
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Mandado de Segurança nº 2002505-82.2013.815.0000
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Impetrante : Wennel de Moura Matias
Advogado : Ricardo Augusto Melo Torres
Impetrado : Governador do Estado da Paraíba
Pessoa Jur. Int.: Estado da Paraíba
Procurador       : Alexandre Magnus F. Freire

MANDADO  DE  SEGURANÇA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  GOVERNADOR  DO
ESTADO DA PARAÍBA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO.
CARGO  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
ATRIBUIÇÃO  EXCLUSIVA  DO  CHEFE  DO
EXECUTIVO.  ART.  86,  XX,  DA  CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL.  REJEIÇÃO.  INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO GOVERNADOR. ASSINATURA.
PROCURADOR-GERAL  OU  SEU  ADJUNTO.
POSSIBILIDADE.  ART.  86,  PARÁGRAFO  ÚNICO,
DA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.  MÉRITO.
CONCURSO  PÚBLICO.  EDITAL.  CARGO  DE
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. 2.000
(DUAS)  MIL  VAGAS.  DISTRIBUIÇÃO  POR
ENTRÂNCIAS. 1.010 (MIL E DEZ) VAGAS - SEXO
MASCULINO. 3ª ENTRÂNCIA. OPÇÃO. 3ª ETAPA.
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PARTICIPAÇÃO.  DECISÃO  JUDICIAL
TRANSITADA  EM  JULGADO.  APROVAÇÃO.
IMPETRANTE.  POSIÇÃO 1.025 (UM MIL E VINTE
E  CINCO).  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATOS  EM
POSIÇÃO  INFERIOR.  ÚLTIMO  NOMEADO  DE
CLASSIFICAÇÃO  1.288  (UM  MIL  DUZENTOS  E
OITENTA E OITO). DIREITO LÍQUIDO E CERTO À
NOMEAÇÃO.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  EM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  MEIO  INOPORTUNO.
DESCABIMENTO. CONCESSÃO  PARCIAL  DA
ORDEM. 

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

- Nos termos do art. 86, XX, da Constituição Estadual,
compete  privativamente  ao  Governador  do Estado,
“prover,  de  forma  definitiva  ou  temporária,  as
funções gratificadas e os cargos públicos criados por
lei e integrados à Estrutura Organizacional do Poder
Executivo Estadual."

- O parágrafo único, do art.  86, da Constituição do
Estado  da  Paraíba,  restou  estabelecido  que  “o
Governador do Estado poderá delegar as atribuições
mencionadas,  exceto  as  dos  incisos  VI  e  X,  aos
Secretários de Estado, ao Procurador-Geral do Estado
e ao Procurador-Geral de Justiça, que observarão os
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limites traçados nas respectivas delegações”.

-  O edital  é  considerado a  lei  interna do concurso
público  e  deve  ser  observado  fielmente  pela
Administração  e  pelos  administrados,  estando  de
acordo com as normas e princípios constitucionais e
legais atinentes à matéria.

- O candidato aprovado em curso de formação, por
decisão  judicial,  amparada  pelos  efeitos  da  coisa
julgada material,   detém direito  líquido e  certo  de
nomeação,  desde  que  aprovado  e  classificado  em
posição suficiente para as vagas existentes.

-  Não  há  como  negar  o  direito  à  nomeação  ao
impetrante, quando, devidamente comprovada a sua
convocação e  conclusão para  o  curso  de  formação,
após o surgimento de vagas havido em decorrência
de  desistência  e/ou  não  comparecimento  dos
candidatos  classificados  e  aprovados  de  forma
precedente. 

-  Demonstrada  a  necessidade  da  Administração,
nomear candidatos aprovados,  tal  ato  deixa de ser
discricionário,  para  se  tornar  vinculado  e
comprovado o direito líquido e certo do impetrante,
deve ser concedida a ordem mandamental.

