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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA nº 0588530-75.2013.815.0000
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE :Quesia dos Santos Souza
ADVOGADO :Dayse Elizia Lopes da Silva

:Diogo de Oliveira Lima Matias
IMPETRADO :Governador do Estado da Paraíba

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL
CIVIL –  Mandado  de  Segurança  -
Pretensão  à  nomeação  -   Candidata
aprovada fora das vagas previstas no edital
–  Atos  de  nomeação  de  candidatos  mais
bem  classificados  tornados  sem  efeito  -
Surgimento  de  novas  vagas  dentro  do
prazo  de  validade  do  concurso  -
Expectativa  de  direito  que se convola  em
direito  líquido  e  certo  à  nomeação  -
Precedentes  do  STJ  –  Concessão  da
segurança.

– O  mandado  de  segurança  é  ação
constitucionalizada instituída para proteger
direito líquido e certo, sempre que alguém
sofrer  violação  ou  houver  justo  receio  de
sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder,
exigindo-se  prova pré-constituída  como
condição  essencial  à  verificação  da
pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com  a  natureza
dessa  ação  constitucional  (art.  5,  LXIX,
CF/88).

-  O  entendimento  jurisprudencial  atual,
tanto do Supremo Tribunal Federal quanto
do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico
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no  sentido  de  que  os  candidatos
regularmente aprovados dentro do número
de  vagas  ofertadas  no  edital  possuem
direito  subjetivo  à  nomeação  dentro  do
período de validade do certame público. 

– Pacificou  o  STJ  o  entendimento
segundo o qual  o candidato aprovado em
excedente, porque fora das vagas previstas
no edital,  tem direito à nomeação quando
comprovada a  desistência  dos  candidatos
nomeados  ou  mesmo  a  desclassificação,
observada a quantidade das novas vagas
disponibilizadas,  em  observância  aos
princípios  da  lealdade,  da  boa-fé
administrativa e da segurança jurídica. 

 
V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os

presentes autos acima identificados, 

A C O R D A M,  em sessão plenária  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento
de fl. 155.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com
pedido  de liminar,  impetrado por QUESIA DOS SANTOS SOUZA,  sob  os
auspícios  da  gratuidade  judiciária, contra  ato  dito  ilegal  e  omissivo,
supostamente  praticado pelo  Excelentíssimo Senhor  GOVERNADOR DO
ESTADO DA PARAÍBA,  consistente na recusa em nomear a requerente no
cargo  público  de  Professor  de  Educação  Básica  3,  disciplina  língua
portuguesa, da Carreira do Magistério Estadual (fls. 02/25).

Relatou  a  impetrante,  na  inicial,  que  o
Estado da Paraíba promoveu concurso público destinado ao provimento de
2.000 (duas mil) vagas para o cargo efetivo de Professor de Educação Básica
3 da Carreira do Magistério Estadual, conforme Edital nº 01/2012/SEAD/SEE,
as  quais  foram  distribuídas  por  município  e  disciplina.  Afirmou  que  se
submeteu ao  referido  certame a fim de concorrer  às  75  (setenta e  cinco)
vagas destinadas à disciplina de língua portuguesa, para o município de João
Pessoa, sendo, ao final, aprovada na 77ª (septuagésima sétima) posição.     

Verberou  que  o  Estado  da  Paraíba
convocou todos os 75 (setenta e cinco) candidatos aprovados no número de
vagas oferecidas no edital do certame para a disciplina de língua portuguesa
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do município de João Pessoa.

Aduziu,  ainda,  que  diante  do  Ato
Governamental  nº  7.097,  que tornou sem efeito  a  nomeação de  06  (seis)
candidatos,  restou  classificada  e  aprovada  dentro  das  vagas  previstas  no
edital, alegando, assim, que passou a ter direito líquido e certo à nomeação. 

Por conta disso, impetrou o presente “writ”,
requerendo a concessão de liminar, para determinar à autoridade impetrada a
sua  imediata  nomeação  no  referido  cargo.  No  mérito,  pugnou  pela
confirmação da liminar, se, por acaso, for concedida.

