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Sentença              

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DARLAN DE SOUZA, apontando como
autoridade coatora o PREFEITO MUNICIPAL DE NATIVIDADE.

Como causa de pedir, sustenta o impetrante, em síntese, que o Município de Natividade
realizou  concurso  público  para o  preenchimento  de diversas  vagas em seu quadro  funcional,
dentre elas 04 (quatro) vagas para o cargo de Guarda Municipal Ambiental.

De acordo com o item 9.7 do respectivo edital do certame, foi previsto o prazo de validade
inicial  de 02 (dois)  anos,  a  contar  da data  da homologação,  prorrogável  por  uma vez,  o  que
ocorreu por força do Decreto nº 54/2017.

Prossegue afirmando que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no
edital foram devidamente convocados, sendo que o segundo colocado, de nome Alair de Paula
Vicente Júnior, desistiu de assumir o cargo.

Assevera o impetrante, ainda, que logrou aprovação na 5ª (quinta) colocação para o cargo
anteriormente mencionado, aduzindo, em seguida, que, com a desistência do segundo colocado,
passou a ter direito subjetivo à nomeação.

Requereu, assim, a concessão da segurança para que a autoridade apontada como coatora
seja compelida a proceder à sua nomeação para o cargo de Guarda Municipal Ambiental, no qual
logrou aprovação na 5ª (quinta) colocação.

Pleiteou, ainda, o deferimento da medida em caráter liminar.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/66.

Manifestação do Ministério Público às fls. 87/89 opinando pelo deferimento da liminar.

Conforme decisão prolatada às fls. 91/92, este Juízo indeferiu a liminar pleiteada na inicial.
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Às  fls.  94/104  foi  noticiada,  pelo  impetrante,  a  interposição  de  recurso  de  Agravo  de
Instrumento em relação à decisão que indeferiu o pedido liminar.

Por  despacho  exarado  à  fl.  108,  a  decisão  agravada  foi  mantida  por  seus  próprios
fundamentos.

O Município  de Natividade prestou as devidas informações às fls.  120/130,  que vieram
instruídas com os documentos de fls. 131/137.

Por força do despacho de fl. 146, que acolheu a promoção ministerial de fls. 143/144, o
Município  de Natividade se manifestou às fls.  159/160,  oportunidade em que trouxe ao palco
processual o documento que se encontra acostado à fl. 161.

O Impetrante,  através do petitório  de fls.  149/152,  se manifestou sobre  as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado negou provimento ao Agravo
de  Instrumento  outrora  interposto  pelo  impetrante,  conforme  se  depreende  do  documento
acostado às fls. 172/173.

Novas manifestações das partes às fls. 181/186 e 191.

O  Ministério  Público  opinou  pela  concessão  da  segurança,  conforme  promoção  de  fls.
198/205.

É O RELATÓRIO.

EXAMINADOS, DECIDO.

Dispõe o art. 1º da Lei 12.016/09 que conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.

A ação mandamental também encontra respaldo em sede constitucional (art. 5º, LXIX).

REJEITA-SE, inicialmente, a preliminar de inépcia suscitada pelo Município de Natividade
em suas respectivas informações, uma vez que a petição inicial da presente ação mandamental se
apresenta inteligível ao ponto de permitir que o julgador analise os fatos articulados de maneira
correta.  Conforme já decidiu  o Egrégio Superior  Tribunal de Justiça,  é inepta a petição inicial
ininteligível, salvo se, embora confusa ou imprecisa, permite a avaliação do pedido (RSTJ 71/363,
RT 811/249, JTJ 141/37). E mais: "a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o
vício  apresenta  tal  gravidade  que  impossibilite  a  defesa  do  réu,  ou  a  própria  prestação
jurisdicional" (STJ, 3ª Turma, REsp 193.100-RS, Rel. Min. Ari Pargendler). Na hipótese dos autos,
reafirma-se, dos fatos narrados na respectiva peça de ingresso decorre uma conclusão lógica, não
havendo, portanto, que se falar que a mesma venha a ser inepta.

Quanto ao mérito, creio que a pretensão mandamental ora veiculada merece acolhimento,
uma vez que restou evidenciada, através de prova pré-constituída, situação concreta e objetiva
indicativa de lesão a direito subjetivo.

Pretende o impetrante, como visto anteriormente, a concessão da segurança para que a
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autoridade apontada como coatora seja compelida a proceder à sua nomeação para o cargo de
Guarda Municipal Ambiental, no qual logrou aprovação na 5ª (quinta) colocação.

A Carta Fundamental de 1988 estabeleceu, no inciso IV de seu art. 37, que, "durante o
prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas  e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira".