-  O pedido de condenação do Estado da Paraíba em
indenização por danos morais e materiais, não deve
ser apreciado, por não ser este o meio cabível para a
sua análise. 
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA o  Egrégio  Tribunal  Pleno  do

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva,  no mérito, conceder parcialmente a segurança.

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA, fls.
02/09,  impetrado  por  Wennel  de  Moura  Matias  em  face  de  suposta  ilegalidade
praticada pelo  Governador do Estado da Paraíba, alegando  ter prestado Concurso
Público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária,  “3ª entrância”, sendo
aprovado e classificado na posição de nº 1.025 (duzentos e trinta), fl. 40, nos termos
do Edital nº 01/2008/SEAD/SECAP, fls. 13/36. E, nada obstante ter concluído o  Curso
de Formação para Agente de Segurança Penitenciária, conforme se observa à fl. 59, e,
ter a Administração convocado  candidatos classificados em posição inferior a sua,
não foi nomeado para tomar posse no referido cargo.  Por essas razões,  postulou,
também, a condenação do Estado da Paraíba em danos morais, no importe de R$
14.567,16 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), e em
danos materiais, no montante de R$ 5.532,84 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois
reais e oitenta e quatro centavos). Em sede liminar, requer seja determinada a sua a
sua nomeação imediata, para o cargo multicitado e, no mérito, a concessão da ordem
mandamental.

Indeferimento  da  liminar,  dado  ao  seu  caráter  de
satisfatividade, fls. 63/67.

Manifestação  do  Estado  da  Paraíba,  fls.  73/88,
aventando, preliminarmente, a ilegitimidade do Governador do Estado, para figurar
no polo passivo do feito. No mérito, postula a denegação da ordem, utilizando-se,
para  tanto,  das  seguintes  argumentações:  discricionariedade  da  Administração
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Pública, que de acordo com a análise da conveniência e oportunidade, oferecerá no
edital  o  número  de  vagas  que  entender  adequado,  ainda  que  a  lei  disponha  de
número superior, bem como, necessidade de se ater aos exatos termos do edital, não
havendo que se falar em direito à nomeação de candidato aprovado fora do número
inicial de vagas. 

Devidamente  notificado,  o  Governador  do  Estado
da Paraíba prestou informações, fls. 81/88, discorrendo acerca da possibilidade de o
Procurador-Geral do Estado, bem como o Procurador-Geral Adjunto, praticar os atos
previstos  no  art.  9º,  da  Lei  Complementar  nº  86/2008,  porquanto  ser  de  sua
incumbência “substituir, eventual e automaticamente, o Procurador-Geral do Estado,
em seus impedimentos, férias, licenças ou afastamentos temporários”, nos termos do
disposto no art. 10, I, da Lei Complementar nº 86/2008. No mérito, assevera que o
candidato, ora insurgente, não se encontra classificado dentro do número de vagas,
razão pela qual não possui direito líquido e certo à nomeação. Ademais, enaltece a
discricionariedade  da  Administração  Pública,  que  de  acordo  com  a  análise  da
conveniência e oportunidade, oferecerá no edital o número de vagas que entender
adequado, ainda que a lei disponha de número superior, bem como, necessidade de
se ater aos exatos termos do edital, não havendo que se falar em direito à nomeação
de candidato aprovado fora do número inicial de vagas.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  da
lavra do Dr. Nelson Antônio Cavalcante Lemos, fls. 90/94, opinou pela concessão da
segurança.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  convém  analisar  a  prefacial  de
ilegitimidade  do Governador do Estado alegada pelo Estado da Paraíba.
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Sem razão, contudo. 

Isso  porque,  nos  termos  do  art.  86,  XX,  da
Constituição Estadual, compete privativamente ao governador do estado, “prover, de
forma definitiva ou temporária, as funções gratificadas e os cargos públicos criados
por lei e integrados à Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual.”.

