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AGRAVO  INTERNO  – DECISÃO  AGRAVADA  -
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  REJEITADOS  -
ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO  -  VÍCIO  NÃO
CONFIGURADO  -  FINALIDADE  DE  REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA -  RECURSO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS
SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  MONOCRÁTICA  – MANUTENÇÃO  DO
DECISUM  – JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DESTE
TRIBUNAL  E  DO  STJ AO  DIREITO  SUBJETIVO  DE
NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATOS  DENTRO  DO  NÚMERO
DE  VAGAS   OFERTADAS  EM  EDITAL  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Com efeito, a tutela do direito líquido e certo evidencia-se
nesse caso concreto, pois o direito subjetivo da impetrante
surge exatamente pelo comportamento omisso por parte da
Administração,  ao  deixar  de  nomear  candidato  aprovado
dentro do número de vagas, durante o prazo de validade do
certame.

- O Plenário do STF já definiu ser hipótese configuradora do
direito  subjetivo  à  nomeação  do  candidato  aprovado  em
concurso público, dentro do número de vagas.

-  Ausentes argumentos capazes de infirmar os termos da
decisão agravada,  deve ser desprovida a insurgência que
visa  tão  somente  repisar  as  teses  já  examinadas  e
rechaçadas pelo julgador monocrático.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto pelo Município  de
Cajazeiras contra a  decisão  monocrática  (fls.  131/132V)  que rejeitou  os
embargos  declaratórios  interpostos  pelo  agravante sob  o  argumento  de
ausência de erro material ou qualquer outro vício que permita o acolhimento
dos  aclaratórios interpostos contra na Apelação Cível manejada no mandado
de segurança impetrado por Francisco Josenildo da Silva Dantas.

No presente recurso (fls. 139/149),  o ente Público insurge-se em
relação  aos fundamentos  da  decisão  embargada  que  negou  seguimento  à
Apelação Cível interposta contra sentença concessiva de ordem mandamental
que determinou a nomeação do impetrante no cargo de motorista em razão de
aprovação dentro do número de vagas previstos no edital.

Por tais razões, requer a reconsideração da decisão singular ou,
caso mantida, seja o processo colocado em mesa para julgamento colegiado
do  tema e,  por  conseguinte,  sejam  acolhidos  os  embargos  com  efeitos
modificativos  com  a  consequente  denegação  da  ordem  mandamental
concedida na sentença.

Sem contrarrazões (certidão- fl. 154).

VOTO

Registro, de plano, que deve ser negado provimento ao presente
recurso, pelas razões que passo a expor.

O  cerne  da  controvérsia  gira  em  torno  da  concessão  de
segurança em ação mandamental impetrado pelo recorrido, visando proteger o
seu direito líquido e certo de  nomeação  por  ter sido aprovado em concurso
público ofertado pelo Poder Executivo Municipal, na 3.ª colocação para o cargo
de Motorista de caçamba cujo edital ofertou exatamente 3(três) vagas (fl. 13).
E, após  a  nomeação  dos  dois  primeiros  candidatos,  foi  comprovada  a
contratação de prestadores de serviço para o exercício do mesmo cargo (fls. 13
e 30) 

No caso vertente, a impetrante,  além da comprovada aprovação
dentro do número de vagas previstas no instrumento  editalício  do certame,
demonstrou através do sistema SAGRES, ter havido a preterição classificatória
através da contratação de terceirizados para o exercício do mesmo cargo, sob
a alegação de excepcional interesse público.
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Nesse cenário, há que se considerar que, ao ser aprovada  o
na  3.ª  colocação  para  o  cargo  de  MOTORISTA  DE CAÇAMBA cujo  edital
ofertou exatamente 3(três) vagas, a tutela do direito líquido e certo evidencia-se
nesse caso concreto, pois o direito subjetivo do impetrante surge exatamente
pelo comportamento omisso por parte da Administração, ao deixar de nomeá-lo
durante o prazo de validade do certame.

Ressalto,  outrossim,  que  embora  a  Administração  tenha  a
discricionariedade  na  escolha  do  momento  da  convocação  do  candidato,
durante  o  prazo  de  validade  do  concurso,  no  caso  concreto,  houve  a
comprovada preterição do candidato sem que a autoridade coatora efetivasse o
ato de nomeação.

Diversa  seria  a  hipótese  de  nomeação  de  candidatos
aprovados fora do número de vagas ofertadas no edital ou, nos casos de
aprovação de candidatos em sistema de cadastro de reserva, o que não é
o caso dos autos.

