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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
IMPETRANTES : Rochelle Bezerra Rocha e outros
ADVOGADO : Tobias Cartaxo Loureiro Neto
1º IMPETRADO : Governador do Estado da Paraíba
2º IMPETRADO : Diretor da Academia de Polícia da Paraíba
3º IMPETRADO : Secretário de Segurança e Defesa Social do Estado da 

   Paraíba
INTERESSADO : Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  

    Paulo Barbosa de Almeida Filho

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTES
QUE  PEDIRAM  O  RECONHECIMENTO  DO
INSTITUTO DA CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO
DE  DECISÕES  INCONCILIÁVEIS.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONCURSO  PÚBLICO  DA  POLÍCIA
CIVIL. IMPETRANTES CLASSIFICADOS FORA DO
NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS  NO  EDITAL
PARA  O  CARGO  DE  AGENTE  DE
INVESTIGAÇÃO. CRIAÇÃO DE 2030 VAGAS POR
LEI  DURANTE  O  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO
CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

-Não  vislumbro  possibilidade  de  decisões
inconciliáveis,  pois  cada demanda foi  ajuizada por
partes diferentes, de modo que cada pedido tem sua
particularidade, ainda que todos gravitem em torno
da  discussão  sobre  as  nomeações  realizadas  em
virtude do concurso público realizado pelo Estado da
Paraíba. No caso em exame, qualquer que seja o
desfecho dessas ações, é certo que não há risco de
inexequibilidade das respectivas sentenças, uma vez
que  fazem  juízo  sobre  diferentes  fatos  concretos,
cada  um  baseado  nas  particularidades  de  cada
candidato,  estando,  portanto,  perfeitamente
individualizados.

-Com o advento da Lei Estadual  nº 8.672/2008 (fl.
163), que dispôs sobre o quantitativo de cargos da
Polícia  Civil,  novas  vagas  foram  criadas,
beneficiando os aprovados no Concurso em questão,
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tendo em vista o aumento do efetivo de Agente de
Investigação para 4100 (quatro mil e cem) servidores
no total,  dos quais,  segundo a MP nº 222 (fl.167),
2030 (duas mil e trinta vagas) seriam para a região
dos  Impetrantes.  Vê-se,  assim,  que  o  número  de
vagas criadas por lei em muito supera a classificação
dos  Autores  do  Mandamus. Nesses  termos,
importante ressaltar que tanto o STF como o STJ já
vêm assegurando que os candidatos aprovados em
concurso público  terão direito  à  nomeação não só
para o número de vagas previstas no edital,  mas,
também, para aquelas que surgirem durante o prazo
de validade do certame.

-Isso  posto,  concedo  a  segurança  pleiteada,
confirmando  a  decisão  liminar  que  assegurou  a
participação dos Impetrantes no Curso de Formação
e determino a nomeação dos candidatos que tiverem
logrado êxito no referido curso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  o  Pleno  do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, em REJEITAR  a  preliminar e,  no  mérito,  CONCEDER  A
SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 339.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  Pedido  Liminar

interposto por Rochelle Bezerra Rocha, Wagner Maia Gomes, Fábio de Melo

Garcia  e  Patrícia  de  Melo  Dutra  em  face  de  ato  supostamente  ilegal  do

Governador do Estado da Paraíba, Diretor da Academia de Polícia da Paraíba

e Secretário de Segurança e Defesa Social  do Estado da Paraíba  que não

convocou os Impetrantes a participarem do Curso de Formação.

Em suas razões, alegam, inicialmente, que existe conexão com

os processos que discutem a mesma matéria no gabinete do Des. João Alves.

Asseveram que foram ofertadas, a princípio, 569 (quinhentos e

sessenta e nove) vagas para o cargo de Agente de Investigação e que fizeram

o concurso para a regional de João Pessoa.
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Aduzem que  foram convocados  para  o  Curso  de  Formação

apenas  quinze  candidatos,  dos  quais  quatro  não  efetuaram  a  matrícula.

Explicam que, em virtude da Lei nº 8.672/2008, foram criadas 2030 (duas mil e

trinta) vagas, além de ocorrerem contratações precárias para ocupar os cargos

ofertados no certame, e até agora não foram convocados. 

Justificam a urgência da medida ao fato de que este é o último

curso de formação, segundo o cronograma feito pela Secretaria de Segurança

e Defesa Social do Estado da Paraíba.

Requereram, portanto, a concessão da liminar para que seja

determinado  às  autoridades  coatoras  a  convocação  dos  Impetrantes  no

próximo Curso de Formação a ser realizado de 21 a 28 de junho.

Às fls.278/280, foi deferida a liminar pleiteada, assegurando a

participação  dos  Impetrantes  no  Curso  de  Formação  a  ser  realizado  pela

Polícia Civil da Paraíba, ressalvando, no entanto, que tal medida não implicaria

na imediata garantia de nomeação, acaso fossem aprovados, ou porventura o

referido Curso fosse concluído antes da análise do mérito deste “mandamus”.

