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Consulta Processual/TJES
Não vale como certidão.

Processo : 024.03.000471-7
Petição Inicial : 200290020336
Ação : Ordinária
Natureza : Fazenda Estadual
Vara : VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Situação : Tramitando
Data de Ajuizamento: 15/01/2003

Distribuição
Data : 03/01/2003 00:00

Motivo : Cadastro processo antigo

Partes do Processo
Requerente
MARCELO MACHADO CARAMURU
7453/ES - RENATO DEL SILVA AUGUSTO
Requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
999998/ES - INEXISTENTE

Andamentos
24/08/2010
Imprensa a fazer partes da sentença
24/08/2010
Autos devolvidos do juiz com sentença
23/08/2010
Sentença de mérito Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO NA INICIAL, determinando ao Requerido que o nomeie e emposse no cargo de investigador
de polícia os Autores indicados na inicial.

Ver Sentença
20/07/2010
14/07/2010
14/07/2010
13/07/2010
ESTADUAL
12/07/2010
07/07/2010
07/07/2010
06/07/2010
Carga Cópia
01/07/2010
28/06/2010
16/06/2010
16/06/2010
31/05/2010
31/05/2010
28/05/2010
ESTADUAL
27/05/2010
27/05/2010
27/05/2010
21/05/2010
21/05/2010
21/05/2010
21/05/2010
21/05/2010
21/05/2010
ESTADUAL

Autos concluso para despacho
Aguardando conclusão
Petição juntada aos autos 201000688366
Petição recebida no cartório 201000688366 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 201000688366
Imprensa publicada 01/07/2010.
Autos recebidos em cartório VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Autos carga advogado reu DR. José Alexandre Bellote, OAB:5884, por, Marcelo Rocha.
Imprensa publicada DJ/ES 01/07/2010
Aguardando publicação na imprensa
Autos devolvidos do juiz com despacho
Autos concluso para despacho
Petição juntada aos autos 201000518172
Expedientes internos do Cartório petição juntada
Petição recebida no cartório 201000518172 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Aguardando petição
Autos recebidos em cartório VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Petição Protocolada 201000518172
Autos carga advogado autor Dr. Lilian Mageski Almeida, OAB: 10602
Autos devolvidos do juiz
Autos devolvidos do juiz com despacho Dr.Paulo César de Carvalho
Autos concluso para despacho
Petição juntada aos autos 201000492449
Petição recebida no cartório 201000492449 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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20/05/2010
20/05/2010
20/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
12/05/2010
ESTADUAL
11/05/2010
03/05/2010
30/04/2010
26/04/2010
22/04/2010
29/03/2010
ESTADUAL
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
24/03/2010
ESTADUAL
23/03/2010
22/03/2010
ESTADUAL
19/03/2010
17/03/2010
ESTADUAL
16/03/2010
27/10/2009
27/10/2009
14/10/2009
14/10/2009
06/08/2009
ESTADUAL
05/08/2009
03/08/2009
ESTADUAL
28/07/2009
24/07/2009
13/04/2009
27/03/2009
25/03/2009
02/02/2009
20/01/2009
11/09/2008
ESTADUAL
05/09/2008
03/09/2008
26/05/2008
06/05/2008
ESTADUAL
05/05/2008
20/12/2007
19/12/2007
19/12/2007
03/12/2007
18/05/2004
29/04/2003
29/04/2003
15/04/2003
15/04/2003
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Petição juntada aos autos 201000449939
Petição Protocolada 201000492449
Aguardando conclusão
Aguardando petição
Autos recebidos em cartório VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Petição recebida no cartório 201000449939 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 201000449939
Autos carga advogado reu Dr.José Alexandre R.Bellote.OAB/ES:5884
Imprensa publicada DJ/ES 30/04/2010
Petição juntada aos autos 201000288508
Autos devolvidos do juiz com decisão Dr. Paulo
Petição recebida no cartório 201000288508 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição juntada aos autos 201000260806
Petição juntada aos autos 201000273515
Petição juntada aos autos 201000244568
Petição Protocolada 201000288508
Petição recebida no cartório 201000273515 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 201000273515
Petição recebida no cartório 201000260806 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 201000260806
Petição recebida no cartório 201000244568 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 201000244568
Autos concluso para sentença concurso
Autos concluso para despacho
Petição juntada aos autos 200900713142
Petição juntada aos autos 200900682924
Petição recebida no cartório 200900713142 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 200900713142
Petição recebida no cartório 200900682924 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 200900682924
Imprensa publicada dj dia 24/07/09
Imprensa a fazer partes produzirem provas
Autos devolvidos do juiz
Autos concluso para despacho
Aguardando conclusão
Petição juntada aos autos 200800760453
Petição recebida no cartório 200800760453 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 200800760453
Imprensa publicada DJ/ES em 03/09/08
Petição juntada aos autos 200800339114
Petição recebida no cartório 200800339114 VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Petição Protocolada 200800339114
Imprensa a fazer AUTOR
Autos devolvidos do juiz
Aguardando remessa AO CARTÓRIO
Autos concluso para despacho RETORNOU AO CARTÓRIO PARA REMETER AO GAB. A
Autos concluso para despacho GABINETE DR RODRIGO
Autos concluso para despacho Gabinete - Dr. Aldary
Petição juntada aos autos
Aguardando petição
Petição Protocolada 200380021841 Petição juntada aos autos - Nº protocolo:
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024000021841/2003
04/04/2003
Autos carga advogado
26/03/2003
Imprensa a fazer autor
26/03/2003
Petição juntada aos autos
18/03/2003
Petição Protocolada 200380015293 Petição juntada aos autos - Nº protocolo:
024000015293/2003
13/03/2003
Aguardando petição
13/03/2003
Expedientes internos do Cartório devolvido do advogado
13/03/2003
Petição Protocolada 200380014380 Petição juntada aos autos - Nº protocolo:
024000014380/2003
28/02/2003
Autos carga advogado Dr.Luis Fernando Nogueira Moreira (Procurador do Estado)
27/02/2003
Aguardando cumprimento de prazo 28/04
18/02/2003
Aguardando cumprimento mandado
23/01/2003
Autos remetidos a Central de Apoio
16/01/2003
Imprensa a fazer AUTOR
15/01/2003
Autos concluso para despacho CLS. INICIAL
15/01/2003
Autos recebidos em cartório
13/01/2003
Processo cadastrado
ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTEM CUSTAS CALCULADAS PARA ESTE PROCESSO NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO.
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Consulta Processual/TJES
Não vale como certidão.

