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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

ACÓRDÃO 
APELAÇÃO CÍVEL nº 0001170-95.2015.815.0031
RELATOR : Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado em 

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
ORIGEM : Juízo da Comarca de Alagoa Grande
1º APELANTE : Diogo Wescley Pontes Cavalcante
ADVOGADOS : Diego  Wagner  Paulino  Coutinho  Pereira  (OAB/PB  n.
17.073), 
2º APELANTE : Município de Alagoa Grande
ADVOGADO : Walclides Ferreira Muniz (OAB/PB n. 3.307)
APELADOS : Os próprios recorrentes

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO–
Apelações  cíveis –  “Ação  anulatória  c/c
obrigação  de  fazer  com pedido  liminar” –
Concurso Público – Pretensão à nomeação
– Candidato  aprovado fora do número  de
vagas  previstas  no  edital  –  Autorização
legislativa para criação de novos cargos –
Convocação  de  candidatos  em  número
insuficiente  para  alcançar  a  colocação  do
autor  –  Direito  à  nomeação  não
demonstrado  –  Descabimento –  Arguição
de Inconstitucionalidade – Controle difuso –
Lei  municipal  em  conflito  com  a
Constituição  Federal  ––  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

–  O  surgimento  de  novas  vagas  ou  a
abertura de novo concurso para o mesmo
cargo,  durante  o  prazo  de  validade  do
certame  anterior,  não  gera
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automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos  aprovados  fora  das  vagas
previstas no edital. 

–  O  único  controle  de  constitucionalidade
de lei e de ato normativo municipal em face
da Constituição Federal que se admite é o
difuso,  exercido  “incidenter  tantum”,  por
todos  os  órgãos  do  Poder  Judiciário,
quando  do  julgamento  de  cada  caso
concreto.

–  É  possível  a  declaração  incidental  de
inconstitucionalidade  de  quaisquer  leis  ou
atos  normativos  do  Poder  Público,  desde
que a controvérsia constitucional não figure
como  pedido,  mas  sim  como  causa  de
pedir,  fundamento  ou  simples  questão
prejudicial,  indispensável  à  resolução  do
litígio principal 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento  aos  recursos  apelatórios,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  de
súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelações  cíveis,  interpostas
por DIOGO WESCLEY PONTES CAVALCANTE (fls. 162/166) e MUNICÍPIO
DE ALAGOA GRANDE   (fls. 167/172), contra sentença de fls. 154/159, de
lavra  do  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de  Alagoa  Grande,  que  julgou
improcedente o pedido principal do autor de nomeação e convocação do autor
para o curso de formação, e, pela via incidental, declarou inconstitucionais os
§ § §  1º, 2º e 3º do art. 9º da Lei municipal nº 1.135/2011, por ferirem o art.
37, II, da CF/88.

Irresignado,  o  autor,  Diogo  Wescley
Pontes Cavalcante, em síntese, afirma da ausência de fundamentação para
improcedência do pedido de convocação do apelante no curso de formação
no concurso para o cargo de guarda municipal. Com isso, requer o provimento
do apelo, para que sejam acolhidos os pedidos exordiais.
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Igualmente  irresignado,  o  Município  de
Alagoa  Nova  também  recorreu  da  decisão,  defendendo,  em  resumo,  a
impossibilidade jurídica do pedido de declaração de inconstitucionalidade da
lei municipal n º 1.135/2011. Ao final, requer que seja julgada improcedente a
ação, anulando a sentença “a quo”. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça  deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 179/183).

Intimadas  para  se  pronunciarem  sobre
eventual nulidade constante na sentença, o promovido se manifestou às fls.
192/195.

É o relatório.

V O T O 

Em síntese, o autor alega que a edilidade
fundamentou  a  legitimidade  da  convocação  e  promoção  dos  vigilantes  às
guardas municipais, com amparo Lei municipal nº 1.135/2011, a qual dispôs
sobre a criação e estruturação da guarda municipal de Alagoa Grande. Sus-
tentou o autor de que o art. 9º, § 1º da referida lei permite aos vigilantes optarem
pelo ingresso na carreira de guarda municipal, restava inconstitucional.

Compulsando  o  álbum  processual,  cons-
tata-se que,  o  promovente se submeteu ao concurso de edital  nº  01/2014
destinado ao provimento de 10 (dez) vagas para o cargo de Guarda Municipal
do Município de Alagoa Grande, restou classificado na 23ª colocação. No item
12.2 do edital, consta que somente os candidatos considerados aprovados e
classificados na primeira etapa (prova objetiva), até a classificação correspon-
dente a 10 (dez) vagas, serão convocados para o curso de formação, ficando
os demais candidatos não convocados, eliminados do presente concurso pú-
blico. 

Sobre o tema em discussão, é de se ressal-
tar que o  Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, possui
entendimento no sentido de que não gera direito subjetivo à nomeação aos
candidatos fora das vagas previstas no edital. Veja-se:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso  para  o  mesmo  cargo, durante  o  prazo  de
validade  do  certame  anterior,  não  gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados  fora  das  vagas previstas  no  edital,
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ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e
imotivada por parte da administração, caracterizada por
comportamento  tácito  ou  expresso  do  Poder  Público
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame,
a  ser  demonstrada  de  forma  cabal  pelo  candidato.
Assim,  o direito  subjetivo  à  nomeação  do  candidato
aprovado em concurso público exsurge nas seguintes
hipóteses:  a)  quando  a  aprovação  ocorrer  dentro  do
número  de  vagas  dentro  do  edital;  b)  quando  houver
preterição na nomeação por não observância da ordem
de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou
for aberto novo concurso durante a validade do certame
anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma
arbitrária e imotivada por parte da administração nos
termos acima." STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min.
Luiz  Fux,  julgado  em  09/12/2015  (repercussão  geral)
(Info 811). (grifei)

Assim,  a  mera  expectativa  de  nomeação
dos candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no
edital convola-se em direito líquido e certo quando há contratação de pessoal
precariamente de forma arbitrária e imotivada para o preenchimento de vagas
existentes, com preterição daqueles que aprovados estariam aptos a ocupar o
mesmo cargo ou função.

