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Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os pedidos de antecipação de tutela (ou de seus efeitos, como preferem alguns) específico ou genérico, à
semelhança dos pedidos cautelares, têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à
ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos nos arts. 273 e 461, § 3º, do CPC:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;”

(...)

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento.

(...)

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao
juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada
ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e
o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar.

Segundo o Requerente, o Requerido teria indeferido sua inscrição em concurso público sob o inverídico argumento de
que a taxa correspondente não teria sido recolhida oportunamente.

De fato, há indícios bastantes no sentido de que o Requerente teria mesmo promovido o recolhimento da taxa no dia 20
de janeiro de 2015, antes, portanto, do prazo final, no dia 26 do mesmo mês. Apesar disso, teve sua inscrição indeferida,
conforme Anexo II do Edital Complementar 05/2015.

Em ação semelhante (339-95.2015.811.0051, Código 88608), mas fundada só na alegação de equívoco no indeferimento
da inscrição, foi indeferido o pedido antecipatório aduzido pela candidata. 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.
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A situação descrita nestes autos em muito se assemelha àquela antes considerada. Tal como lá, o Requerente, aqui,
deixou de oferecer impugnação no prazo legal. Ao que tudo indica, sem dar a devida atenção ao trâmite do certame, o
Requerente não consultou oportunamente o edital com a lista das inscrições indeferidas e, por consequência, deixou
passar em branco a decisão que indevidamente o excluiu do concurso.

Nesse contexto, o recebimento judicial da impugnação do 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.

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 seria
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 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 a tutela pretendida pelo 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 do
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, 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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