Processo : 024.03.000471-7
Petição Inicial : 200290020336
Ação : Ordinária
Natureza : Fazenda Estadual
Vara: VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Situação : Tramitando
Data de Ajuizamento: 15/01/2003

Distribuição
Data : 03/01/2003 00:00

Motivo : Cadastro processo antigo

Partes do Processo
Requerente
MARCELO MACHADO CARAMURU
7453/ES - RENATO DEL SILVA AUGUSTO
Requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
999998/ES - INEXISTENTE
Juiz: PAULO CESAR DE CARVALHO

Sentença

PODER JUDICIÁRIO – ES
COMARCA DA CAPITAL
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória

Processo n.º 024.03.000471-7

AÇÃO ORDINÁRIA
REQUERENTE: MARCELO MACHADO CARAMURU e OUTROS
REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA
Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARCELO MACHADO CARAMURU, RICARDO DUARTE PIRES
VALÉRIO, MICHEL ANTÔNIO CARLOS; ALCINO DELPUPPO, MARIA NAZARETH HERZOG, LUIZ
CLÁUDIO SANTANA MARTELO, GILSON DOS SANTOS CAMARGO, PEDRO VIEIRA TÁPIAS, SÉRGIO DE
OLIVEIRA SIMÕES, ANDREA RIBEIRO DA COSTA, SYLAS MENDES DE OLIVEIRA, DENILSON RAMOS
DOS SANTOS, MARIA ELIZA SANTOS DE OLIVEIRA, ALDECI STOCO DE SOUZA, RÓBSON XAVIER DA
SILVA, SANDRA GILDA FAUSTINO DOS SANTOS, WASHINGTON NASCIMENTO PEREIRA, JOSÉ
RONALDO DO NASCIMENTO, JÚLIO CÉSAR BASTOS DE ALMEIDA, GILBERTO FERREIRA MONTEIRO,
JÚLIO CÉSAR ALVARENGA CALISTO, SINÉZIO VIEIRA JÚNIOR, HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS,
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTÓRIA, MÁRCIO EUFRÁZIO BALBINO, ROSANA CLÁUDIA
CURBANI, MARCOS DANIEL DE SOUZA, JAIRO FREITAS DOS SANTOS e MÁRCIO ANTÔNIO STEINER
COUTINHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Sustentam, em síntese, que: a) são candidatos regularmente aprovados para o concurso público para provimento
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de cargos vagos de Investigador de Polícia - PC - IP - 1 - do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do
Espírito Santo, ministrado pela requerida, através do Edital n. 002/93; b) no referido Edital foram oferecidas a
princípio 305 (trezentos e cinco) vagas, de modo que estas seriam definidas após a realização de duas etapas,
sendo ambas de caráter eliminatório; c) Posteriormente, as referidas vagas foram ampliadas para 812 (oitocentos
e doze) por força da Lei 5.195 de 22 de março de 1996; d) salientam que foram preteridos em razão da quebra da
ordem de classificação operada pelo requerido quando da conversão do regime celetista para o regime estatutários
de seus servidores, ocorrida em setembro de 2001, ocasião na qual foram “efetivados” no exercício do aludido
cargo pessoas que não se submeteram ao concurso em apreço; e) alegam, ainda, que em 2002 outros candidatos
do mesmo certame, foram nomeados, quando o concurso estava em vigência; f) assim, manifestam-se pela
ocorrência da preterição de direitos, quando o requerido apresentou a classificação dos candidatos, adotando
metodologia diferente da imposta pelo Edital, causando prejuízos não só aos requerentes, como também a todos
os candidatos do concurso, que deixaram de ser nomeados em preterição a candidatos que não foram aprovados
em concurso público e de outros que passaram com pontuação posterior a dos autores.
Requer a condenação do requerido, para que seja compelido a nomear os autores para o cargo de Investigador de
Polícia, devendo o ato de nomeação retroceder a data de 28 de setembro do ano de dois mil e um.

