
ESTADO DO TOCANTINS 
PODER EXECUTIVO 

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO 
CNPJ: 26.753.137/0001-00 

PREFEITURA DE 

DA CONFUSÃO 

ATO DE CONVOCAÇÃO N°001/2023 

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, por seu Prefeito o Sr. THIAGO SOARES 
CARLOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica de 
Lagoa da Confusão - TO, e considerando e nos termos da Sentença constante 
no Processo Judicial n°0003722-23.2020.8.27.2715, que tramita no Juízo da 1 ° 
Escrivania Cível da Comarca de Cristalândia - TO, resolve 

CONVOCAR 

a partir do dia 04 de janeiro de 2023, o senhor AQUILES RODRIGUES MORAIS, 
brasileiro, portador do RG n.° 610.339 SSP/TO, inscrito no CPF: 959.813.221-87, 
para exercer o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, por ter sido 
aprovado no Concurso Público Municipal realizado em 05 de junho de 2016, 
conforme Resultado Final Homologado pelo DECRETO MUNICIPAL N° 108/2016 
de 28 de junho de 2016 e nos termos da sentença judicial constante no 
Processo 0003722-23.2020.8.27.2715, que tramita no Juízo da ia Escrivania Cível 
da Comarca de Cristalândia - TO. 

THIAGO SOA S ARLOS 
Prefeito Muni. ipal 

P UBLIC ADO 

Lagoa da o são - TO, 04 de janeiro de 2023. 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
CERTIFICO que, nesta data,afixei uma via 
do presente no placar desta Prefeitura 
Municipal. 
Lagoa da Confusão•TO  p I 0 1  1 c  3 

SER VIDO RIM ATRICULA 

Avenida Vitorino Panta, Quadra 06, Lote 08 e 09, Centro - Lagoa da Confusão - TO, 
CEP 77.493-000 Fone 63 3364-1623 - 1520 



Poder Judiciário 
JUSTIÇA ESTADUAL 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
1a Vara da Comarca de Cristalândia 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL N° 0003722-23.2020.8.27.2715/TO 

AUTOR: AQUILIS RODRIGUES MORAIS 

RÉU: MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO 

SENTENÇA 

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta 
por AQUILIS RODRIGUES MORAIS em desfavor do MUNICÍPIO DE 
LAGOA DA CONFUSÃO-TO, ambos devidamente qualificados na exordial. 

2. Na petição inicial foi alegado: 

a. A necessidade da concessão da gratuidade da justiça; 

b. Que foi aprovado em primeiro lugar no Concurso Público do 
Município de Lagoa da Confusão/TO, Edital n° 001/2016, de 16 de 
abril de 2016, para o cargo de operador de máquinas pesadas, sendo 
que tal concurso teve a validade de dois anos, sem prorrogação pela 
administração pública requerida. Apontou que o concurso teve data de 
expiração em 28/06/2018. 

c. Apesar de aprovado em primeiro lugar o requerente não foi 
convocado para exercer o cargo público, bem como a parte requerida 
realizou a contratação de terceiros de forma precária, contratação em 
concurso público, para exercer a função descrita no edital do concurso 
público. 

d. Ao fim requereu a concessão do pedido liminar para sua imediata 
nomeação no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, com posterior 
confirmação em sede de sentença. 

3. Citada a administração pública requerida apresentou contestação no 
evento 23, indicando que a atual gestão municipal não poderia nomear o requerente, 
visto que a data de validade do concurso público expirou, assim não há meios legais 
de nomeação sem ferir o ordenamento jurídico. Indicou ainda que, apesar de 
aprovado no certame, a administração pública tem discricionariedade na nomeação, 
por força do binômio necessidade/possibilidade. 

4. Réplica apresentada no evento 26. 
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Poder Judiciário 

JUSTIÇA ESTADUAL 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

r Vara da Comarca de Cristalândia 

5. Ambas partes dispensaram dispensaram a produção de provas, 
eventos 33 e 35. 

5. Breve o relato. DECIDO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO 

6. Diante da desnecessidade de produção de prova em audiência e o 
contentamento das partes com acervo probatório carreado aos autos, promovo o 
julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. 

7. De saída, esclareço a desnecessidade de abrir vistas ao Ministério 
Público, uma vez que não se vislumbra as hipóteses de intervenção ministerial, nos 
termos em que dispõe o art. 178, do CPC. 