Neste sentido, confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA.  DIREITO A
NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATO  APROVADO  EM
CONCURSO  PÚBLICO  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  OFERTADAS  NO  EDITAL.  ALEGAÇÃO  DE
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATOS  APROVADOS  E
NOMEADOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
INSTADO  A  MANIFESTAR  INTERESSE  EM
PRODUZIR  PROVAS,  AS  PARTES  QUEDARAM-SE
INERTES.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  RAZÕES  RECURSAIS  QUE  NÃO
ELIDEM  OS  FUNDAMENTOS  SENTENCIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  N.º  598.099,  DECIDIDO  SOB  O
MANTO DA REPERCUSSÃO GERAL.  AUSÊNCIA DE
DIREITO  A  NOMEAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. - 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.  (RE  n.º  598.099)  - Estando  o
candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas
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no Edital do Certame, não possui direito líquido e certo
a  nomeação. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00040584320138150181,  -  Não  possui  -,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j.  em 12-09-
2017)(grifei)

E,

-  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  APROVADO
FORA  DAS  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DE  SURGIMENTO  DE
NOVAS VAGAS.  PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
MATÉRIA ABORDADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL  NO  JULGAMENTO  DO  RE  Nº  837811.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO. - "A tese objetiva assentada em sede desta
repercussão geral  é  a  de  que  o surgimento  de  novas
vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera  automaticamente  o  direito  à  nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e
imotivada  por  parte  da  administração,  caracterizadas
por comportamento tácito ou expresso do Poder Público
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame,
a  ser  demonstrada  de  forma  cabal  pelo  candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à
convocação  de  aprovados  em  concurso  público  fica
reduzida  ao  patamar  zero  (Ermessensreduzierung  auf
Null),  fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi  gratia,  nas  seguintes  hipóteses  excepcionais:  i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro  do  edital  (RE  598.099);  ii)  Quando  houver
preterição na nomeação por não observância da ordem
de  classificação  (Súmula  15  do  STF);  iii)  Quando
surgire (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00016824420158150301,  -  Não possui  -,  Relator DES.
SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 04-09-
2017) (grifei)

Portanto,  como visto,  a  criação  de  novas
vagas não gera direito, automático, à nomeação de candidato classificado fora
dos números de vagas previstas no edital. 

Como  é  cediço,  no  sistema  de  controle
difuso  (via incidental) de constitucionalidade, que é realizado por qualquer
juízo ou tribunal, tal controle é exercido como questão prejudicial e premissa
lógica do pedido principal. 
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A  finalidade  não  é  a  retirada  da  norma
eivada de vício do ordenamento jurídico, mas a de possibilitar a defesa de
direitos subjetivos prejudicados em face de normativo inconstitucional.

Havendo  a  declaração  incidental  de
inconstitucionalidade da norma, o pedido do autor será julgado procedente.
Por  sua vez,  sendo reconhecida  a sua constitucionalidade,  é  de  se julgar
improcedente o pedido principal. A declaração de inconstitucionalidade na via
incidental tem como objetivo afastar a sua aplicação ao caso concreto.

No  caso  em  comento,  o  autor  em  fl.08,
pede expressamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal
nº 1.135/2011, bem como do ato administrativo de restruturação de cargos,
que permitiu o ingresso dos seis vigilantes no quadro de guardas municipais. 

Constata-se clara contradição na sentença.
É que, o magistrado “a quo” julgou improcedente a pretensão de convocação/
nomeação do autor, mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 9º, §
1º  da  lei  municipal.  Ocorre  que,  como  visto,  a  declaração  de
inconstitucionalidade no caso do controle difuso, os efeitos são “inter partes” e
“ex tunc”, a decisão é retroativa e alcança somente as partes envolvidas em
determinada demanda. 

Pois  bem. As  vagas  destinadas  aos  (06)
seis  vigilantes  que  foram  promovidos  para  o  cargo  de  guarda  municipal
através  do  disposto  na  lei  municipal  em  comento,  configura  número
insuficiente para alcançar a colocação do autor no certame. Mesmo com a
declaração de inconstitucionalidade dos  § § §  1º, 2º e 3º do art. 9º da Lei
municipal nº 1.135/2011, não atende direito ao autor por não possuir direito
subjetivo  convocação  no  curso  de  formação  por  estar  fora  das  vagas  do
edital.

Por  tais  razões,  NEGO  provimento  aos
recursos apelatórios, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os
seus termos.

Diante  a  declaração  de
inconstitucionalidade dos  § § §  1º,  2º  e 3º  do art.  9º  da Lei  municipal  nº
1.135/2011, oficia-se ao Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba,
para,  querendo,  manejar  a  ação  declaratória  de  inconstitucionalidade,
remetendo-se cópias destes autos.

É como voto. 
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Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz Convocado - Relator
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