Inicial de fls. 03/10, acompanhada de documentos de fls. 19/158.
Antecipação dos efeitos da tutela indeferida às fls. 160/161.
Contestação apresentada às fls. 167/175, aduzindo, como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição. No
mérito, alega, em suma que a) a Administração promoveu regularmente a nomeação dos candidatos aprovados,
de acordo com a conveniência e oportunidade; b) não houve nomeação de pessoas estranhas ao certame por
ocasião da mudança de regime jurídico, porquanto os servidores já pertenciam ao Quadro da Polícia Civil; c) a
conversão de regime jurídico não atribui estabilidade ao servidor; d) ainda que fosse nula a conversão, não
existiria direito à nomeação, pois tal nulidade apenas acarretaria o retorno dos beneficiários ao regime anterior; e)
os autores não comprovam que algum dos nomeados não foi submetido e aprovado em concurso público; f) nem
que algum dos nomeados não possuía estabilidade constitucional, prevista no art. 19, do ADCT.
Com a contestação vieram os documentos de fls. 176/216.
Réplica às fls. 218/223, reiterou todos os fatos e fundamentos pontificados na peça vestibular.
Documentos juntados pelos autores às fls. 224/255.
Decisão à fl. 314 em que o MM. Juiz, na forma do disposto no art. 130 do Código de Processo Civil, determinou a
intimação do Estado do Espírito Santo para, no prazo de 10 (dez) dias, juntasse aos autos: a) O ato de
homologação do concurso; b) a listagem geral dos aprovados; c) a relação nominal dos aprovados nomeados com
a indicação da data da nomeação.
Petitório e documentos juntado pelo requerido às fls. 330/40.
Petitório e documentos juntado pelos autores às fls. 409/428, informando que o requerido não cumpriu a decisão
de fls. 314.
É o breve relatório. Decido.
A decisão de qual norma será aplicada no caso em questão, se será o Edital 002/1993 ou o Decreto n° 3.869-N/95
é fundamento suficiente à resolução da demanda, de modo que, por ser matéria eminentemente de direito,
procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I do CPC.
Da prejudicial de mérito - prescrição
Suscita o requerido, como questão prejudicial de mérito, a prescrição.
Sabe-se que a prescrição não ataca o direito de ação, mas sim a pretensão do interessado, nascida da violação do
seu direito a pretensão. Por pretensão, entenda-se o poder de coercitivamente exigir-se o cumprimento da
prestação inadimplida.
Ora, em regra, a prescrição para propor ação em desfavor da Administração Pública é de 05 (cinco) anos.
Nota-se que o Estado abriu o concurso em 1993, e até a presente data não homologou o resultado final do
certame nos termos do edital.
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Dessa forma, não há que se falar em prescrição, diante a aprovação dos autores em todas as etapas do concurso,
segundo regras contidas no edital, em detrimento de agente público que deu causa a elaboração de edital em
dissonância com as leis pertinentes a matéria.
Assim, analisando os autos, ficou comprovado que o concurso público encontrava-se em plena vigência, inclusive o
ato de prorrogação e validade do respectivo, não havendo que se falar em prescrição.
Dessa forma, rejeito a prejudicial suscitada pelo requerido.
Mérito.
Ultrapassadas a questão preliminar, passo à análise do mérito da presente contenda.
De atenta análise dos autos, verifico que sustentam os Autores, regularmente aprovados em concurso público, a
existência de direito a serem nomeados e empossados no cargo de investigador de polícia do quadro de pessoal
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com fulcro nos seguintes fundamentos: a) a ampliação do número de
vagas pela lei nº 5.195/96; b) a ocorrência de quebra da ordem de classificação pela Administração, ao investir no
referido cargo 14 pessoas que não participaram do certame, quando da conversão para o regime jurídico único de
investigadores que se submetiam ao regime celetista; c) candidatos aprovados no certame que estavam em
posição posterior aos Autores já encontram-se trabalhando, e que estão sendo preteridos devido o comportamento
citado da Requerida.
Constata-se dos documentos que instruem os autos que o concurso em tela foi instaurado pelo Edital nº 002/93,
de 10 de novembro de 1993, no qual constava a previsão de 305 vagas para o cargo de investigador da polícia
civil estadual, conforme disposição do item 5.3 do referido instrumento de convocação, in verbis;

