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- Tendo a administração pública municipal nomeado
07  (sete)  candidatos,  sendo  todos  da  lista  geral  e
nenhum portador de deficiência física, sem realizar a
alternância entre a nomeação dos demais candidatos
com a aprovação da lista de deficientes, o direito do
autor está assegurado.

- É líquido e certo o direito do candidato aprovado e
classificado  na  primeira  colocação,  dentro  da
categoria de deficiente físico quando, de acordo com
as regras previstas no  Edital, são  ofertadas 10 (dez)
vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para
portador de necessidades especiais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa oficial e a apelação.

Esterfesson Anselmo da  Silva impetrou  Mandado
de Segurança com pedido de liminar, em face de suposta ilegalidade atribuída ao
Prefeito do Município de Alagoa Grande/PB, materializada na sua não nomeação
para ocupar o cargo de Guarda Municipal,  muito embora tenha sido aprovado e
classificado dentro da única vaga prevista para portadores de deficiência, no Edital
nº 001/2014,  que regulamentou o concurso público.  Diante do panorama narrado,
postulou, em sede de liminar, a sua imediata nomeação e, no mérito, a concessão da
segurança.

Às fls.  198/201,  o Juiz de Direito  a  quo concedeu a
segurança, nos seguintes termos, fls. 198/201:
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Sendo assim, atento ao que dos autos consta e aos
nítidos princípios de direito aplicáveis à espécie, em
harmonia  como  Ministério  Público,  concedo  a
segurança  pleiteada para  manter  a  liminar
anteriormente deferida  e  determinar  a autoridade
coatora  –  Prefeito  do  Município  de  Alagoa
Grande/PB,  proceda  no  prazo  máximo  e
improrrogável de 5 (cinco) dias, a nomeação, posse e
exercício  do  impetrante  Esterfesson  Anselmo  da
Silva, qualificado nos autos, no cargo de GUARDA
MUNICIPAL, sob pena de aplicação de multa diária
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do
Conselho  Tutelar  da  Criança  e  do  Adolescente  do
Município de Alagoa Grande.

Contra  a  decisão,  houve  a  interposição  de
APELAÇÃO, fls. 221/227, por parte do Município de Alagoa Grande, alegando que
não ocorreu a nomeação por se encontrar o concurso no prazo de validade, ficando
resguardada à Administração, os critérios de conveniência e oportunidade, pois em
sua ótica ser prerrogativa do Executivo avaliar o melhor momento para nomear os
seus servidores. No final pede o provimento da irresignação.  

Sem contrarrazões, havendo a remessa oficial.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não se amoldar às hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código de
Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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As  matérias  trazidas  a  esta  Corte  de  Justiça,  por
intermédio  da  remessa  oficial e  apelação,  se  entrelaçam  e  serão  analisadas
conjuntamente. 

O desate da contenta reside em saber se Esterfesson
Anselmo da  Silva,  aprovado  no  concurso  público  para  provimento  de  vagas  do
quadro de pessoal do Município de Alagoa Grande/PB, dentro das vagas previstas no
Edital nº 01/2014, tem direito à nomeação para o cargo de guarda municipal.

Adianto, de logo, que a resposta é positiva. 

Observando-se  as  regras  previstas  no  Edital  nº
001/2014,  fls.  18/48,  verifica-se  que  foram  ofertadas  10  (dez)  vagas  para  ampla
concorrência e 1 (uma) vaga para deficiente físico, no cargo de guarda municipal do
município de Alagoa Grande, tendo sido o autor, aprovado e classificado na primeira
colocação, dentro desta última categoria. 

Pois bem, reza o art. 37, §1º, do Decreto nº 3.298/99:

Art.  37.  Fica  assegurado  à  pessoa  portadora  de
deficiência  o  direito  de  se  inscrever  em  concurso
público, em igualdade de condições com os demais
candidatos,  para  provimento  de  cargo  cujas
atribuições  sejam compatíveis  com a deficiência  de
que é portador.