MÉRITO 

8. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora a nomeação 
ao cargo público de operador de máquinas pesadas, o qual foi aprovado no Concurso 
Público do Município de Lagoa da Confusão/TO, Edital n° 001/2016, de 16 de abril 
de 2016, através do Decreto Municipal n° 108/2016 de 28 de junho de 2016. 

9. O anexo I edital do concurso mote da demanda, N°001/2016 evento 
1 EDITALI0, publicou que a administração pública requerida tinha a intenção de 
incorporar no seu quadro de servidores efetivos 03 (três) operadores de máquinas 
pesadas. 

10. O Decreto Municipal n° 108/2016 de 28 de junho de 2016, 
homologou o resultado do concurso público, constando que a parte autora logrou 
êxito no certame, classificando na primeiro lugar para o cargo de operadores de 
máquinas pesadas. 
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11. Todavia, no prazo de dois anos do concurso o requerente não foi 
nomeado, sendo apresentado nomeação de terceiros sem certame público para 
exercer tal cargo. 
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Poder Judiciário 
JUSTIÇA ESTADUAL 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
1a Vara da Comarca de Cristalândia 

12 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da 
edição n° 11 da Jurisprudências em Teses, fixou o entendimento de que "O 
candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito 
subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso." 

13. O supra mencionado entendimento traduz a ideia de que a oferta de 
vagas imediatas em concurso público vincula a Administração a convocar os 
aprovados no prazo estabelecido no edital. Tal vinculação advém do entendimento 
de que a Administração Pública, em momentos anteriores a divulgação do edital, 
realizou um estudo de conveniência e oportunidade para suprimento de seu quadro 
de servidores, sendo viável a nomeação dos aprovados. 

13. No presente caso é verificada uma verdadeira omissão da 
administração pública em nomear o requerente que classificou em primeiro lugar no 
certame público, das três vagas ofertadas, sendo realizada diversas contratações 
temporárias para o exercício do cargo de operador de máquinas temporárias. 

14. O fato do prazo do concurso ter expirado não conduz a imediata 
tese de que o autor não detém mais direito a nomeação. O Supremo Tribunal Federal 
fixou entendimento de repercussão geral, Tema 784, os parâmetros necessários para 
formação do direito subjetivo de nomeação em certame público in verbis: 

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo 
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e 
imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento 
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do 
certame, a ser demonstrada deforma cabal pelo candidato. Assim, o direito 
subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge 
nas seguintes hipóteses: I — Quando a aprovação ocorrer dentro do número 
de vagas dentro do edital; II — Quando houver preterição na nomeação por 
não observância da ordem de classificação; III — Quando surgirem novas 
vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, 
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por 
parte da administração nos termos acima. (grifo nosso) 

15. Portanto, verificada a aprovação do requerente dentro do número 
de vagas ofertadas no edital, o transcurso integral do prazo do concurso sem a 
realização da nomeação, somado ao fato da administração pública requerida ter 
realizado diversos contratados temporários para o cargo em que o autor foi 
aprovado, perfaz com clareza o direito subjetivo a nomeação. 
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Poder Judiciário 
JUSTIÇA ESTADUAL 

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
P Vara da Comarca de Cristalândia 

DISPOSITIVO 

16. Ante o exposto, ACOLHO os pedidos deduzidos na inicial. Por 
conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, nos termos do artigo 487, inciso 
I, do Código de Processo Civil„ para determinar que a o MUNICÍPIO DE LAGOA 
DA CONFUSÃO - TO realize a nomeação de AQUILES RODRIGUES 
MORAIS para o cargo de operador de máquinas pesadas, em razão da sua 
aprovação no Concurso Público do Município de Lagoa da Confusão/TO, Edital n° 
001/2016. 

17. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 
processuais e taxa judiciária. 

18. CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários 
sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o valor 
irrisório do proveito econômico apresentado na exordial, em conformidade com o 
art. 85, §8° do Código de Processo Civil. 

19. INTIMEM-SE. Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito 
em julgado, ARQUIVE-SE. 

20. CUMPRA-SE. 

21. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc. 

Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1°, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa n°5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 6614447v9 e do código CRC 1125dece. 

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES 
Data e Hora: 13/10/2022, às 14:45:34 
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