E,  como consta  do célebre conceito de  Hely Lopes
Meirelles,  “Coatora é a autoridade autônoma que ordena,  concreta e especifica a
execução  ou inexecução  do  ato  impugnado e  responde  pelas  suas  consequências
administrativas.”  (In.  Mandado de Segurança, Ação Popular,  Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Malheiros, 19ª ed., 1997, p. 54).

 
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO  PARA  0  CARGO  DE  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.  PEDIDO  DE
NOMEAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  EXCLUSIVA  DO
GOVERNADOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO
ART.  86,  XX  DA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  SECRETÁRIO  DE
ESTADO DA ADMINSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
DA  SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  APROVAÇÃO  E
CLASSIFICAÇÃO  DENTRO  DO  NUMERO  DE
VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
DO  CERTAME.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
NOMEAÇÃO  E  À  POSSE  DO  IMPETRANTE  NO
CARGO  PARA  0  QUAL  CONCORREU.
CONCESSÃO  DO  MANDAMUS.  -  Compete
privativamente ao Governador do Estado prover os
cargos  públicos  do  Poder  Executivo  Constituição
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Estadual,  art.  86,  XX,  razão  pela  qual  se  afigura
manifestamente  ilegítima  outras  autoridades  que
integram  o  polo  passivo  do  writ  Secretários  de
Estado, pois não detêm competência constitucional
para,  eventualmente,  dar  efetividade  ao  suposto
direito  líquido  e  certo  da  parte  impetrante. -  0
candidato  aprovado  e  classificado  em  concurso
público  dentro  do  número  de  vagas  previstas  no
edital  tem  direito  líquido  e  certo  à  nomeação,  em
respeito  aos  princípios  da legalidade e  moralidade
administrativa,  especialmente  quando  expirado  o
prazo do certame. (TJPB – 99920120011187001, Des.ª
Rel.ª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Quarta
Câmara  Cível,  Data  do  Julgamento  15/03/2013  )  -
negritei.

Sendo assim,  é  da  competência  do Governador do
Estado, a nomeação e investidura dos classificados no Concurso Público de Agente
de Segurança Penitenciária do Estado da Paraíba.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam da autoridade coatora.

Por  outro  quadrante,  cumpre  também  examinar  a
possibilidade  de  o  Procurador-Geral  ou  o  seu  Adjunto  assinar  as  informações
prestadas pelo Chefe do Executivo.

Tal  alegação  merece  guarida  e  tem  amparo  nos
termos do parágrafo único, do art. 86, da Constituição do Estado da Paraíba, restando
estabelecido  que  “o  Governador  do  Estado  poderá  delegar  as  atribuições
mencionadas, exceto as dos incisos VI e X, aos Secretários de Estado, ao Procurador-
Geral do Estado e ao Procurador-Geral de Justiça, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações”.
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Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
mérito. 

De início, cumpre registrar o teor do inciso LXIX, do
art. 5º, da Constituição da República de 1988, o qual preleciona:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX  -  Conceder-se-á  mandado de  segurança  para
proteger direito líquido e certo,  não amparado por
“habeas  corpus”  ou  “habeas  data”,  quando  o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o
direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido. E, por ser remédio
tão  relevante  e  eficaz  contra  os  atos  ilegais  e  abusivos,  deve  ter  seus  requisitos
respeitados  e  interpretados  de  forma  restritiva,  sob  pena  de  se  tornar  um
instrumento arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos.

Ressalte-se,  a  impetração  do  mandamus somente  é
possível, nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo e,
ausente um desses requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:
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Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
Mandado  de  Segurança,  há  de  vir  expresso  em
norma  legal  e  trazer  em  si  todos  os  requisitos  e
condições  de  sua  aplicação  ao  impetrante:  se  sua
existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  defendido  por  outros
meios judiciais. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades  admitidas  em  lei,  desde  que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento
em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou
superveniente  às  informações.  (In.  Mandado  de
Segurança, 26ª edição, Editora Malheiros, p. 36-37).