§1º O candidato portador de deficiência, em razão da
necessária  igualdade  de  condições,  concorrerá  a
todas  as  vagas,  sendo  reservado  no  mínimo  o
percentual  de  cinco  por  cento  em  face  da
classificação obtida.

§2º Caso a  aplicação do percentual  de  que trata  o
parágrafo  anterior  resulte  em  número  fracionado,
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este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subseqüente.

Tomando por base o normativo acima, é certo que na
hipótese, como o Edital previa 10 (dez) vagas para guarda municipal, sendo uma
para pessoas  com deficiência  e  logrando o impetrante/apelado,  êxito  na primeira
colocação, tem direito líquido e certo o direito à nomeação.

A propósito, a jurisprudência:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  DEFICIENTE  FÍSICO.  RESERVA  DE
VAGAS. PERCENTUAL. CLASSIFICADO. 
I - (...)
II  –  O candidato aprovado em primeiro lugar nas
vagas  destinadas  aos  deficientes  deve
obrigatoriamente  ocupar  uma das  vagas ofertadas
para o cargo ao qual concorreu, ainda que uma vez
aplicada a regra editalícia o resultado do percentual
estabelecido  vier  a  resultar  número  fracionado
inferior  a  um,  oportunidade  em  que  deverá  ser
elevado para o primeiro número inteiro subsequente.
III – Segurança concedida (TJMA, MS nº 214402006,
Rel.  Des.  Jorge  Rachid  Mubárack  Maluf,  Data  de
Julgamento: 10/05/2007) - negritei

Ora,  como  justificar  nomeações  de  candidatos
aprovados e classificados da lista de concorrência geral e não nomear o candidato
aprovado e classificado em 1º lugar na lista de pessoas com deficiência? Sob o manto
da  conveniência  e  oportunidade  e  do  prazo  de  validade  do  Certame?  Não  tem
qualquer justificativa! Transborda então, de mera expectativa para direito subjetivo
do recorrido,  não assistindo razão alguma ao  Município de Alagoa Grande,  ora
apelante.
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Ademais, como bem mencionou o Magistrado a quo
quando da apreciação da liminar à fl. 60:

...se a administração pública convocou e nomeou os
candidatos aprovados na lista de concorrência geral,
para  o  mesmo  cargo  (guarda  municipal)  deverá,
proceder  de  igual  modo,  sem ferir  o  princípio  da
igualdade,  aqueles  que  concorreram  e  foram
aprovados, em sua ordem de classificação, na vagas
destinadas aos deficientes…  

Ainda, na sua sentença foi mais enfático, fls. 196/V-
201:

