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APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS
DO MUNICÍPIO DE PATOS.  PRIMEIRA CLASSIFICADA
QUE NÃO TOMOU POSSE NO CARGO. CLASSIFICADO
NA 3ª  POSIÇÃO  PNE  QUE  ALEGA PRETERIÇÃO  EM
SUA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DA 2ª COLOCADA NA
CONDIÇÃO  DE  LITISCONSORTE  PASSIVA
NECESSÁRIA  NO  POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA.
ANULAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DO  DECISUM. RETORNO
DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM A FIM DE
QUE  SEJA  DETERMINADO  AO  IMPETRANTE  A
EMENDA  DA  INICIAL  PARA  INCLUIR  A
LITISCONSORTE  NA  DEMANDA,  SOB  PENA  DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CPC/2015. APELO PREJUDICADO.

Cuidando-se  o  caso  de  preterição  de  nomeação  em
concurso  público,  a  eficácia  de  sentença  está  apta  a
produzir  efeitos  na esfera  jurídica de terceiros  e,  assim,
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está condicionada ao litisconsórcio necessário, sob pena de
nulidade absoluta. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em ANULAR, DE OFÍCIO,
A SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O APELO.

Trata-se de Apelação Cível intentada por  Carlos Augusto
Cavalcante Pinheiro Junior, desafiando sentença, fls. 108/109, proferida pelo
MM.  Juiz  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança impetrado em desfavor do Município e de sua Prefeita Municipal.

A decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido
inicial, por falta de comprovação do direito alegado, fls. 108/109. 

Em razões recursais, fls. 124/126, alega o recorrente que foi
classificado na 3ª posição na qualidade de portador de necessidades especiais
(PNE) para o cargo de fiscal de tributos do Município de Patos, tendo sido
preterido em sua nomeação,  considerando que foi convocado o 1º colocado
que não assumiu, permanecendo, ainda, a vacância do cargo. 

Postulou,  assim,  pelo  provimento  do  recurso,  com  o
objetivo de reconhecer o direito líquido e certo a ser nomeado para o referido
cargo  de  fiscal  de  tributos,  tomando-se  as  providências  legais  para  a
convocação e posse do recorrente. 

Sem contrarrazões, conforme certidão, fls. 128. 

A Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  133/137,
opinando pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança
pretendida. 

Foram determinadas sucessivas intimações, a fim de obter
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o  endereço  da  2ª  classificada  (PNE)  para  o  cargo  de  fiscal  de  tributos  do
Município  para  possibilitar  a  sua  manifestação  a  respeito  da  existência  da
vaga, sem, contudo, qualquer sucesso.   

É o relatório. 

V O T O 

Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Da  análise  detida  dos  autos,  verifico  a  necessidade  de
anulação do decisum, retornando os autos à instância de origem, a fim de que o
autor emende a inicial, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito,
em razão  da  ausência  de  pressuposto  processual,  qual  seja,  a  presença  de
litisconsorte passivo necessário, no polo passivo da demanda. 

Como  sabido,  a  obrigatoriedade  da  formação  de
litisconsórcio  diz  respeito  à  legitimação  para  agir  em juízo,  dependendo  a
eficácia  da  sentença  a  ser  proferida  da  citação  de  todos  os  litisconsortes
necessários para a causa. 

Ausente  litisconsorte  passivo  necessário,  deve  o
magistrado   determinar, de ofício, que o impetrante promova a citação dos
litisconsortes faltantes, sob pena de extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 115 do Código de Processo Civil, verbis:

Art.  115.  A sentença de mérito,  quando proferida sem a
integração do contraditório, será: 
(..)
Parágrafo  único:  Nos  casos  de  litisconsórcio  passivo
necessário,  o  juiz  determinará  ao  autor  que  requeira  a
citação de todos que devam ser litisconsortes,  dentro do
prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery:
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Ninguém é obrigado a litigar contra quem não deseje. Mas,
no caso de litisconsórcio necessário ou unitário, para que
possa o autor obter sentença de mérito, deve providenciar
a citação de todos os litisconsortes. (...)

A sanção para a parte que não providencia a citação do
litisconsorte necessário ou unitário, no prazo assinado pelo
juiz, é a extinção do processo sem resolução de mérito. O
fundamento para a extinção é a ausência de pressuposto
processual  (CPC  267  IV),  já  que  a  não  integração  do
litisconsórcio  necessário  ou  unitário  enseja  a  falta  de
'legitimatio  ad  processum'. (Código  de  Processo  Civil
Anotado, 10ª ed., Ed. RT, p. 261/262) 