Também, Theotônio Negrão: 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e
fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1.42727/140), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de
exame  técnico  (RTFR 160/329).  É  necessário  que  o
pedido seja apoiado “em fatos incontroversos e não
em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de  provas”  (RTJ  124/948;  nesse  sentido:  STJ  –  RT
676/187)  (In.  Código de Processo Civil,  31ª  edição,
Saraiva, p. 469).
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Direito  líquido  e  certo  é  aquele  resultante  de  fato
concreto e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar
produção  de  provas  ou  interpretação  de  leis,  pois  com  a  petição  inicial  deve  o
impetrante  trazer  a  prova  indiscutível,  completa  e  transparente  de  seu  direito
eminentemente  líquido  e  certo,  não  se  admitindo  presunções  ou sustentação  em
interpretação de lei da forma a lhe interessar mais.

Neste caso, constata-se, após uma análise dos autos,
que  o  Estado  da  Paraíba publicou  Edital  nº  01/2008/SEAD/SECAP,  para  o
provimento  de  2.000  (duas  mil)  vagas  para  o  cargo  de  Agente  de  Segurança
Penitenciária da Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária,
sendo 1.627 (mil, seiscentos e vinte e sete) para o sexo masculino e 373 (trezentos e
setenta e três) para o sexo feminino, conforme distribuição nas Tabelas 1, 2 e 3 do
Anexo I, fl. 34, dividindo-se em entrâncias: 

TERCEIRA ENTRÂNCIA
Municípios: Bayeux, Campina Grande, João Pessoa e Santa Rita 

Nº DE VAGAS

MASCULINO FEMININO

1010 203

Quando da inscrição o candidato deveria optar por
umas das entrâncias e indicar o Código de Opção da Entrância de Classificação e o
Código de Opção das Cidades e de realização das provas, estabelecidos no Anexo II,
fl. 35, a seguir:  

ANEXO II
TABELA DE OPÇÃO - ENTRÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO E CÓDIGO DE OPÇÃO

ENTRÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO CÓDIGO DE OPÇÃO

1ª ENTRÂNCIA PR1

2ª ENTRÂNCIA SE2

3ª ENTRÂNCIA TE3
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O  concurso  público  constava  de  3  (três)  Etapas,
sendo  a  primeira,  constituída  de  Prova  Objetiva,  de  caráter  eliminatório  e
classificatório,  considerando habilitado o candidato  que obtiver  nota  padronizada
igual ou superior a 50 (cinquenta); a segunda consistia numa Avaliação Psicológica,
de cunho eliminatório, com o parecer Recomendado, para os candidatos aprovados
nesta, que apresentarem características compatíveis com o perfil profissiográfico de
Agente  de  Segurança  Penitenciária;  e  a  terceira,  Curso  de  Formação,  também
obrigatório,  aos  candidatos  aprovados  e  classificados  até  o  limite  das  vagas
estabelecidas no Edital. 

Na hipótese, o impetrante Wennel de Moura Matias,
optou pela 3ª Entrância e, após submeter-se à primeira e segunda etapa,  obteve a
colocação 1.025,  permanecendo na  lista  de espera,  portanto,  a princípio,  fora  do
número de vagas oferecidas, ou seja, de 1.010 (hum mil e dez).

Concluiu  o  Curso  de  Formação  para  Agente  de
Segurança Penitenciária, correspondente a terceira etapa, no qual obteve aprovação,
conforme se observa à fl. 59, contudo, destaca que só o realizou por determinação
judicial,  relativo  ao  Mandado  de  Segurança  de  nº  999.2012.000.888-6/001,  com
trânsito em julgado favorável ao impetrante, fls. 45/46,  haja vista a Administração
Pública, em manifesta afronta ao princípio da publicidade dos atos administrativos,
não ter procedido com a devida transparência.

Pois bem.

