBLICAÇÃO  DO  EDITAL.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1.  No âmbito desta Corte, prevalece a tese de que "a
regular aprovação em concurso público em posição
classificatória compatível com as vagas previstas em
edital  confere  ao  candidato  direito  subjetivo  à
nomeação e à posse dentro do período de validade
do  certame"  (AgRg  no  RMS  31.899/MS,  Rel.  Min.
CESAR ASFOR ROCHA,  SEGUNDA TURMA,  DJe
18/5/2012).
2.  A  menção  no  edital  (item  XI.10)  de  que  a
Administração  reserva-se  o  direito  de  admitir  os
candidatos  aprovados  na  medida  de  suas
necessidades  e  da  disponibilidade  orçamentária
existente, não tem o condão de eximi-la de cumprir
as condições às quais  se vinculou por meio de ato
vinculado  de  tornar  pública  a  existência  de  onze
cargos vagos.
3. A atual corrente firmada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS,
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condensou a compreensão de que "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".  E
pontuou,  ainda,  o  eminente  Relator  que  o
descumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública  somente se  justifica  quando
estiver  acompanhado  de  fatos  supervenientes  de
excepcional  circunstância,  os  quais,  por  serem
imprevisíveis,  graves  e  necessários,  revelam  que
houve radical  modificação das condições existentes
por ocasião da publicação do edital (RE 598.099, Rel.
Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,
Repercussão Geral - Mérito - DJe  de 3/10/11).
4. Hipótese em que, das informações da autoridade
impetrada, somente se extrai a justificativa de que a
nomeação não se concretizou em virtude de restrição
orçamentária,  destituída  de  maior  detalhamento,  o
que, por certo, não afasta o direito líquido e certo da
recorrente.
5. Estando incontroverso nos autos que a recorrente
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foi  aprovada  em  certame  dentro  do  número  de
vagas  e  que,  expirado  o  prazo  de  validade  do
concurso em 1º/2/10, a Administração não procedeu
a  sua  nomeação,  impõe-se  o  acolhimento  da
pretensão recursal.
6.  Agravo regimental  não provido.  (AgRg no RMS
33.716/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  24/09/2013,  DJe
04/12/2013) - destaquei.

Na mesma direção, o seguinte julgado: STJ- AgRg no
RMS 30.310/MS,  Rel.  Ministro  Marco Aurélio  Bellizze,  Quinta Turma,  julgado em
16/10/2012, DJe 19/10/2012).

Sendo  assim,  o  acervo  probatório  encartado  a  este
caderno processual é capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança das alegações
invocadas para fins de concessão da medida de urgência perseguida.

Da mesma forma, o perigo da demora também está
demonstrado, pois a não concessão da tutela antecipada poderá resultar em grave
prejuízo  à  agravante,  já  que haverá  retardamento  injustificado na  sua nomeação,
sobretudo se considerado que a interessada aguarda ser efetivada no serviço público
desde o ano de 2010.

Por fim, ressalte-se que o relator, nos termos do art.
557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso desde
que  a  decisão  recorrida  esteja  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, §1º-A,
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do  Código  de  Processo  Civil,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO,  para  determinar  que  o  Município  de  João  Pessoa  proceda  à
nomeação  imediata  de  Alcileide  Moura  Muniz  Ferreira para  ocupar  o  cargo  de
Técnico em Vigilância em Saúde.

P. I. 

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador
                         Relator
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