Sobre  o  assunto,  o  egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Rio
Grande do Sul já se pronunciou: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  NECESSIDADE  DE  REFORMA.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.  EMENDA  À  INICIAL.  LITISCONSÓRIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  INTERESSE  PROCESSUAL.  Subsiste  o
interesse processual da DH Soluções em Serviços Ltda - ME, que se
consubstancia na necessidade de vir a juízo buscar um provimento
jurisdicional  referente  à  legalidade  do  certame  relativamente  à
classificação  da  empresa  melhor  colocada,  haja  vista  a  possível
incorreção  nos  documentos  apresentados,  e  na  utilidade  que  este
poderá  lhe  proporcionar,  relativamente  à  sua  classificação  no
processo licitatório. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. A eficácia de
sentença está apta a produzir efeitos na esfera jurídica de terceiros
-  segunda  e  terceira  colocadas  -  e,  assim,  está  condicionada  ao
litisconsórcio  necessário,  sob  pena  de  nulidade  absoluta.
Impositiva  a  desconstituição  da  sentença,  devendo  o  respectivo
Juízo a quo assinar prazo para que a impetrante promova os atos de
formação  do  litisconsórcio  passivo,  sob  pena  de  extinção  do
processo.  DERAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70074875295,  Segunda  Câmara  Cível,  TJRS,
Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 20/02/2018) 

No caso, a aprovada no concurso em colocação anterior ao
impetrante, Ana Alice Viana Freire, classificada em 2ª posição para o cargo de
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Fiscal de Tributos para PNE, fls. 45, tem interesse no deslinde deste processo, o
qual  diretamente  lhe  beneficia,  sendo,  portanto,  litisconsorte  passiva
necessária, condicionando-se a eficácia da sentença, a sua integração ao polo
passivo da demanda, sob pena de nulidade absoluta.

Em  situação  similar,  o  egrégio  Tribunal  de  Justiça  de
Minas Gerais já se pronunciou:

TJMG-1036816)  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  -
NULIDADE  DE  ACORDO  CELEBRADO  COM  A  FAZENDA
PÚBLICA  MUNICIPAL  -  LITISCONSÓRCIO  NECESSÁRIO  -
NULIDADE PROCESSUAL. 1 - Para declarar a nulidade do acordo
celebrado com o município, evidentemente que o ente público deve
ser incluído no polo passivo, porque se trata de litisconsórcio passivo
necessário.  2  -  O  litisconsórcio  será  necessário  quando,  pela
natureza da relação jurídica controvertida,  a  eficácia  da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3 - "A
ausência  da  citação  de  litisconsorte  passivo  necessário  enseja  a
nulidade  da  sentença,  nos  termos  do  artigo  47  do  CPC/73,
correspondente ao artigo 115 do CPC/15"  (STJ,  REsp 1263164/DF).
(Apelação Cível nº 0120614-90.2006.8.13.0388 (1), 12ª Câmara Cível do
TJMG, Rel. José Flávio de Almeida. j. 21.02.2018, Publ. 27.02.2018).

Até porque, em se tratando de concurso público, a fim de
que não haja ofensa à ordem de classificação, o STJ tem considerado possível a
concessão  da  segurança  em  favor  do  litisconsorte  passivo  necessário
classificado em melhor posição e não do impetrante, como se vê do julgamento
do RMS nº 1.167/ES:

CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE  ESCRIVÃO  JUDICIÁRIO.
CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS.  PRETERIÇÃO.  APROVADOS
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.  EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
PROVIMENTO JUDICIAL AO CANDIDATO QUE, CITADO, VEIO A
INTEGRAR O PÓLO PASSIVO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE.
ESTRITA  OBEDIÊNCIA  À  ORDEM  DE  CLASSIFICAÇÃO  DO
CERTAME. NECESSIDADE. (…) 2. Constatado remanescer apenas 01
(uma)  vaga  para  o  cargo  de  Escrivão  Judiciário  de  2.ª  Entrância,
indevidamente  preenchida  pelo  Poder  Público  por  meio  de
contratação temporária, a garantia do direito pleiteado deve dirigir-se
à Parte - Impetrantes e os demais candidatos que vieram a integrar o
pólo  passivo  do  mandamus -  que  obteve  a  melhor  classificação  no
certame.  3.  A  obediência  à  ordem  de  classificação  dos  certames
públicos, para hipóteses tais como a presente, é medida inarredável
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tanto para a Administração Pública quanto para o Poder Judiciário.
(…) (RMS nº 1.167/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 15/12/2011
(DJe 01/02/2012)

Face ao exposto, ANULO, de ofício, a decisão de primeiro
grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que
determine  ao  impetrante  a  emenda  da  inicial  para  incluir  a  litisconsorte
passiva necessária,  Ana Alice  Viana Freire, no presente feito,  sob pena de
extinção do processo sem julgamento do mérito. Apelo prejudicado.

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de
abril de 2018, o Exmo. Des. Marcus Cavalcanti de Albuquerque. Participaram
do  julgamento,  além  da  Relatora  e  do  Presidente,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.   Presente ao julgamento o Exmo. Dr.  Marcus
Vilar Souto Maior, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  26 de abril  de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
RELATORA
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