A orientação pretérita era no sentido de que, se "comprovada a necessidade perene de
preenchimento de vaga (o que se perfez com a contratação temporária reiterada) e a existência de
candidato aprovado em concurso válido, a expectativa de direito à nomeação convolar-se-ia em
direito líquido e certo" (STJ, RMS nº 18.105/MG, Rel. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 27.06.05,
pág. 415).

O pressuposto, portanto,  era o de que houvesse cargos vagos que, ao invés de serem
providos pela nomeação de candidatos aprovados em concurso público válido, o fossem mediante
a contratação de pessoal temporário ou a terceirização do exercício das respectivas funções, em
detrimento da existência de candidatos aprovados em concurso.

Tal  preterição  dos  aprovados,  estando  comprovada  a  necessidade  do  provimento  dos
cargos vagos, é que convolava a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não
bastando a só existência de vagas não providas.

O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar a presença de direito líquido e certo à
nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital  no prazo de validade do
concurso.  Entretanto,  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  837.311/PI,  o  Plenário  do
Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada nesse mesmo recurso (Tema
nº  784),  fixou  tese  no  sentido  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,
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, "in verbis":

"RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA.  TEMA 784  DO  PLENÁRIO  VIRTUAL.  CONTROVÉRSIA SOBRE  O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE
NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU,
A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO.
PRETERIÇÃO.  CONVOLAÇÃO  EXCEPCIONAL  DA  MERA  EXPECTATIVA  EM  DIREITO
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA  EFICIÊNCIA,  BOA-FÉ,  MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO
PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade
essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit
system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
(CRFB/88, art.  5º,  caput).  2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez
publicado,  faz  exsurgir  um dever  de  nomeação  para  a  própria  Administração  e  um direito  à
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nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do
Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O
Estado  Democrático  de  Direito  republicano  impõe  à  Administração  Pública  que  exerça  sua
discricionariedade  entrincheirada  não,  apenas,  pela  sua  avaliação  unilateral  a  respeito  da
conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais
normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário
não  deve  atuar  como  "Administrador  Positivo",  de  modo  a  aniquilar  o  espaço  decisório  de
titularidade  do  administrador  para  decidir  sobre  o  que  é  melhor  para  a  Administração:  se  a
convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados
em um novo  concurso.  Essa  escolha  é  legítima  e,  ressalvadas  as  hipóteses  de  abuso,  não
encontra  obstáculo  em qualquer  preceito  constitucional.  5.  Consectariamente,  é  cediço  que  a
Administração  Pública  possui  discricionariedade  para,  observadas  as  normas  constitucionais,
prover  as vagas da maneira  que melhor  convier  para o interesse da coletividade,  como verbi
gratia,  ocorre  quando,  em função de  razões orçamentárias,  os  cargos  vagos  só  possam ser
providos  em  um  futuro  distante,  ou,  até  mesmo,  que  sejam  extintos,  na  hipótese  de  restar
caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público
ou  o  surgimento  de  novas  vagas  durante  a  validade  de  outro  anteriormente  realizado  não
caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da
vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir
circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo
à  nomeação  dos  aprovados  em  colocação  além  do  número  de  vagas.  Nesse  contexto,  a
Administração Pública detém a prerrogativa  de realizar  a  escolha entre  a  prorrogação de um
concurso público que esteja  na validade ou a realização de novo certame.  7.  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 surgirem novas vagas, ou
for  aberto  novo  concurso  durante  a  validade  do  certame  anterior,  e  ocorrer  a  preterição  de
candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação
aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do
processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração  piauiense  acerca  da  existência  de  vagas  e,  sobretudo,  da  necessidade  de
chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se
nega provimento" (RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016
PUBLIC 18- 04- 2016)

E,  ainda,  reiterou  entendimento  anteriormente,  já  consolidado,  quanto  aos  motivos  que
pudessem justificar superveniente desnecessidade ou impossibilidade de nomeação, prova cuja
produção o julgado do STF transferiu AO ENTE PÚBLICO, em cada caso, "verbis":

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO
DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO
À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
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EDITAL. 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.  (...)  III.  SITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma
que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas
previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas
que  justifiquem  soluções  diferenciadas,  devidamente  motivadas  de  acordo  com  o  interesse
público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da
Administração  Pública  de  nomear  novos  servidores.  Para  justificar  o  excepcionalíssimo  não
cumprimento do dever de nomeação por  parte  da Administração Pública,  é  necessário  que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais
fatos  ensejadores  de  uma  situação  excepcional  devem  ser  necessariamente  posteriores  à
publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias,  imprevisíveis à época da publicação do edital;  c) Gravidade: os
acontecimentos  extraordinários  e  imprevisíveis  devem  ser  extremamente  graves,  implicando
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras
do edital;  d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação  deve  ser  extremamente  necessária,  de  forma  que  a  Administração  somente  pode
adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar
com  a  situação  excepcional  e  imprevisível.  De  toda  forma,  a  recusa  de  nomear  candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de
controle  pelo  Poder  Judiciário.  (...).  V.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  (RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  RE  598099  -  Relator  Min.  GILMAR
MENDES -  data de publicação DJE 03/10/2011 - ata nº 147/2011. DJE nº 189, divulgado em
30/09/2011).