Nas  informações  prestadas  às  fls.297/305,  o  Impetrado

(Presidente da Comissão do Concurso) alega que os Impetrantes não foram

classificados dentro do número de vagas propostas no edital,  uma vez que

para  o  cargo  de  Agente  de  Investigação  da  Polícia  Civil  foram  oferecidas

apenas 116 vagas para o Município de João Pessoa. Alega, também, que não

expirou o prazo de validade do certame.

O Impetrado (Governador do Estado) sustentou, às fls.310/320,

que os candidatos não se enquadram dentro das vagas mencionadas no edital

e que a criação destas dentro do prazo de validade do concurso não garante o

direito  à  nomeação  daqueles  que  foram  aprovados  fora  das  vagas

originalmente previstas, por se tratar de discricionariedade da Administração.

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança
às fls.326/331.
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É o relatório. 

VOTO

DA PRELIMINAR

Os Impetrantes alegam, inicialmente, que existe conexão com 

os processos que discutem a mesma matéria no gabinete do Des. João Alves.

Nos termos do art. 103 do CPC, "reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir". 

O instituto da conexão tem, assim, como sua maior razão de

ser, evitar o risco das decisões inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também,

que  são  conexas  duas  ou  mais  ações  quando,  em  sendo  julgadas

separadamente,  podem gerar  decisões inconciliáveis  sob o ângulo  lógico  e

prático. (FUX, Luiz, Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense,

2005, 3ª Ed., p. 188/189).

Não  vislumbro  possibilidade  de  decisões  inconciliáveis,  pois

cada demanda foi ajuizada por partes diferentes, de modo que cada pedido

tem sua particularidade, ainda que todos gravitem em torno da discussão sobre

as nomeações realizadas em virtude do concurso público realizado pelo Estado

da Paraíba.

No  caso  em  exame,  qualquer  que  seja  o  desfecho  dessas

ações, é certo que não há risco de inexequibilidade das respectivas sentenças,

uma vez que fazem juízo sobre diferentes fatos concretos, cada um baseado

nas  particularidades  de  cada  candidato,  estando,  portanto,  perfeitamente

individualizados.

O  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  ao  julgar  o  CC

47.731/DF, explicou que “não existe, nem mesmo em matéria constitucional, o
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instrumento da avocação, que permita concentrar o julgamento de múltiplos

processos a respeito da mesma questão jurídica perante um mesmo tribunal e,

muito menos, perante juiz de primeiro grau”.

Logo,  a  possibilidade  de  sentenças  com  diferentes

posicionamentos sobre a mesma tese jurídica não configura, por si só, motivo

de conexão. Se assim fosse, imaginemos como teria ficado assoberbado um

único juiz deste Tribunal quando os consumidores ajuizaram ações individuais

questionando a cobrança da assinatura básica da Telemar. Não apenas teria

ficado  sobrecarregado  de  serviço  o  magistrado,  como  também  não  seria

observada a celeridade processual.

Logo, não existe conexão.

DO MÉRITO

Os Impetrantes Rochelle Bezerra Rocha, Wagner Maia Gomes,

Fábio  de  Melo  Garcia  e  Patrícia  de  Melo  Dutra pretendem  que  sejam

determinadas as nomeações deles para o cargo de Agente de Investigação,

uma vez que foram classificados, respectivamente, nas posições 212º, 166º,

188º e 206º (fls.109/110), destacando-se que a última candidata figurou na lista

de classificados “sub judice”.

O prazo de validade do concurso expirou em 20.06.2014. Logo,

só prevaleceria a tese de ausência de direito líquido e certo à nomeação se

ainda houvesse tempo de validade do certame, pois, em tais casos, subsistiria

a discricionariedade da Administração Pública para efetivar a nomeação. 

Não sendo esta a hipótese,  cumpre apenas averiguar  se os

candidatos, embora classificados fora do número de vagas ofertadas no edital,

têm direito de ser nomeados em virtude da criação de vagas por lei.

Com o advento da Lei  Estadual  nº  8.672/2008 (fl.  163),  que

dispôs  sobre  o  quantitativo  de  cargos  da  Polícia  Civil,  novas  vagas  foram
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criadas, beneficiando os aprovados no Concurso em questão, tendo em vista o

aumento do efetivo de Agente de Investigação para 4100 (quatro mil e cem)

servidores no total, dos quais, segundo a MP nº 222 (fl.167), 2030 (duas mil e

trinta  vagas)  seriam  para  a  região  dos  Impetrantes.  Vê-se,  assim,  que  o

número  de  vagas  criadas  por  lei  em  muito  supera  a  classificação  dos

Impetrantes.

Nesses termos, importante ressaltar que tanto o STF como o

STJ já vêm assegurando que os candidatos aprovados em concurso público

terão direito à nomeação não só para o número de vagas previstas no edital,

mas,  também,  para  aquelas  que  surgirem durante  o  prazo  de  validade  do

certame. 