EDITAL Nº 002/93, PUBLICADO NO DIA 12/11/93:
Preâmbulo: O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado
pelo Excelentíssimo Senhor Governador, através do Processo nº 15.910/93,
torna público pelo presente Edital que fará realizar, nos termos do Decreto nº
3.509-N, de 12 de abril de 1993, CONCURSO PÚBLICO para provimento de
cargos vagos de Investigador de Polícia - PC-IPp1 - do Quadro de Pessoal da
polícia Civil do estado do Espírito Santo, na forma que estabelece, as normas
deste edital e as dos que lhe sucederem.
(...)
Item 5.3 - VAGAS: 305 (trezentas e cinco).
Ainda, constava do Edital que o processo de seleção seria dividido em duas etapas eliminatórias, sendo que
apenas os candidatos habilitados na 1ª que estivessem dentro do limites das 305 vagas previamente estipuladas
participariam da 2ª etapa, consistente no Curso de Formação Profissional, senão vejamos:

Item 7.1 - O prazo de validade para o presente Concurso será de 02 (dois)
anos, prorrogável, uma vez, por igual período, sendo realizado em 02
(duas) etapas, de caráter eliminatório;
Iten 7.2 - A ACADEPOL convocará os habilitados na 1ª etapa dentro do
limite das vagas fixadas neste Edital, para Curso de Formação Profissional,
2ª e última etapa deste concurso, caso em que fará jus o candidato a uma
bolsa de estudos, na forma da legislação em vigor.
(...)
Item 15 - A classificação final será a resultante da média aritmética obtida
do somatório de pontos da 1ª com a 2ª etapa do concurso.
Todavia, conforme demonstrado pelas provas acostadas aos autos, mormente pelos diplomas de conclusão do
aludido Curso de Formação que foram concedidos aos Autores, a Administração acabou por infringir as
determinações do Edital ao convocar todos os candidatos aprovados na 1ª etapa para a realização da 2ª etapa.
Nesse contexto, a Assembléia Legislativa deste Estado editou a Lei nº 5.195, em 22 de março de 1996, quando
ainda em vigor o prazo de validade do concurso público em voga, autorizando ao Poder Executivo a nomeação de
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812 (oitocentos e doze) investigadores de polícia, nos seguintes termos:

Lei nº 5.195
Autoriza o Poder Executivo a nomear 812 (oitocentos e doze) investigadores de
polícia e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, faço saber que a Assembléia Legislativa manteve e eu RICARDO DE
REZENDE FERRAÇO, seu Presidente, promulgo nos termos do Artigo 66, § 7º
da Constituição Estadual a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar, na forma
emergencial, o número de vagas para 812 (oitocentos e doze)
investigadores de polícia.
Parágrafo único - Terão preferência na nomeação os candidatos aprovados em
concurso público já realizados para cargos de investigador de polícia em fase
de nomeação.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Insta pontuar, ainda, que nos anos seguintes a Administração acabou por nomear 472 dos aprovados para o cargo
de Investigador de Polícia Civil, número significativamente superior ao que fora previsto em Edital, porém, muito
inferior ao número de vagas cujo aumento foi autorizado por lei.
É com base nessa diferença, que supostamente deveria ser preenchida, que sustentam os Autores, em um
primeiro momento, o direito de serem nomeados e empossados no cargo em apreço, a fim de que sejam
observadas as disposições do instrumento normativo supracitado.
Pela leitura do texto da Lei nº 5.195/96 conclui-se que a Administração foi autorizada a nomear os candidatos
aprovados até o preenchimento de 812 (oitocentos e doze) vagas.
Destaca-se que, não obstante a justificativa de elaboração da lei faça referência à necessidade de suprimento do
quadro operacional da Polícia Civil, ante a precária situação em que se encontrava a segurança pública do Estado
do Espírito Santo à época, situação esta que persiste até os dias atuais, como é de conhecimento geral, o seu
conteúdo consiste em uma autorização dada ao Poder Executivo estadual, e não em uma ordem de
preenchimento imediato de 812 vagas de investigadores de polícia.
Em que pese a posição firmada anteriormente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, indistintamente,
os aprovados em concurso possuíam apenas expectativa de direito de serem nomeados, aquela Corte Superior e o
Supremo Tribunal Federal, passaram a se manifestar pela existência de direito à nomeação nas hipóteses em que
a Administração faz previsão em Edital de vagas existentes, de forma que, nesse caso, a recusa em prover cargos
vagos deve ser devidamente motivada.
Com efeito, lecionam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo[ 1 ]:

Em julgados mais recentes, diferentemente do que propugnava no passado,
o Tribunal Maior tem se referido à existência de direito subjetivo à
nomeação quando o candidato é classificado dentro do número de vagas
previsto no edital (se não houver número de vagas previsto no edital, o que
ocorre com alguma freqüência, entendemos não ser possível cogitar-se de
direito à nomeação). Pensamos que não se trata, ainda, de uma regra geral
aplicável a qualquer caso, mas, pelo menos sob certas circunstâncias, já se
tem reconhecido a existência desse direito (...).
Conforme destacado pela doutrina suso mencionada, a existência de direito subjetivo à nomeação condiciona-se à
previsão de existência de vagas realizada pela Administração. Assim sendo, in casu, pode se afirmar, a princípio,
que apenas os aprovados classificados dentre os 305 (trezentos e cinco) primeiros lugares possuíam direito à
investidura no cargo público, notadamente porque a lei posterior não ampliou de imediato o número de vagas,
mas apenas autorizou ao Executivo a sua ampliação.
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Nesse mesmo sentido manifestou-se o Egrégio Tribunal deste Estado em julgamento sobre o mesmo concurso
público de que trata a presente demanda, cuja decisão foi mantida pelo STJ no RMS 13.809/ES:

MANDADO DE SEGURANCA - CONCURSO PUBLICO - INGRESSO NA
POLICIA CIVIL - EDITAL PREVENDO NUMERO DE VAGAS PREENCHIMENTO - CANDIDATOS APROVADOS, DEPENDENDO DE CURSO
DE FORMACAO PROFISSIONAL - EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEACAO
E NAO CONFIGURACAO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - DENEGACAO DA
SEGURANCA. A ADMINISTRACAO PUBLICA NAO E OBRIGADA A NOMEAR,
EMPOSSAR E DAR EXERCICIO A CANDIDATOS APROVADOS EM
CONCURSO PUBLICO, JA QUE O CONCURSADO ADQUIRE APENAS
EXPECTATIVA DE DIREITO E NAO DIREITO LIQUIDO E CERTO, COMO
RECLAMADO. SEGURANCA DENEGADA. (TJES, Classe: Mandado de
Segurança, 100980010381, Relator : GERALDO CORREIA LIMA, Órgão
julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/06/2000, Data da
Publicação no Diário: 24/08/2000)
Por outro lado, a jurisprudência pátria reconhece o direito à nomeação, ainda, quando, independentemente da
existência ou não de previsão de vagas, a ordem de classificação é infringida pela Administração que investe em
cargo público candidato de colocação mais distante, em detrimento daqueles que obtiveram melhor desempenho.
É o que se extrai dos seguintes arestos:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso Público. Nomeação. Ordem de
classificação. Observância. Preterição. Inexistência. Aplicação da súmula 15. A
aprovação em concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação,
constituindo mera expectativa de direito. Esse direito surgirá se houver o
preenchimento de vaga sem observância de ordem classificatória. (...). (RE 306938
AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 18/09/2007, DJe-121
DIVULG 10-10-2007 PUBLIC 11-10-2007 DJ 11-10-2007 PP-00048 EMENT VOL-02293-02 PP00359 RTJ VOL-00203-03 PP-01231).
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 77, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEXTO NORMATIVO QUE ASSEGURA O
DIREITO DE NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS, PARA TODO
CANDIDATO QUE LOGRAR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, OU DE PROVAS
DE TÍTULOS, DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL E MUNICIPAL. O direito do candidato aprovado em concurso público de
provas, ou de provas e títulos, ostenta duas dimensões: 1) o implícito direito de ser
recrutado segundo a ordem descendente de classificação de todos os aprovados
(concurso é sistema de mérito pessoal) e durante o prazo de validade do respectivo
edital de convocação (que é de 2 anos, prorrogável, apenas uma vez, por igual
período); 2) o explícito direito de precedência que os candidatos aprovados em concurso
anterior têm sobre os candidatos aprovados em concurso imediatamente posterior, contanto que
não-escoado o prazo daquele primeiro certame; ou seja, desde que ainda vigente o prazo inicia
ou o prazo de prorrogação da primeira competição pública de provas, ou de provas e títulos. Mas
ambos os direitos, acrescente-se, de existência condicionada ao querer discricionário da
administração estatal quanto à conveniência e oportunidade do chamamento daqueles
candidatos tidos por aprovados. O dispositivo estadual adversado, embora resultante de
indiscutível atributo moralizador dos concursos públicos, vulnera os artigos 2º, 37, inciso IV, e
61, § 1º, inciso II, "c", da Constituição Federal de 1988. precedente: RE 229.450, Rel. Min.
Maurício Corrêa. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso
VII do artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 2931, Relator(a): Min.
CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2005, DJ 29-09-2006 PP-00031 EMENT VOL02249-03 PP-00426 RTJ VOL-00199-01 PP-00168 LEXSTF v. 28, n. 335, 2006, p. 37-52).
Trata-se, inclusive, de matéria sumulada no Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 15: “Dentro do
prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for
preenchido sem observância da classificação”.
Na hipótese que ora se apresenta, afirmam os Autores que o Requerido não observou a classificação dos
candidatos aprovados no concurso em exame ao investir no cargo público de investigador de polícia civil 14
pessoas que não se submeteram ao certame. Sustentam que, quando da conversão de regimes, a Administração
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estadual atribuiu status de servidor público efetivo a 14 agentes que, antes, possuíam vínculo celetista, sem que
fosse observada a obrigatoriedade de acesso a cargo e função pública por meio de concurso público, determinada
pela Constituição da República, bem como nomeação de pessoas que se encontravam com classificação pior que
os Autores.
Nos presentes autos, os elementos probatórios que instruem a exordial demonstram de forma clara e farta a
ocorrência da preterição dos candidatos aprovados com o preenchimento de vagas de investigador de polícia por
pessoas que não constam da lista de classificação geral ou que passou na frente na ordem de classificação.
Nas palavras do Professor Hely Lopes Meirelles[ 2 ]:
Vencido o concurso, o primeiro colocado adquire direito subjetivo à nomeação com
preferência sobre qualquer outro, desde que a Administração se disponha a prover o
cargo, mas a conveniência e oportunidade do provimento ficam à inteira discrição do
Poder Público. O que não se admite é a nomeação de outro candidato que não o
vencedor do concurso, pois, nesse caso, haverá preterição do seu direito, salvo a
exceção do art. 37, I, IV.
Marçal Justen Filho, por seu turno, sustenta que[ 3 ]:
Era tradicional prevalecer a concepção de que a aprovação não gera direito à
nomeação, mas apenas direito à não preterição. Adotava-se a orientação de que, se o
Estado o desejar, poderá deixar de aproveitar os aprovados em concurso público,
ressaltava a hipótese de diversamente estar previsto no regulamento.
Esse enfoque vem sendo superado a propósito das contratações públicas. Os
princípios da objetividade e da eficácia da atividade administrativa impedem que o
aparato estatal seja movimentado a propósito de caprichos ou em termos irracionais.
Se o Estado promove um concurso público (inclusive efetuando despesas com sua
realização), impondo sacrifícios aos particulares e deles exigindo disponibilidade
para assunção imediata, não se pode admitir o exercício discricionário da
competência para nomear. Se promoveu concurso público e homologou o resultado,
O Estado apenas pode deixar de promover a contratação mediante motivação
satisfatória. Essa motivação não pode restringir-se à invocação da titularidade de
uma competência discricionária.
De acordo com o STJ:
“Essa Corte firmou compreensão de que, se aprovado dentro do número de vagas
previstas no edital, o candidato deixa de ter mera expectativa de direito para
adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado.
2. Recurso provido”(RMS 15.420, 6 T., rel. Min. Paulo Benjamim Fragoso Gallotti, j.
em 17-4-2008, DJ de 19-5-2008).
“... o candidato aprovado em concurso público possui mera expectativa de direito à
nomeação e que essa expectativa transforma-se em direito subjetivo quando,
aprovado dentro das vagas previstas no edital, ainda válido o concurso, há a
contratação precária de terceiros, concursados ou não, para o exercício dos
cargos...” (RMS 19.924/SP, 5 T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 10-10-2006, DJ
de 30-10-2006.

