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Decisão.

Vistos etc.

A decisão inicial, que se quer reconsiderada, prestigiou o Subscritor ao consignar a manifestação prolatada na ação
Declaratória 339-95.2015.811.0051, Código 88608. Naquela oportunidade, entendeu-se que a inércia da parte em lançar
impugnação no prazo consignado no edital não poderia ser contornada judicialmente, sob pena de estabelecer-se
verdadeiro desequilíbrio entre os candidatos.

Nesse mesmo sentido trilhou a respeitável decisão prolatada pela Magistrada titular. Viu-se, a meu ver corretamente, que
a situação descrita nestes autos em muito se assemelha àquela antes considerada. Tal como lá, os candidatos tutelados
por meio da presente demanda deixaram de oferecer impugnação no prazo legal.

Ao que tudo indica, sem dar a devida atenção ao trâmite do certame, os interessados não consultaram oportunamente o
edital com a lista das inscrições indeferidas e, por consequência, deixaram passar em branco a decisão que
indevidamente os excluiu do concurso.

Nesse contexto, o recebimento judicial da impugnação coletiva em tudo equivaleria a indevido alargamento do prazo
previsto no edital, só para premiar a desídia dos candidatos que não acompanharam o procedimento. E, a toda a
evidência, tal flexibilização das regras do edital serviria para conferir ao candidato desidioso considerável vantagem a
todos os demais, notadamente aqueles que atentaram para as publicações e se manifestaram tempestivamente.

Fossem essas as únicas circunstâncias gravitando em torno da lide, a solução deveria ser a mesma: porque não se quer
premiar a desídia do candidato, colocando-o em situação mais vantajosa perante seus pares, o pedido antecipatório
deveria mesmo ser igualmente indeferido.

Ocorre que, no ajuizamento da presente ação, o ilustre Defensor Público consignou ponto adicional, até então ausente
daquela outra demanda. Trata-se da conduta da Executora do concurso, que publicou Edital Complementar 006/2015 só
para deferir, de ofício, inscrições antes indeferidas, cujos candidatos haviam igualmente perdido prazo de impugnação.

Ora, por meio de tal expediente, a Executora acabou por causar justamente aquilo que na outra ação – e também na
decisão prolatada nestes autos – se queria evitar. Realmente, a revisão oficiosa de apenas alguns dos candidatos,
olvidando-se de outros em situação semelhante, em tudo prejudica aquele equilíbrio que se entende imprescindível à
legitimidade de concurso público.

Assim é que, diferentemente do afirmado assim pela douta Magistrada titular como pelo Subscritor, a tutela pretendida
pelos ilustres Defensores Públicos não chega a desequilibrar a disputa. Ao revés, reequilibra-a, recolocando a Parte ao
menos no patamar daqueles que, por uma ou outra razão, mereceram segunda análise do pedido de inscrição.

Por outro lado, a situação descrita nestes autos, e repetida em outras ações individuais, parece ser limitada a um
problema de compensação bancária. Por algum motivo, a Executora do concurso não pôde confirmar um número
considerável de pagamentos e acabou deliberando equivocadamente pela carência de várias inscrições perfeitas.

Há vários indícios da existência ao menos dessa irregularidade, no que serve de exemplo o edital de divulgação do
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resultado dos recursos interpostos. À exceção de alguns poucos recursos carentes de pedido e de razões, e bem assim
de outros quatro referentes a uma desatenção aos requisitos do item 5.3, 5.4 e 5.11 do edital, todos os demais tiveram
por objeto justamente a impugnação à constatação de inadimplemento erroneamente feita pela Executora do concurso.

Esse caminho se percorre apenas para afirmar que, ao menos para aqueles casos nos quais a decisão da Executora se
pautou no inadimplemento do candidato, há provas bastantes a suportar o pedido antecipatório feito pelos ilustres
Defensores Públicos.

Realmente, o equívoco da Executora do concurso, que mal avaliou as inscrições que lhe foram apresentadas, seguido de
uma posterior retificação oficiosa, curiosamente a atender só uns poucos candidatos, basta para o deferimento
antecipado da tutela jurisdicional.