Em matéria de concurso público, a Administração Pública tem o

dever  de  nomear  tanto os candidatos aprovados dentro  do limite  de vagas

previsto no edital de abertura quanto aqueles que se classificaram em cadastro

de  reserva  ou  fora  das  vagas  inicialmente  previstas,  desde  que,  antes  de

expirado o certame, surjam novas vagas em decorrência de lei.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULOS. NOMEAÇÃO.
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS.  SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS  DENTRO
DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO  À  NOMEAÇÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.   Embora o candidato aprovado fora do número de
vagas previstas  no  edital  do  certame possua  mera
expectativa  de  direito  à  nomeação,  caso  fique
comprovado o surgimento de novas vagas durante o
prazo de validade do concurso,  o candidato passa,
então, a ter direito subjetivo a ser nomeado.
2.   No caso em tela, conforme registrado pelo acórdão
recorrido, o Edital do Concurso previu a existência de 3
vagas  para  o  Cargo  de  Agente  Condutor  de  Veículos.
Com  a  criação  de  20  cargos  pela  Lei  Estadual
8.290/2007,  o  recorrido,  aprovado  em  9o.  lugar,
passou a ter direito líquido e certo à nomeação.
3.    Agravo  Regimental  do  ESTADO  DA PARAÍBA e
OUTRO desprovido.
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(AgRg no AREsp 351.528/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
16/06/2014, DJe 04/08/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO
PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.
DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA
284/STF.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA DE
DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE
O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ABERTURA DE
NOVO CERTAME AINDA NA VALIDADE DO ANTERIOR.
EXPECTATIVA DE  DIREITO  QUE  SE  CONVOLA EM
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  EXAME  DAS  REGRAS
DO EDITAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1.  Não se conhece de Recurso Especial  em relação à
ofensa ao art.
535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara,
o  vício  em  que  teria  incorrido  o  acórdão  impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2.  O  STJ  adota  o  entendimento  de  que  a  mera
expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em
concurso público (fora do número de vagas) convola-se
em direito  líquido  e  certo  quando,  dentro  do prazo  de
validade do certame, há contratação de pessoal de forma
precária para o preenchimento de vagas existentes, com
preterição  daqueles  que,  aprovados,  estariam  aptos  a
ocupar o mesmo cargo ou função.
3.  Tal  direito  também se  manifesta  quando,  durante  o
prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse
da Administração Pública, surgirem novas vagas, seja em
razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em
virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão,
aposentadoria,  posse  em  outro  cargo  inacumulável  ou
falecimento,  seja  pela  realização  de  novo  concurso
público dentro do prazo de vigência do certame anterior.
4. In casu, o Tribunal a quo consignou que foi aberto novo
certame,  na  validade  do  concurso  anterior,  na  mesma
área que o impetrante concorrera - Química. Portanto, a
expectativa de direito se convalidou em direito subjetivo à
nomeação.
5. Por outro lado, para contrariar o estatuído pelo Tribunal
a quo,  acatando o argumento da recorrente de que "a
abertura  de novo edital  não implicou em preterição do
direito  do  recorrido,  uma  vez  que  decorreu  da
necessidade  de  preenchimento  de  vagas  destinadas  a
localidades distintas daquelas em que especificamente o
recorrido  se  inscreveu  e  concorreu",  seria  necessário
examinar as regras contidas no edital, o que é impossível
no  Recurso  Especial,  ante  os  óbices  contidos  nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1402265/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014,
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DJe 07/03/2014)

No mesmo sentido: (AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro

ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe

20/08/2013),  (REsp  1359516/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013)

Em relação às vagas oriundas de exoneração ou vacância, o

STJ tem entendido caber à Administração, com relação aos cargos que surjam

durante o período de validade do certame, decidir sobre a forma de gestão,

podendo, inclusive extingui-las conforme juízo de conveniência e oportunidade.

Todavia, não é este o caso, uma vez que foram criadas por lei 2030 (duas mil e

trinta  vagas)  vagas  para  o  cargo  em  questão  (MS  Nº  17.886  -  DF

2011/0291162-1, RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON).

Isso  posto,  concedo a  segurança pleiteada,  confirmando  a

decisão liminar  que assegurou a participação dos Impetrantes no Curso de

Formação e determino a nomeação dos candidatos que tiverem logrado êxito

no referido curso.

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Ricardo Porto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, em face da
ausência  justificada  do  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque,  que  se  encontra  em  gozo  de  férias.  Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  Saulo  Henriques de Sá e  Benevides,  João Batista
Barbosa (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Dura Ferreira), Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça),
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho,  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir  o  Des.
José  Ricardo  Porto  –  Vice-Presidente),  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz
convocado para substituir  o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), Joás de
Brito  Pereira  Filho,  João  Benedito  da  Silva  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.
Ausentes, justificadamente, os Exmos Srs. Desembargadores José Aurélio da
Cruz,  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz
convocado  para  substituir  a  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti), João Alves da Silva, Maria das Graças Morais Guedes e Luiz Silvio
Ramalho Júnior.

8



Mandado de Segurança nº 2007293-08.2014.815.0000

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Raimundo de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no
dia 08 de abril de 2015.

 
Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

Relator
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