Ademais, é cediço que o edital se consubstancia na "lei interna" do concurso público e do
respectivo processo seletivo, vinculando a Administração Pública e os candidatos às normas e
regras que estabeleça de modo isonômico, desde que em conformidade com a Constituição e com
as leis, e deve ser interpretado em harmonia com a jurisprudência predominante.

No caso concreto, o impetrante se inscreveu e logrou aprovação, na 5ª (quinta) colocação,
no concurso público ministrado pelo Município de Natividade para preenchimento do cargo de
"Guarda Municipal Ambiental", consoante demonstra o documento de fl. 60, não impugnado pelo
impetrado.

Depreende-se, ainda, que o edital do concurso previa a existência de 04 (quatro) vagas para
o referido cargo (fl. 20).

De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Município de Natividade através das
informações  inicialmente  prestadas  (fls.  120/130),  o  concurso  público  em  discussão  foi
homologado parcialmente por meio do Decreto nº 05-A/2015, publicado em 28 de julho de 2015.
Como o prazo de validade do certame era, inicialmente, de 02 (dois) anos, prorrogável por igual
período, foi aplicada a prorrogação nele prevista, vindo a se findar, portanto, em 28 de julho de
2019. Prosseguindo, afirma, ainda, que os 04 (quatro) primeiros colocados foram tempestivamente
convocados, até porque esse era justamente o número de vagas oferecido no edital. Noticiou, em
complementação,  que  o  candidato  aprovado  na  segunda  colocação,  de  nome Alair  de  Paula
Vicente Júnior, em momento algum, apresentou declaração de desistência junto ao ente público
municipal.
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Posteriormente,  o  Município  de  Natividade  trouxe  ao  palco  processual  as  informações
complementares de fls. 159/160. Esclareceu, na ocasião, que o candidato Alair de Paula Vicente
Júnior,  que  teria  logrado  aprovação  na  segunda  colocação,  não  foi  empossado  no  cargo  de
Guarda Municipal  Ambiental,  pois,  em verdade,  veio a ser "desclassificado"  ainda na primeira
etapa do certame por não ter apresentado a documentação necessária em tempo hábil. Por sua
vez, o documento de fl. 160, trazido aos autos pelo próprio ente público, deixa claro que "(...) 2. O
candidato Alair de Paula Vicente Júnior não se encontra como um dos empossados pelo Concurso
Público Edital 001/2014, tendo sido desclassificado na 1ª etapa, por não ter comparecido até a
data limite de convocação no edital 003/2019 (...)".

Sob  este  cenário,  a  prova  documental  produzida  nos  presentes  autos  revela  que  o
candidato aprovado na segunda colocação veio a ser desclassificado, que o edital do certame
previa a existência de 04 (quatro) vagas para o cargo de Guarda Municipal Ambiental e que o ora
impetrante logrou aprovação na 5ª (quinta) colocação para o referido cargo.

Logo,  tendo  ocorrido  a  efetiva  desclassificação  do  candidato  aprovado  na  segunda
colocação,  ocorreu,  com  efeito,  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da  Administração
Pública Municipal em relação ao ora impetrante, que logrou aprovação, reafirma-se, na 5ª (quinta)
colocação.

Nesta ordem de ideias, forçoso é o reconhecimento de que o impetrante, com efeito, possui
direito  subjetivo à nomeação pretendida,  até  porque o Município  de Natividade,  em momento
algum, não se desincumbiu do encargo de justificar o motivo pelo qual não realizou tal nomeação
em decorrência da desclassificação do candidato aprovado na segunda colocação. 

Havendo, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão ora discutida, não resta outra
alternativa ao julgador a não ser conceder a segurança pretendida.

Diante  das  razões  expostas,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  inicial  e  CONCEDO  A
SEGURANÇA pleiteada para o fim de determinar a convocação, nomeação e posse do impetrante
para o cargo no qual logrou aprovação em concurso público, qual seja, GUARDA MUNICIPAL
AMBIENTAL, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da presente, sob pena
de  multa  cominatória  diária  a  ser  arbitrada  na  fase  de  eventual  execução/cumprimento  de
sentença.

Sem custas por força da gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Sem condenação em honorários, tendo-se em conta a vedação expressa constante do art.
25 da Lei 12.016/09, aliada ao teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o
reexame necessário, na forma do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09.

P. R. I.  

Natividade, 06/08/2020.

Leidejane Chieza Gomes da Silva - Juiz Titular
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