Aliás, o requisito do periculum in mora, de tão evidente, sequer demanda detalhamento.

Por outro lado, dúvida não há de que, dentre aquelas mais de duas mil inscrições indeferidas, muitas tiveram por
justificativa outros motivos. E, quanto a essas, inexiste indício sequer de eventual falha da Executora do concurso.

Data maxima venia, não parece ter havido violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos. O Anexo IV,
responsável por divulgar os recursos contra as decisões de indeferimento das inscrições, revela que todos os candidatos
impugnantes puderam precisar o motivo pelo qual dito indeferimento ocorreu. Presume-se, então, que o candidato menos
desidioso tivesse meios bastantes para conhecer as razões pela qual a rejeição se deu.

Nessa perspectiva, não se vê motivo jurídico para estender a todas as inscrições indeferidas a solução que se entende
pertinente apenas a uma hipótese de indeferimento. Assim se faria só para a invalidação integral de todo o estudo feito
quando do recebimento das inscrições.

Mais razoável é que se limite a tutela judicial àquela única hipótese que comprovadamente se constatou erro da
Executora do concurso, porque, evidentemente, só ela é que atende o requisito da prova inequívoca capaz de conferir
verossimilhança à alegação inicial.

Decido.

Dessa feita, DEFIRO parcialmente o pedido antecipatório feito pelos ilustres Defensores Públicos para determinar a
admissão
provisória de todos os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas em razão de falta de pagamento, de forma a
autorizá-los a participar do certame.

DETERMINO, ainda, que ambos os Requeridos deem ampla divulgação da presente decisão judicial, por meio de avisos
e informes nas emissoras locais de rádio e televisão. Os Requeridos deverão publicar, nos sítios eletrônicos
mencionados no Edital do concurso, o conteúdo integral desta decisão, a fim de permitir o controle individual por parte do
candidato.

Os Requeridos poderão se valer de outras formas de comunicação dos candidatos, talvez mais eficazes na divulgação
desta decisão.

No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Requerida Atame deverá apresentar relação de todas inscrições indeferidas,
expressamente consignando os motivos do indeferimento.

Precitada lista deverá ser igualmente divulgada nos sites usados para a comunicação oficial dos candidatos.

INTIMEM-SE os Requeridos, com urgência, para que deem cumprimento à presente decisão, de jeito a admitir a
participação dos candidatos recusados por inadimplemento.

O Município de Campo Verde deverá ser citado e intimado por Oficial de Justiça, em regime de plantão, com a urgência
que o caso quer.

A Requerida Atame deverá ser intimada da presente decisão por fax, encaminhado ao telefone disponível em seu sítio
eletrônico (65 3321-9000). Além disso, a Requerida deverá ser citada e intimada por Oficial de Justiça, em regime de
plantão, justamente para as providências necessárias à acomodação de todos os candidatos alcançados pela presente
decisão.

INTIME-SE o Sr. João Paulo Rodrigues Zago, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público, para que
tome ciência dos termos desta decisão.

INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Defensores Públicos, inclusive para que tomem ciência, no momento oportuno, da lista a
ser apresentada pela Requerida Atame, assim sendo-lhes permitida a verificação do cumprimento desta decisão, no dia
da prova, em relação a cada candidato.

Embora aqui se tenha prestigiado a realização do concurso, justamente para evitar prejuízos a tantos candidatos que por
seus próprios meios se deslocaram a este Município, caberá aos Requeridos ponderar sobre a pertinência do
sobrestamento do certame, especialmente na hipótese de revelar-se impossível o cumprimento de todas as tarefas
necessárias à aplicação da prova a todos os candidatos beneficiados.

De todo modo, reserva-se para momento posterior, ainda que em plantão judicial, a análise da pertinência da suspensão
do concurso, caso certificado o descumprimento de qualquer das determinações aqui exaradas.

Por fim, CUMPRA-SE a decisão inicial, citando-se os Requeridos e intimando-se o Ministério Público.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

André Barbosa Guanaes Simões
Juiz de Direito em Substituição Legal
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