À  inicial  foram  juntados  documentos  (fls.
26/61).

Liminar indeferida, em face da ausência dos
pressupostos legais para a sua concessão (fls. 65/68).

Não  conformada,  a  impetrante  atacou  a
decisão que indeferiu a medida liminar, interpondo agravo interno (fls. 52/62),
deduzindo idênticos argumentos expendidos na exordial (fls. 70/86).

Agravo interno desprovido (fls. 98/103).

Notificado,  o  Governador  do  Estado
apresentou  informações,  pugnando  pela  denegação  da  ordem,  sob  a
alegação de que a requerente não possui direito líquido e certo à nomeação,
uma  vez  que  restou  classificada  fora  das  vagas  previstas  no  edital  (fls.
116/138).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela  concessão  da  segurança
(142/148).

É o relatório.

V O T O.

Como é cediço, o mandado de segurança é
uma ação constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à
disposição de toda pessoa para a proteção de direito líquido e certo, lesado
ou ameaçado de lesão, 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.

Como  pressuposto  constitucional  para  a
impetração do mandado de segurança é exigido violação a direito líquido e
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certo.

A  respeito  do  que  seja  direito  líquido  e
certo, veja-se o escólio do saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser  exercitado  no  momento  de  sua  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 extensão ainda 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 judiciais1”. (grifei)

Para  que  seja  impetrado  mandado  de
segurança, faz-se necessário que haja prova pré-constituída nos autos, como
condição  essencial  à  verificação  da  pretensa  ilegalidade,  sendo  a  dilação
probatória  incompatível  com a  natureza  dessa  ação  constitucional  (art.  5,
LXIX, CF/882). Sobre o tema, ensina  HELY LOPES MEIRELLES:

“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. O que se exige é
prova   pré-constituída  das  situações  e  fatos  que
embaçam o direito invocado pelo impetrante”3.

No mesmo sentido o  MINISTRO CASTRO
MEIRA asseverou que: “O mandado de segurança é ação de rito especial em
que se exige do impetrante a comprovação de plano do direito líquido e certo
violado, não sendo admitida dilação probatória4”.

“In casu”, a ordem perseguida funda-se na
alegação de que, antes da expiração do prazo de validade do certame em
testilha, em razão da exclusão de candidatos convocados, por ato emanado
pela  autoridade  impetrada,  que  tornou  sem  efeito  algumas  nomeações,
surgiram vagas suficientes a alcançar a classificação da impetrante. 

“Ab  initio”,  é  de  se  ressaltar  que  o
entendimento jurisprudencial atual, tanto do Supremo Tribunal Federal como
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  o  de  que  os  candidatos  regularmente
aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital  possuem direito
1  In Mandado de Segurança, 25ª ed., Ed. Malheiros, 2003, p. 36.
2  Art. 5º. 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 pelo abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

3  MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e “habeas
data”, 3ª Edição ampliada e atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São PAULO, 1998, P.
15

4 REsp  1172088/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/10/2010,  DJe
21/10/2010
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subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. 