…Como disse acima, não obstante, em princípio, o
candidato  aprovado  em  concurso  público  tenha
mera expectativa de direito à nomeação, quando a
sua  aprovação  se  dá  dentro  do  número  de  vagas
divulgado no edital passa a haver direito subjetivo à
nomeação. 
Trata-se,  a  meu  ver,  de  extensão  da  "teoria  dos
motivos  determinantes",  conforme  leciona  a
doutrina:  "De acordo com esta  teoria,  os  motivos
que  determinam  a  vontade  do  agente,  isto  é,  os
fatos  que  serviram  de  suporte  à  sua  decisão,
integram  a  validade  do  ato."  (Celso  Antônio
Bandeira  de  Mello,  Elementos  de  Direito
Administrativo,  3ª  edição.  São  Paulo:  Editora
Malheiros, 1992). 
Leciona  sobre  o  tema  Hely  Lopes  Meirelles,
asseverando: "A teoria dos motivos determinantes
funda-se  na  consideração  de  que  os  atos
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administrativos,  quando  tiverem  sua  prática
motivada, ficam vinculados aos motivos expostos,
para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que
determinam e justificam a realização do ato, e, por
isso mesmo,  deve haver  perfeita correspondência
entre  eles  e  a  realidade."  (Hely  Lopes  Meirelles,
Direito  Administrativo  Brasileiro,  262  edição.  São
Paulo: Editora Malheiros, 2007). 
Ora, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes,
quando  a  Administração  adota  determinados
motivos para a prática de ato administrativo, ainda
que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.
Em sendo assim, embora a decisão acerca da efetiva
necessidade do serviço público, com a consequente
nomeação  e  posse  de  candidatos  aprovados  em
concurso,  seja  ato,  em princípio,  discricionário,  ao
ser divulgado no edital um número determinado de
vagas  para  um  dado  cargo,  reconhecendo  a
necessidade  de  pessoal,  em  exercício  daquela
prerrogativa, se toma vinculado o ato de nomeação
dos  candidatos  aprovados  e  classificados  dentro
daquele número de vagas previsto. 
Tal  entendimento,  aliás,  justifica-se  também  pelo
princípio da moralidade administrativa, porquanto
não se pode olvidar que os candidatos tomam em
consideração o número de vagas para se decidirem
sobre a participação ou não no certame. 
Sobre o tema, afirmou o MM. Feliz Fischer quando
prolatou  um  dos  seus  votos  sobre  o  tema:  "A
República Federativa do Brasil, constituindo-se em
Estado Democrático de Direito, tem como um dos
fundamentos,  a  dignidade  da  pessoa  humana  -
artigo  1°,  inciso  III  da  Constituição  Federal.  Na