Cumpre esclarecer que além do instrumento convocatório, o concurso público para ingresso no Quadro Pessoal da
Polícia Civil encontrava-se regulado pelo Decreto nº 3.509-N, de 12 de abril de 1993, que, em seu art. 9º,
determinava a submissão dos agentes contratados sem estabilidade ao certame em comento, in litteris:

Art. 9º Será inscrito “ex-ofício” nos concursos públicos para preenchimento
de cargos vagos de natureza policial ou técnico policial o servidor que
estiver exercendo a função correspondente ao cargo na condição de
contrato sob a égide da C.L.T. não estabilizado.
Tal determinação está em perfeita consonância com a regra constitucional de obrigatoriedade de submissão a concurso
público para a investidura em cargo ou função pública, insculpida pelo art. 37, II, da Constituição Federal, cuja
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observância é pressuposto para a aquisição de estabilidade pelo servidor celetista que tem seu regime jurídico convertido
para o estatutário.
Nesse diapasão manifesta-se a jurisprudência pátria:

RMS - CONSTITUCIONAL - CARGO PÚBLICO - INVESTIDURA - CONCURSO DE
PROVAS E TÍTULOS - A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração (Const., art. 37, II).
O disposto no art. 19 do ADCT é de interpretação restrita. (RMS
9.780/SC, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado
em 30/06/1999, DJ 30/08/1999 p. 79).
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
ESTADUAL CELETISTA. TRANSFORMAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO.
ENQUADRAMENTO. REENQUADRAMENTO PARA NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA
DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. Com o advento das Leis nºs
10.219/92 e 11.719/97, foi instituído o regime jurídico único para os servidores
estaduais, e determinado um enquadramento. A impetrante, contratada
meses antes da promulgação da nova Carta Magna, pelo regime
celetista, não tem direito, muito menos líquido e certo, em obter o
reenquadramento pretendido para o nível superior, considerando não
ter sido aprovada em concurso de provas e títulos, e que, com o
enquadramento feito pela Administração, não houve qualquer
decesso remuneratório. Recurso desprovido. (RMS 11.937/PR, Rel. Ministro
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2001, DJ
12/11/2001 p. 160).
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. VÍNCULO TRABALHISTA
RECONHECIDO PELA JUSTIÇA LABORAL. ENQUADRAMENTO NO REGIME
JURÍDICO ÚNICO. ART. 243 DA LEI N.º 8.112/90. NECESSIDADE DE
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, INCISO II, DA CARTA
MAGNA. INTERPRETAÇÃO SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem
afastou a aplicação do art. 243 da Lei n.º 8.112/90 no presente caso,
conquanto a Autora tenha comprovado a existência de vínculo empregatício
com a União desde 22/07/1981, ao fundamento de que era inviável o
reconhecimento do direito à transposição do regime celetista para o
estatutário, na medida em que ela não se submetera a prévio
concurso público, conforme exigido pelo art. 37, inciso II, da
Constituição Federal. 2. Calcado o afastamento do art. 243 da Lei n.º
8.112/90, no presente caso, em fundamento de índole exclusivamente
constitucional, mostra-se inviável a revisão do julgado na estreita via do apelo
especial, destinada à uniformização da interpretação do direito federal, sob
pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. É
inviável o conhecimento do recurso especial, ainda que interposto pela alínea
c, quando o acórdão recorrido estiver alicerçado em fundamento unicamente
constitucional. Precedentes.
4. Recurso especial não conhecido. (REsp 789.026/SC, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)
Portanto, no caso em tela, a Administração, quando da conversão de regimes dos Investigadores de Polícia, na
forma no referido Decreto nº 3.509-N, de 1993, deveria ter atribuído estabilidade e investido em cargo público
apenas aqueles que houvessem sido regularmente aprovados e classificados no concurso público realizado.
Todavia, consoante se observa da Portaria 701-S, de 28 de setembro de 2001, com cópias às fls. 116/117, foram
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submetidos ao Regime Jurídico Único, investidos no cargo de investigador de polícia, servidores que não constam