Sobre  o  assunto,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o candidato aprovado em Curso
de  Formação,  por  decisão  judicial,  não  amparada  pelos  efeitos  da  coisa  julgada
material, não detém direito líquido e certo de nomeação, mas, tão somente, direito à
reserva  da  vaga,  até  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  lhe  assegurou  a
participação no concurso.
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A propósito:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  CURSODE  FORMAÇÃO  DA POLÍCIA
MILITAR.  INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA
IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL.
PARTICIPAÇÃO  POR  FORÇA  DE
DECISÃOJUDICIAL  NÃO  TRANSITADA  EM
JULGADO.  CANDIDATO  SUB.  JUDICE.
SUPERVENIÊNCIA  DO  JULGAMENTO
DEFINITIVO,  DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO.
SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  1.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça pacificou o entendimento de que o candidato
aprovado  em  Curso  de Formação,  por  força  de
liminar,  não  possui  direito  líquido  e  certo  à
nomeação  e  à  posse,  mas  à  reserva  da  respectiva
vaga  até  que  ocorra  o  trânsito  em  julgado  da
decisão  que  o  beneficiou.  Nesse  sentido,  dentre
outros:  AGRG  no  RMS  30.000/PA,  Rel.  Ministro
Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe
02/10/2012;  AGRG  no  RESP  1221586/MS,  Rel.
Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe
25/03/2011.  2.  A  participação  do  candidato  no
certame, por força de decisão precária,  que resulta
em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do
fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o
risco  da  reversibilidade  da  decisão  que  lhe  foi
favorável. A respeito, dentre outros: AGRG no RESP
1018824/SE,  Rel.  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia
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Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção,
DJe 21/11/2008. 3. No caso, o mandado de segurança,
por meio do qual o impetrante teve assegurada sua
participação no curso de formação, foi denegado pela
Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do
RESP  1.154.901/MS,  em  virtude  do  transcurso  do
prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do
entendimento da Súmula n. 405 do STF. Precedente:
MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira
Seção,  DJe  05/02/2009.  4.  Agravo  regimental  não
provido.(STJ  -  AgRg-REsp  1.214.953,  Proc.
2010/0181654-0, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves,  Julg.  19/03/2013,  DJE  25/03/2013)  –
destaquei.

Contudo,  na  hipótese  vertente,  verifico,  dos
documentos  juntados  ao  caderno  processual,  que,  o  mandado  de  segurança
impetrado pelo candidato, postulando sua participação no Curso de Formação, além
de  ter  transitado  em  julgado,  o  foi,  de  forma  favorável  ao  impetrante,  e,  ainda,
comprovando-se que o último convocado/nomeado foi o de colocação  1.288, fl. 55,
bem além da colocação do interessado, ou seja, 1.025.