Remessa Oficial e Apelação nº 0000671-77.2016.815.0031             7



realização de um concurso público, que muito tem
a  ver  com  esse  direito  natural  do  homem,  as
normas  de  regência  fazem-se  direcionadas  ao
equilíbrio da relação jurídica candidato-Estado. É
essa a premissa a nortear a definição de possíveis
conflitos  surgidos  na  angustiante  caminhada  no
sentido de alcançar-se, mediante ocupação do cargo
público, a almejada segurança jurídica. Pois bem, o
Recorrente  acorreu  ao  chamamento  da
Administração Pública para participar do concurso
destinado ao preenchimento de cargos de Fiscal do
Trabalho. Fê-lo, certamente, após sopesar as balizas
objetivas do certame, as possibilidades de, ante ao
número de vagas, vir a lograr êxito. Desnecessário
é  dizer  das  limitações,  na  vida  gregária,
decorrentes  do  engajamento  em  um  concurso.
Considerado  o  grau  maior  ou  menor  de
dificuldades,  o  candidato  dedica-se,  de  corpo  e
alma, às provas, impondo limitações à convivência
com  terceiros  e,  quase  sempre,  desligando-se  de
atividade  econômico-financeira  para  melhor
aplicar-se  nessa  verdadeira  via  crucis.  Uma certa
expectativa  é  formada,  e  o  mínimo  que  se  pode
desejar é a ausência de mudança de enfoques, de
surpresas  que  acabem  por  afastar  as  premissas
primeiras e que vieram a estimular o candidato a
inscrever-se."  (RMS  23657/DF,  Rel.  Min.  Marco
Aurélio, DJU de 09/11/2001, extraído do RMS 15034,
Rel. MM. Feliz Fischer). 
O fato da administração pública veicular por meio
do instrumento de convocação do certame, número
de vagas a preencher para determinado cargo, torna
pública  uma  necessidade  do  ente  público,  e  a
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nomeação  que  era  mera  discricionariedade  para  a
Edilidade, passa a ser ato vinculado, gerando direito
subjetivo  para  o  candidato  aprovado  dentro  do
número de vagas. 
As documentações acostadas aos autos comprovam
que  para  a  função  de  Guarda  Municipal,  o  edital
previu a existência de 1 (uma) vaga destinada aos
candidatos  portadores  de  necessidades  especiais  e
que  o  impetrante  se  classificou  em  1°  (primeiro
lugar), consoante documentos de f. 50/51. 
A  autoridade  coatora  alega  que  o  concurso  se
encontra  dentro  do  prazo  de  validade,  e  que
somente  será  expirado  em  23.10.2016,  tendo  a
administração  a  discricionariedade  de  escolher  o
melhor  momento  para  convocar  os  candidatos
aprovados. 
Não resta dúvida de que a contratação de mão de
obra  pelo  Poder  Público  é  ato  administrativo
discricionário,  porquanto  somente  haverá  tal
contratação  quando  for  conveniente  e  oportuno  à
Administração  fazê-lo.  Cada  ente  ou  órgão  que
tenha a dotação suficiente para a assunção de uma
despesa  corrente  de  caráter  continuado,  e  que
realmente  necessite  da  contratação  de  pessoal,
poderá  fazê-lo,  desde  que  respeitadas  as  regras
preconizadas no art. 37, II da Constituição.
A  vontade  da  contratação  se  materializa  com  a
edição  do  Edital  do  Concurso  Público.  Este
documento  faz  lei  entre  os  candidatos  e  a
Administração, que devem respeitá-lo. O Edital que
prevê  um  determinado  número  de  vagas,  assim,
vincula a Administração, que não pode furtar-se de
convocar,  no  mínimo,  todos  os  candidatos
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aprovados  dentro  do  total  de  vagas
disponibilizadas. O contrário deve ser objeto de ato
devidamente  motivado.  Quanto  aos  que  não
conseguiram nota suficiente para figurar dentre este
número de vagas - previstas no edital - resta apenas
a  expectativa  de  direito  à  convocação,  seja  pela
desistência  de  algum  candidato,  pela  inaptidão
médica, abertura de novas vagas ou qualquer outro
motivo. 
Imprescindível, portanto, que fique claro o conceito
de  que  o  ato  discricionário  é  aquele  que  confere
liberalidade ao administrador, ou seja, é aquele ato
que  permite  seja  feita  uma  escolha.  A
discricionariedade,  no  caso  específico,
consubstancia-se  no  momento  em  que  o
administrador  decide  se  abre  ou  não  o  concurso
público,  e  a  partir  daí  fixa  o  número  de  vagas,
balizado  por  critérios  de  conveniência  e
oportunidade. Com a edição do edital convocatório,
no entanto,  esta  liberdade do administrador deixa
de existir frente a disposição expressa nas cláusulas
do Edital. Dentre estas cláusulas está o número de
vagas disponíveis, o que retira da Administração o
poder  de  escolha  sobre  o  número  mínimo  de
candidatos  aprovados  a  serem  convocados,
discricionariedade esta que existia apenas antes da
edição do Edital. 
Permitir  que  os  candidatos  aprovados  dentro  do
número de vagas, não sejam convocados ao final da
homologação do concurso público, o judiciário está
premiado  o  péssimo  gestor  público,  que  não  se
planejou e que usou o concurso público como forma
de fazer finança, sem rubrica específica, oferecendo
