
 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805645-56.2019.8.10.0000-PJE.

Agravante: Vanessa Lima Gomes Pinheiro.

Advogado: Aidil Lucena Carvalho (OAB/MA 12.584).

Agravado: Domingos Francisco Dutra Filho, Prefeito de Paço do Lumiar-MA.

Relator: Des. Antônio Guerreiro Júnior.

Relator Substituto: Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf.

D E C I S Ã O

 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal), interposto por Vanessa

Lima Gomes Pinheiro,contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca da Ilha, nos

autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Paço do Lumiar/MA, Sr. Domingos Francisco Dutra

Filho, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, visto que considerou a exiguidade para que a autoridade apontada como coatora, ora agravado, se

manifestasse acerca da homologação ou não do concurso público realizado pelo Município de Paço do Lumiar.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA tornou público, através do

Edital nº 001/2018, a realização de concurso público para a seleção de candidatos e provimento de cargos efetivos no âmbito do Município de Paço do

Lumiar, e por sua vez logrou êxito em sua aprovação para o cargo de Auditor Fiscal, sendo aprovada em 2 º(segundo lugar) dentre as 04 (quatro) vagas

oferecidas no edital supramencionado.

Segue afirmando que até o presente momento, não resta nenhuma previsão acerca da homologação do certame realizado pela

autoridade coatora, sendo que o resultado definitivo do concurso foi publicado desde o dia 30/05/2019, ou seja, há mais um mês.

Logo, assevera que a autoridade impetrada, ora agravado, vem tentando postergar, por tempo indeterminado, os atos

administrativos vinculados, ou seja, a homologação do resultado do certame e a nomeação dos aprovados no concurso público realizado.

Acrescenta que a autoridade mencionada editou a Lei Municipal nº 785 de 28 de junho de 2019, há menos de uma semana,

que prevê a criação de diversos cargos comissionados para suprir as demandas da Administração Municipal, inclusive de cargos que estão abarcados
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pelo concurso público que acabou de ser realizado. Assim, a agravante firma que o Prefeito de Paço do Lumiar tem a nítida intenção de não homologar o

resultado do concurso público em questão.

Também registra que os cargos criados pela Lei Municipal nº 785/2019 tem verdadeira conotação político-eleitoreira, visto que

faz referência a cargos previstos no concurso público, ficando caracterizado o ato omissivo e ilegal do agravado, violando direito líquido e certo da

agravante.

Nesse passo, requer o deferimento da Tutela de Urgência Antecipada Recursal, para determinar que a autoridade coatora, ora

agravado, promova a homologação do concurso público para Servidores da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar (Edital n. 001/2018) e, após,

proceda a imediata nomeação da Impetrante ao cargo.

É o relatório. Decido.

Analisando os requisitos de admissibilidade recursal, constato que o Agravo é tempestivo e encontra-se devidamente instruído

 de acordo com o art. 1.017 do Novo Código de Processo Civil. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e

passo a apreciar o pedido de atribuição do efeito ativo previsto no art. 1.019, inciso I, c/c 300 do CPC-2015.

Realizando uma análise prelibatória da demanda, própria do presente momento processual, tenho que a liminar vindicada pela

    parte agravante há de ser deferida, tendo em vista a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora em seu favor.

 É que analisando os autos, percebo que Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA tornou público, através do Edital 001/2018,

a realização de concurso público para diversos cargos, sendo também incontroverso o fato de que a Agravante logrou êxito na aprovação em 2º

(segundo) lugar para o Cargo de Auditor Fiscal (ID 3924511) conforme resultado final publicado em 30/05/2019.

Ora, sabe-se que o concurso público é ato administrativo que se desenvolve ao longo de diversas fases (lançamento do edital,

inscrição dos candidatos, realização das provas, recursos, divulgação do resultado, homologação e, por fim, convocação dos candidatos). Estes atos são

tidos como vinculados na medida em que o Gestor deles não pode se afastar diante da criação da expectativa da oferta pública do provimento de cargos

públicos. Ou seja, não cabe ao Município escolher a conveniência para o cumprimento destes atos escalonados, ou mesmo, postergar por prazo

indeterminado a homologação de concurso que já cumpriu todas as suas anteriores fases.