como aprovados na lista de classificação final do certame em apreço.
Desta feita, forçoso concluir pela violação da obrigatoriedade da aprovação em concurso público ocorrida quando
da conversão de regimes jurídicos dos aludidos servidores e, por conseguinte, pela preterição daqueles que
foram aprovados no concurso e classificados dentre as 14 (quatorze) colocações seguintes à 472ª (última
convocação que se tem notícia nos autos).
Após atenta observação da lista final de classificados por ordem alfabética acostada às fls. 132/155, e a listagem
de fls. 125/128, verifico que as informações constantes em cada um das relações, embora deveriam ser idênticas,
a princípio, não coincidem. Em uma lista, determinado candidato figura em uma colocação e, na outra, figura em
colocação completamente distinta.
Assim, considero como lista legítima a constante às fls. 132/155 e que a preterição ocorreu durante a validade do
concurso, uma vez que não foi observado a ordem classificatória, em período que os Autores aguardavam possível
nomeação. Não resta provado nos autos que o 14 (quatorze) ocupantes das vagas eram concursados, se
prestaram concurso público para o preenchimento das vagas em questão.
Ademais, na classificação de fls. 339 constata-se que o Sr. José Antônio da Silva, estando na classificação
1.274 já está laborando, sendo que outros que participaram do certame que tiveram pontuação melhor do que
o paradigma citado, até a presente data não foram nomeados.
Por conseguinte, forçoso concluir pela preterição do referidos Autores, operada em virtude da estabilização de
servidores não submetidos a concurso, e pela configuração de seu direito subjetivo a ser nomeado na de acordo
com a lista fixada pela Academia de Polícia para o cargo de investigador de polícia.
Entretanto, o pedido de nomeação com data retroativa deve ser indeferido. É que não há justificativa jurídica para
impor à Administração o dever de remunerar servidor antes da posse. Aliás, a jurisprudência do STJ entende
indevida a percepção de vencimentos, inclusive a título de indenização, a candidatos preteridos na ordem de
classificação em certame público, posteriormente nomeados pela Administração, por força de decisão judicial,
porquanto a percepção da retribuição pecuniária impõe o efetivo exercício do cargo[ 4 ].
Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL,
determinando ao Requerido que o nomeie e emposse no cargo de investigador de polícia os Autores indicados na
inicial.
Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do
art. 269, I, do CPC.
Após transcurso do prazo do recurso voluntário, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, em observação ao
disposto no art.475 do Código de Processo Civil.
Condeno o Requerido em despesas processuais eventualmente antecipados pelos Requerentes, bem como em
honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do artigo 20, § 4º do CPC. Não
obstante, deixo de condenar o Requerido em custas e despesas processuais remanescentes[ 5 ].
P.R.I.
Vitória/ES, 23 de agosto de 2010.

Paulo César de Carvalho
Juiz de Direito

[ 1 ] ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 16.ed. São Paulo:
Método, 2008, p.270.
[ 2 ] in Direito Administrativo Brasileiro, 19 Edição, pág. 376.
[ 3 ] in Curso de Direito Administrativo, 5 Edição, pág. 880, 881, 882,883.
[ 4 ] Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 615.459; Proc. 2003/0216148-0; SC; Sexta Turma; Rel.
Des. Conv. Celso Limongi; Julg. 19/11/2009; DJE 07/12/2009.
[ 5 ] A respeito, conferir as seguintes ementas: Apelação Cível nº. 24080248065, TJES, Primeira Câmara Cível,
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Relator Dr. Arnaldo Santos Souza, DJ 12/02/2010; Remessa Ex-officio nº. 24050030337, TJES, Segunda
Câmara Cível, Relator Dr. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, DJ 22/04/2010; Remessa Ex-officio nº
24060283678, TJES, Terceira Câmara Cível, Relator Dr. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ 12/07/2010; Agravo
Interno nº. 24080151293, TJES, Quarta Câmara Cível, Relator Dr. Carlos Roberto Mignone, DJ 24/02/2010
Dispositivo
Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, determinando ao
Requerido que o nomeie e emposse no cargo de investigador de polícia os Autores indicados na inicial.
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