No  mesmo  sentindo,  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
ESTADO.CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO
TARDIA. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO
DO  PROVIMENTO  JUDICIAL QUE  GARANTE  A
PARTICIPAÇÃO E A POSSE DO CANDIDATO NO
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CERTAME.  NÃO-CONSUMAÇÃO  DO  LAPSO
PRESCRICIONAL.VENCIMENTO RETROATIVOS E
RETROAÇÃO, PARA TODOS OS FINS,  DA DATA
DA POSSE E EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso especial interposto pela União,
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região assim ementado (fl. 183): "CIVIL
E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.
NOMEAÇÃO  E  POSSE  OBSTADAS  POR  ATO
CONSIDERADO  ILEGAL  PELO  JUDICIÁRIO.
DIREITO  DO  CANDIDATO  A  VANTAGENS
FUNCIONAIS  RETROATIVAS  E  INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  NÃO-OCORRÊNCIA.  1. O  prazo
prescricional de ação em que se postula indenização
decorrente de nomeação e posse tardias inicia-se da
data  do  trânsito  em  julgado  da  decisão  que
reconheceu o direito  de  o candidato  prosseguir  no
certame. Prejudicial de mérito afastada. Precedente.
2.  Se,  por meio de decisão judicial  definitiva,  foi
conferido  direito  ao  candidato  de  participar  do
curso  de  formação,  sua  nomeação  e  posse
constituem consectário lógico e legal, decorrente de
sua aprovação em concurso público e classificação
suficiente para as vagas existentes. 3. Vislumbra-se a
responsabilidade  civil  do  Estado  quando,  por  ato
ilegal  da  Administração,  reconhecido  pela  coisa
julgada, o candidato deixa de ser investido no cargo
juntamente com os demais aprovados no concurso. 4.
Cabimento de retroação dos efeitos funcionais afetos
à  nomeação  e  posse  retardadas  por  culpa  da
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Administração, bem como de indenização, em razão
dos evidentes prejuízos sofridos pelo candidato até a
data em que foi empossado no pretendido cargo, em
virtude  de  nova  aprovação  em  concurso  posterior.
Precedentes.  5.  Apelação  do  Autor  provida  para
julgar  procedente o pedido,  a  fim de determinar a
retroação da nomeação, posse e exercício do Autor,
no  cargo  de  Delegado  de  Polícia  Federal,  a  31  de
outubro  de  1995,  com  direito  a  todos  os  efeitos
funcionais  inerentes  aos  aludidos  atos,  bem  como
condenar a Ré ao pagamento de indenização, a título
de lucros cessantes, correspondente aos vencimentos
e  demais  vantagens  pecuniárias  percebidas  por
ocupante  do  aludido  cargo  desde  31/10/1995  a
06/01/1999, valor este a ser apurado em liquidação de
sentença".  (...)(publicado  no  Informativo  n.  405  do
Superior Tribunal de Justiça); EDcl no AgRg no REsp
745.554/DF,  Rel.  Min.  Félix  Fisher,  Quinta  Turma,
DJU  27.3.2006;  e  REsp  343.802/DF,  Rel.  Min.  José
Delgado, Primeira Turma, DJU 7.10.2002. 7. Agravo
regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp
1042734/DF,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda  Turma,  Data  do  Julgamento  03/12/2009,
Data da Publicação 16/12/2009) - negritei.

Também,

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE
CANDIDATO  NA  CONDIÇÃO  SUB  JUDICE.
PRELIMINAR  DE  LITISCONSÓRIO  PASSIVO
NECESSÁRIO.  REJEIÇÃO.  TRÂNSITO  EM
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JULGADO  DA  AÇÃO  QUE  ASSEGUROU  A
PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME.
DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  PRECEDENTES  DO
STJ.1.  Autor  que  pretendeu  ser  nomeado  e
empossado no cargo de Policial Rodoviário Federal,
após  ter  concluído  o  curso  de  formação,  cuja
participação no concurso lhe fora garantida através
de tutela antecipada obtida em Ação Ordinária, onde
se discutiu a sua reprovação no Exame Psicotécnico
para  aquele  certame.  2.  Preliminar  de  litisconsorte
passivo  necessária  que  se  afasta,  em  razão  da
inviabilidade  da  efetivação  da  citação  de  cada  um
dos  candidatos  com  classificação  posterior  ao
demandante, pois, caso ocorresse, iria de encontro ao
princípio  da  economicidade  e  à  celeridade
processual.  Ademais,  é  de se  considerar  a  situação
fática consolidada pelo decurso do tempo, já que o
Autor obteve a tutela antecipada em 13 de julho de
1999,  há  mais  de  8  (oito)  anos.  3.  O  STJ  firmou
entendimento  de  que,  embora  não  se  reconheça
direito  líquido  e  certo  à  nomeação,  ao  candidato
sub  judice  aprovado  e  classificado  em  concurso
público, deve ser reservada vaga até o trânsito em
julgado  da  decisão  judicial  que  lhe  garantiu  a
participação no certame (STJ - Superior Tribunal de
Justiça,  ROMS  -  22473/PA,  QUINTA  TURMA,
Decisão:  19/04/2007,  DJ  DATA:04/06/2007
PÁGINA:382,  Relator  Felix  Fischer).  4.  Uma  vez
demonstrado  o trânsito  em  julgado  da  Ação
Ordinária, em que se discutia o direito de o apelado
em  continuar  no  certame,  cujo  acórdão  foi  no
sentido  de  ratificar  a  tutela  antecipada,  impõe-se
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que  se  confirme  a  sentença  que  determinou  a
nomeação e a posse do Autor.  5.  Manutenção dos
honorários fixados na  sentença,  arbitrados  em R$
1.000,00 (mil  reais),  por  serem condizentes  com o
labor do nobre causídico, atendendo às disposições
ínsitas  no  art.  20,  §§  3º  e  4º  do  CPC.  Apelação  e
Remessa Oficial improvidas. (TRF 5ª R.; AC 291950;
Proc.  2002.05.00.012945-7;  PE;  Terceira  Turma;  Rel.
Des.  Fed.  Conv.  Élio  Wanderley  de  Siqueira  Filho;
Julg.  03/04/2008;  DJU  05/06/2008;  Pág.  354)  -
destaquei.