De forma que, agindo de forma omissa em não convocar a
impetrante aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, durante o
prazo de validade do certame, não há mais discricionariedade nesse sentido
quando  ultrapassado  tal  prazo,  devendo  ser  imposto  à  Administração  a
obrigação de nomear a impetrante através de ordem judicial.

Com efeito,  o  princípio  constitucional  do concurso público é
fortalecido  quando  o  Poder  Público  assegura  e  observa  as  garantias
fundamentais  que  viabilizam  a  efetividade  desse  princípio.  Ao  lado  das
garantias  de  publicidade,  isonomia,  transparência,  impessoalidade,  entre
outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da
plena efetividade do princípio do concurso público.

Ademais, nas palavras do ministro Marco Aurélio, entendeu-se
que “ao  publicar  edital  para  realização  de  um  concurso,  a  Administração
Pública  gera  uma  expectativa  quanto  ao  seu  comportamento  segundo  as
regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar  do  certame  público  depositam  sua  confiança  no  Estado-
administrador,  que deve atuar  de  forma responsável  quanto  às  normas  do
edital  e  observar  o  princípio  da  segurança  jurídica  como  guia  de
comportamento”.

Nessas hipóteses, o Plenário do STF já definiu ser hipótese
configuradora do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em
concurso público, dentro do número de vagas, ficando decidido que: 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  RAZÕES  DO
AGRAVO  REGIMENTAL  DISSOCIADAS  DO  QUE
DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA
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DA  SÚMULA  284  DO  STF.  CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
FISIOTERAPEUTA.  CLASSIFICAÇÃO  DENTRO  DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO À
NOMEAÇÃO.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  –  Deficiente  a
fundamentação  do  agravo  regimental  cujas  razões  estão
dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide,
na  hipótese,  a  Súmula  284  desta  Corte.  II  –  O Plenário
desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min.
Gilmar  Mendes,  firmou  jurisprudência  no  sentido  do
direito  subjetivo  à  nomeação  de  candidato  aprovado
dentro  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  de
concurso  público.  Tal  direito  também  se  estende  ao
candidato aprovado fora do número de vagas previstas
no edital,  mas que passe a figurar entre as vagas em
decorrência da desistência de candidatos classificados
em  colocação  superior.  III  –  Agravo  Regimental
improvido1.

No  mesmo  sentido,  o  STJ  garantiu  a  existência  de  direito
subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas:

ADMINISTRATIVO.   PROCESSUAL  CIVIL.   RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  3/STJ.   CONCURSO
PÚBLICO.  CANDIDATO  APROVADO  DENTRO  DO
NÚMERO  DE  VAGAS.  PRETENSÃO  DE  NOMEAÇÃO
IMEDIATA.  AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PROVIMENTO  DO  CANDIDATO  APROVADO.
OPORTUNIDADE  E  CONVENIÊNCIA  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  RE  598.099/MS.
REPERCUSSÃO GERAL. 1.  O candidato aprovado dentro
do  número  de  vagas  ofertadas  em  edital  de  concurso
público  tem  o  direito  público  subjetivo  à  nomeação,   a
Administração Pública não podendo dispor desse direito. No
entanto,  o momento em que,  dentro do prazo de validade
do  certame,   a  nomeação  ocorrerá,   observa  juízo  de
oportunidade  e  conveniência.   Inteligência  do  RE
598.099/MS,  rel.  Em. Min.  Gilmar Mendes,  julgado sob o
regime  da  repercussão  geral.  2.  Recurso  ordinário  em
mandado de segurança não provido2.

Por este enfoque revela-se manifestamente ilegal a omissão,
quando comprovado  o  não preenchimento  das vagas  existentes,  durante  o
prazo  de  validade  previsto  no  edital,  ensejando  a  tutela  do  direito  do
impetrante,  ora agravado por  este  Mandamus,  concedendo o direito  de ser
nomeado no cargo de Motorista de Caçamba no Poder Executivo do Município
de Cajazeiras.

1(ARE 675202 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013);
2(RMS 53.898/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
21/06/2017);
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Isso  posto, ausentes  argumentos  capazes  de  infirmar  os
termos da decisão agravada, deve ser desprovida a insurgência que visa tão
somente  repisar  as  teses  já  examinadas  e  rechaçadas  pelo  julgador
monocrático. 

Pelo exposto, nego provimento  ao Agravo Interno,  mantendo
integralmente a decisão de fls. 131/132v.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/01
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