Veja-se o seguinte aresto do STF:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  PREVISÃO  DE
VAGAS  EM  EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DOS
CANDIDATOS  APROVADOS.  I.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro
do  prazo  de  validade  do  concurso,  a  Administração
poderá  escolher  o  momento  no  qual  se  realizará  a
nomeação,  mas  não  poderá  dispor  sobre  a  própria
nomeação,  a  qual,  de  acordo  com  o  edital,  passa  a
constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público.  Uma vez
publicado o edital do concurso com número específico
de  vagas,  o  ato  da  Administração  que  declara  os
candidatos  aprovados  no  certame  cria  um  dever  de
nomeação para  a  própria  Administração e,  portanto,
um  direito  à  nomeação  titularizado  pelo  candidato
aprovado  dentro  desse  número  de  vagas. II.
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA
SEGURANÇA  JURÍDICA.  BOA-FÉ.  PROTEÇÃO  À
CONFIANÇA. O  dever  de  boa-fé  da  Administração
Pública  exige  o  respeito  incondicional  às  regras  do
edital,  inclusive  quanto  à  previsão  das  vagas  do
concurso  público. Isso  igualmente  decorre  de  um
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica
como princípio do Estado de  Direito.  Tem-se,  aqui,  o
princípio  da  segurança  jurídica  como  princípio  de
proteção  à  confiança.  Quando  a  Administração  torna
público  um  edital  de  concurso,  convocando  todos  os
cidadãos  a  participarem  de  seleção  para  o
preenchimento  de  determinadas  vagas  no  serviço
público,  ela  impreterivelmente  gera  uma  expectativa
quanto  ao  seu  comportamento  segundo  as  regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar de
forma  responsável  quanto  às  normas  do  edital  e
observar o princípio da segurança jurídica como guia de
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer
do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no
sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito
à confiança nela depositada por todos os cidadãos. […]
V.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(STF - RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  10/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG
30-09-2011  PUBLIC  03-10-2011  EMENT VOL-02599-
03 PP-00314)” (grifei)

No  mesmo  sentido,  segue  do  Superior
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Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO.  APROVAÇÃO  DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO
CONCURSO  ENCERRADO.  DIREITO SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.
1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança
no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do
número de vagas em concurso de provas e títulos para
função de assistente social judiciário, sem, contudo, ter
sido admitida mesmo após o vencimento do certame.
2.  A  aprovação  em  concurso  público  em  posição
classificatória  compatível  com  as  vagas  previstas  em
edital  confere  ao  candidato  direito  subjetivo  à
nomeação e à posse dentro do período de validade do
certame. Precedentes do STJ.
3.  Recurso  Ordinário  provido  para  determinar  a
nomeação  da  impetrante  para  a  função  de  assistente
social  judiciário numa das comarcas da circunscrição
em que foi aprovada.
(RMS  34.501/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/12/2012, DJe 19/12/2012)” (grifei)

Ademais,  na  linha  da  jurisprudência
consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado
em  excedente,  porque  fora  das  vagas  previstas  no  edital,  tem  direito  à
nomeação  e  posse  quando  comprovada  a  desistência  dos  candidatos
nomeados ou mesmo a desclassificação, observada a quantidade das novas
vagas disponibilizadas, em observância aos princípios da lealdade, da boa-fé
administrativa e da segurança jurídica. 

Sustenta o STJ que não faz sentido lógico
negar o ingresso de candidato aprovado e classificado como “próximo da fila”,
com  dotação  orçamentária  e  claros  indícios  de  necessidade  de  prover  a
carência de pessoal, sob pena de acabar por estimular o desperdício de verba
pública, considerando os gastos com os longos processos seletivos.  

Neste  sentido,  colaciono  os  seguintes
arestos do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO.
TERMO  INICIAL  DO  PRAZO  DECADENCIAL
CONTRA  AUSÊNCIA  DE  NOMEAÇÃO  DE
CANDIDATO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
DO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.  SURGIMENTO DE
NOVAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE
DO  CONCURSO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À
NOMEAÇÃO.  ACOLHER  A  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A