Outrossim,  o  ato  de  convocação  para  o  Curso  de
Formação, por si só, já demonstra a disponibilidade de vagas, sobretudo a pleiteada
pelo impetrante, de acordo com o item 10.1 do Edital, a seguir transcrito:

10.1 Serão convocados para o Curso de Formação os
candidatos aprovados e classificados até o limite de
vagas estabelecidas neste Edital.

Assim, este ato torna-se vinculado, deixando de ser
discricionário e aquilo que seria mera expectativa passou a ser direito subjetivo do
requerente,  ou  seja,  a  nomeação  dele,  principalmente  pelo  término  do  prazo  do
concurso, que se deu no dia 02 de outubro de 2012.

Resta, portanto, comprovado o direito líquido e certo
do impetrante.

Outrossim,  impende  acrescentar  que  Wennel  de
Moura  Matias  aspirou a  condenação  do  Estado da  Paraíba, em danos  morais  e
materiais.

Com efeito, percebo que a via manejada não se presta
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a postular  a indenização por danos moral  e  material,  não devendo,  por isso,  ser
analisada a pretensão formulada pela apelada nas contrarrazões do recurso.

Isso  porque,  como  já  mencionado  alhures,  o
mandado de segurança é remédio processual  destinado a coibir  atos abusivos ou
ilegais  de  autoridades  públicas  e  se  o  inconformado  desejava  obter  indenização,
deveria ter interposto a ação competente para tanto e não a via mandamental.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA, E, NO MÉRITO,  CONCEDO
PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça, nos termos
do art. 5º, da Lei nº 1.060/50. Sem honorários advocatícios, em conformidade com a
Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

É como VOTO.

Presidiu a sessão o Desembargador Romero Marcelo
da  Fonseca  Oliveira  -  Vice-Presidente,  no  exercício  da  Presidência,  na  eventual
ausência  da  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti
(Presidente).  Participaram  ainda  do  julgamento,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  (Relator),  José  Ricardo  Porto,  Ricardo  Vital  de
Almeida (Juiz convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e
Benevides),  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (Juiz
convocado para substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda  Ferreira),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o
Desembargador  João  Alves  da  Silva),  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Luiz  Silvio
Ramalho Júnior,  Joás de Brito Pereira Filho e Arnóbio Alves Teodósio.

Ausentes,  justificadamente,  os  Desembargadores
Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Márcio Murilo
Mandado de Segurança nº 2002505-82.2013.815.0000                                                                                                                                                                  18



da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça) e João Benedito da Silva.

Presente, o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, substituindo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora.

Sala  das  Sessões  do  Egrégio  Tribunal  Pleno  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  13  de  agosto  de  2014  -  data  do
julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                              Relator
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	ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, conceder parcialmente a segurança.