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um número grande de vagas, que muitas só irão ser
preenchidas após 4 anos da data da homologação de
um  concurso  público,  principalmente  após  terem
deixado o cargo eletivo que ocupavam. 
O administrador municipal quando da realização do
concurso  deveria  ter  disponibilizado  no  edital  as
vagas  para  contratação  imediata,  e  não  durante  o
período de 4 (quatro) anos, agindo de má-fé com as
milhares de pessoas que buscam uma colocação no
serviço público. 
O Ministro Marco Aurélio,  RMS n° 23.657/DF, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, "DJU" 09.11.2001, no corpo
do seu voto afirmou: “(...) "A República Federativa
do Brasil, constituindo-se em Estado Democrático
de  Direito,  tem  como  um  dos  fundamentos,  a
dignidade da pessoa humana - artigo 1, inciso III
da  Constituição  Federal.  Na  realização  de  um
concurso público,  que muito  tem a ver com esse
direito natural do homem, as normas de regência
fazem-se  direcionadas  ao  equilíbrio  da  relação
jurídica  candidato-Estado.  É  essa  a  premissa  a
nortear a definição de possíveis conflitos surgidos
na angustiante caminhada no sentido de alcançar-
se,  mediante  ocupação  do  cargo  público,  a
almejada  segurança  jurídica.  Pois  bem,  o
Recorrente  acorreu  ao  chamamento  da
Administração Pública para participar do concurso
destinado ao preenchimento de cargos de Fiscal do
Trabalho. Fê-lo, certamente, após sopesar as balizas
objetivas do certame, as possibilidades de, ante ao
número de vagas, vir a lograr êxito. Desnecessário
é  dizer  das  limitações,  na  vida  gregária,
decorrentes  do  engajamento  em  um  concurso.
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Considerado  o  grau  maior  ou  menor  de
dificuldades,  o  candidato  dedica-se,  de  corpo  e
alma, às provas, impondo limitações à convivência
com  terceiros  e,  quase  sempre,  desligando-se  de
atividade  econômico-financeira  para  melhor
aplicar-se  nessa  verdadeira  via  crucis.  Uma certa
expectativa  é  formada,  e  o  mínimo  que  se  pode
desejar é a ausência de mudança de enfoques, de
surpresas  que  acabem  por  afastar  as  premissas
primeiras e que vieram a estimular o candidato a
inscrever-se (...)". 
Saliento  que  o  Ministro  exaltou  a  dignidade  da
pessoa humana como pressuposto basilar para que a
Administração cumpra com o que foi prometido no
Edital. E não posso divergir. Realmente, acredito que
o ato convocatório não pode ser elaborado de forma
leviana, deixando a bel prazer da Administração a
obrigação  ou  não  de  cumpri-lo  integralmente,
enquanto  ao  candidato  aprovado  restaria  apenas
torcer para ser chamado o mais rápido possível.
Mais  que  isso,  creio  que  é  de  suma  importância
acabar  com  a  celeuma  de  uma  vez  por  todas.
Permitir à Administração Pública que descumpra o
que  foi  estabelecido  no  ato  convocatório,  sob  o
manto  de  proteção  da  "discricionariedade",  abre
perigoso precedente para que o mesmo argumento
seja utilizado para fundamentar o descumprimento
de  outras  cláusulas  editalícias.  Futuras  gestões,
inclusive,  podem  não  cumprir  as  disposições
edilitalícias apenas por questões políticas, para abrir
outro, edital, sem razões plausíveis. 
Os  concursos  públicos  estão  cada  dia  mais
concorridos,  os candidatos  têm se preparado cada
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vez  mais,  elevando  o  nível  do  certame,  o  que
demanda, necessariamente, empenho redobrado dos
candidatos.  Deixam  de  fazer  outro  concurso  na
mesma data  pela  preferência  e  até  porque  muitas
vezes já aprovados em primeira fase,  para, depois,
expor-se à discricionária vontade do administrador,
que  pode  nomeá-los  ou  não,  no  momento  que
considerar  oportuno  e  conveniente,  é  no  mínimo
temerário. 
A escolha da carreira pública, é uma escolha de vida
que importa ao concursando abrir mão de parte do
seu convívio social e da vida profissional, para que
haja dedicação quase exclusiva para os estudos. Os
que escolhem trabalhar para o Estado o fazem não
apenas pelos salários, pela estabilidade ou vocação.
O ponto primordial é a confiança que o candidato
tem para com a Administração Pública. Permitir que
a  Administração  não  cumpra  com  aquilo  que  ela
mesma pôs no ato convocatório é algo contrário ao
próprio  Estado  Democrático  de  Direito,  cujo
pressuposto  básico  é  que  o  Estado  também  deve
respeitar as leis. 
É  importante  salientar,  ainda,  que o  candidato  foi
aprovado  EM PRIMEIRO LUGAR, e será que terá
que  esperar  mais  de  4  (quatro)  anos  para  ser
convocado!!!

Pelas  razões  postas,  não  encontro  razões  para
reformar a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL E AO RECURSO APELATÓRIO.
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É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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