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Decisão.

Vistos etc.

O pedido de reconsideração feito pelo ilustre Defensor Público merece deferimento, ainda que se tenha negado
seguimento ao agravo interposto contra a decisão inicial.

Realmente, indeferiu-se o pedido antecipatório aduzido pela candidata porque, 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 contexto, o recebimento judicial da impugnação da Requerente em tudo equivaleria ao alargamento do prazo
previsto no edital, só para premiar sua desídia em acompanhar o procedimento. E, a toda a evidência, tal flexibilização
das regras do edital só serviria para conferir ao candidato desidioso considerável vantagem a todos os demais,
notadamente aqueles que atentaram para as publicações e se manifestaram tempestivamente.

Continuassem essas sendo as únicas circunstâncias gravitando em torno da lide, a solução antes dada deveria
permanecer.

Ocorre que, agora, o ilustre Defensor Público consignou ponto adicional, até então ausente. 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 antes se queria evitar. De fato, 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 a tutela pretendida pela Requerente, inclusive in limine, não chega a desequilibrar a disputa. Antes,
reequilibra-a, recolocando a Parte ao menos no patamar daqueles que, por uma ou outra razão, mereceram segunda
análise do pedido de inscrição.

Por fim, anota-se a reconsideração da decisão prolatada na Ação Civil Pública 351-12.2015.811.0051, Código 88646, da
2ª Vara desta Comarca, justamente para autorizar a participação de todos os candidatos cujas inscrições tenham sido
indeferidas por conta de falta de pagamento da taxa correspondente.

Decido.

Assim, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo ilustre Defensor Público para determinar a admissão provisória da
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Requerente entre os candidatos com inscrição deferida, dessa forma autorizando sua participação no concurso.

INTIMEM-SE o Requerido e a Executora do concurso, Grupo Atame, 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 Executora Atame deverá ser intimada da presente decisão por fax, encaminhado ao telefone disponível em seu sítio
eletrônico (65 3321-9000). Além disso, a Executora 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 e residente na
Travessa Paiaguás, 180, Bairro Jupiara, neste Município, para que tome ciência dos termos desta decisão.

Embora a Executora tenha se sujeitado a esta decisão na condição de terceiro – e isso em razão da urgência do caso –,
nota-se, pelos pedidos feitos na inicial, a obrigatoriedade de sua participação na lide, como parte.

Assim, revogando também a parte final do dispositivo da decisão original, que já determinou a citação do Requerido –
aliás, duplamente equivocada por consignar prazo simples para a contestação do Município –, INTIME-SE o Requerente
para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial, de forma a integralizar o polo passivo, nele fazendo constar o
Grupo Atame como réu, sob pena de extinção do feito.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 6 de fevereiro de 2015.

André Barbosa Guanaes Simões
Juiz de Direito
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