No presente caso, percebe-se que o Município editou a Lei Municipal nº 785 de 28 de junho de 2019 prevendo a criação de

diversos cargos comissionados para suprir as demandas da Administração Municipal, o que a prima facie, denota sua não intenção na homologação do

certame em prazo razoável.
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Há ainda de se mencionar que, na espécie, os candidatos não possuem a sua disposição qualquer sistema de controle contra

possíveis arbitrariedades a serem praticadas, haja vista que o edital do certame em seu item 9.1 ao prever que o Chefe do Executivo Municipal

homologará o resultado final do certame, a ser publicado no Diário Oficial do Município, não prevendo, todavia, qualquer prazo para isto, certamente

frustrando a expectativa da convocação dentro das hipóteses previstas na tese de repercussão geral nº 784 do STF que desta forma trata o tema:

“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 quando a

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099)”.

Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as vedações à concessão de tutela

antecipada contra a Fazenda Pública, previstas no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, e no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não incidem quando a parte

pretende a nomeação e posse em cargo público, verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO

PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE

ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO

ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO

AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO

DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS  DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO

LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte de que a Administração não pode

providenciar recrutamento de Servidores através de contratação precária para exercer as mesmas funções do cargo para o

qual ainda existam candidatos aprovados aguardando a nomeação. Tal direito subjetivo tem fundamento na constatação da

existência de vaga em aberto e da premente necessidade de pessoal apto a prestar o serviço atinente ao cargo em questão.

Precedentes: AgRg no AREsp. 256.010/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 7.5.2013; AgRg no RMS 19.952/SC, Rel. Min.

OG FERNANDES, DJe 29.4.2013.

2. Por outro lado, consoante entendimento desta Corte, é possível a nomeação e posse de candidato em concurso público,

ainda que antes do trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança, uma vez que a hipótese não se enquadra nas

vedações do art. 2o.-B da Lei 9.494/97. Precedentes: EDcl nos EDcl no RMS 27.311/AM, Rel. Min.JORGE MUSSI, DJe

14.2.2014; MS 19.227/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30.4.2013. (STJ, AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel.

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016).
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No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO

CPC. SÚMULA 284/STF. CERTAME PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À

NOMEAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SÚMULA 211/STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR. NOMEAÇÃO EM

CONCURSO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO.

1. Alegações genéricas de ofensa ao artigo 535 do CPC impõem a aplicação da Súmula 284/STF.

2. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela

contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em

que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" (AgRg no

AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013).

5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 373.865/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014).

 

Por sua vez, o periculum in moraé manifesto, porquanto a impetrante, caso não deferida a tutela de urgência, terá sua situação

de preenchimento do cargo ameaçada, por possível violação das regras editalícias.

 Desta feita, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito ativo ao presente agravo de

instrumento (art. 300 do CPC-2015), quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO

MÉDICO. URGÊNCIA COMPROVADA. VIOLAÇÃO DA LEI Nº. 9.656/98. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. NÃO

PROVIMENTO. […].

 2. Se os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015 encontram-se presentes, deve-se conceder a tutela de

urgência.

3. Agravo de Instrumento desprovido. (TJMA, AI 0154092016, Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa, Terceira Câmara

Cível, DJe 14/07/2016).
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O STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA DE

URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE MELHOR EXAME.

I - O Código de Processo Civil de 2015 contém previsão de que é possível ao juiz conceder tutela de urgência, desde que

evidenciada "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

III - Nessa linha de raciocínio, em exame perfunctório próprio do juízo liminar, verifica-se presente o risco de dano de difícil

reparação consistente na iminência da determinação do levantamento dos valores depositados para garantia do juízo, cuja

devolução, na hipótese de êxito da demanda, exigirá longo processo judicial.

IV -Agravo interno improvido. (AgInt no TP 623/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em

03/04/2018, DJe 09/04/2018).

 

  Do exposto, defiro a liminar vindicada a fim de atribuir efeito ativo ao presente agravo, determinando a imediata homologação

do certame, com a consequente nomeação da candidata ao cargo a que prestou concurso, devendo este Órgão julgador ser comunicado do

cumprimento desta decisão, por intermédio de petição aos autos.

Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC-2015 para, querendo, no prazo legal, responder ao recurso,

facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.

Certifique-se o Município para caso queria ingresse no feito, apresentado as defesas que entender pertinentes.

Comunique-se o Juízo de origem acerta da presente decisão para as providências pertinentes.

Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 São Luís, 12 de julho de 2019.

 

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf.
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Relator Substituto
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