6



Mandado de Segurança nº. 0588530-75.2013.815.0000

DEFINIÇÃO ACERCA DO SURGIMENTO DE NOVAS
VAGAS SE DEU APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME IMPORTA EM ANÁLISE DE
MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO  REGIMENTAL  DO  ESTADO  DA  BAHIA
DESPROVIDO.
1.    O  termo  inicial  do  prazo  decadencial  para  se
impetrar  Mandado  de  Segurança  contra  ausência  de
nomeação de candidato aprovado em concurso público é
a data de expiração da validade do certame.
2.   Embora o candidato aprovado fora do número de
vagas  previstas  no  edital  do  certame  possua  mera
expectativa  de  direito  à  nomeação,  caso  fique
comprovado  nos  autos  a  necessidade  de  a
Administração  preencher  as  vagas  existentes,  o
candidato  passa,  então,  a  ter  direito  subjetivo  a  ser
nomeado.
3.   No caso em tela, conforme registrado pelo acórdão
recorrido,  antes da expiração do prazo de validade do
certame, surgiram 194 vagas em razão da exclusão de
novos  candidatos  convocados,  o  que  alcançou  a
classificação do recorrido, dando ensejo ao seu direito e
líquido e certo à nomeação.
4.    Tendo  o  Tribunal  de  origem  consignado  que  a
exclusão  dos  candidatos  inaptos  se  deu  antes  da
expiração do prazo de validade do certame, acolher a
alegação  de  que  o  surgimento  de  vagas  foi  definido
somente após esse prazo importa em análise de questão
fático-probatória,  inviável  em  Recurso  Especial,  por
força da Súmula 7/STJ.
5.    Agravo  Regimental  da  ESTADO  DA  BAHIA
desprovido.
(AgRg no REsp 1357029/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/04/2014, DJe 08/05/2014)” (grifei)

E:

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  APROVADO  DENTRO  DAS  VAGAS
PREVISTAS  NO  EDITAL,  CONSIDERADA  A
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATOS  MELHOR
CLASSIFICADOS  NO  CERTAME.  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I.  Em  consonância  com  o  entendimento  emanado  do
Supremo  Tribunal  Federal  (STF,  RE  598099/MS,  Rel.
Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe
de 30/09/2011),  a jurisprudência do Superior Tribunal
de  Justiça  orienta-se  no  sentido  de  que  o  candidato
aprovado  em  concurso  público,  dentro  das  vagas
previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação.
II.  Na forma da jurisprudência do STJ, "a desistência
dos  candidatos  convocados,  ou  mesmo  a  sua
desclassificação  em  razão  do  não  preenchimento  de
determinados  requisitos,  gera  para  os  seguintes  na
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ordem de  classificação direito  subjetivo  à  nomeação,
observada  a  quantidade  das  novas  vagas
disponibilizadas. Precedentes:  RMS  34.990/BA,  Rel.
Min.  Mauro Campbell  Marques,  Segunda Turma,  DJe
14/02/2012;  AgRg  no  REsp  1.239.016/PB,  Rel.  Min.
Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  20/05/2011;
RMS  32.105/DF,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Segunda
Turma, DJe 30/08/2010" (STJ, AgRg no REsp 1347487/
BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 05/03/2013).
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  RMS  30.776/RO,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013,
DJe 11/10/2013)” (grifei)

Igualmente:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC QUE NÃO SE
VERIFICA.
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DAS  VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO
DE CANDIDATOS CONVOCADOS. DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA  DA  NECESSIDADE  DA
ADMINISTRAÇÃO  DE  PREENCHIMENTO  DAS
VAGAS  REMANESCENTES.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.
1.  Não  há  violação ao  artigo  535 do  CPC quando o
Tribunal  de  origem,  mesmo  sem  ter  examinado
individualmente cada um dos argumentos da recorrente,
adota fundamentação suficiente  para decidir  de  modo
integral a controvérsia, apenas não acolhendo a tese da
recorrente.
2. A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo
a sua desclassificação em razão do não preenchimento
de determinados requisitos, gera para os seguintes na
ordem de  classificação direito  subjetivo  à  nomeação,
observada  a  quantidade  das  novas  vagas
disponibilizadas. Precedentes:  RMS  34.990/BA,  Rel.
Min.  Mauro Campbell  Marques,  Segunda Turma,  DJe
14/02/2012;  AgRg  no  REsp  1.239.016/PB,  Rel.  Min.
Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  20/05/2011;
RMS  32.105/DF,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Segunda
Turma, DJe 30/08/2010.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1347487/BA, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
26/02/2013, DJe 05/03/2013)” (grifei)

Ainda:

“ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  ATO  DO  MINISTRO  DE
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. ÚNICA
VAGA. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS MAIS BEM
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POSICIONADOS.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE
DO  PREENCHIMENTO  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO. 1. Caso concreto em que candidata
aprovada em concurso público na 3ª colocação não foi
nomeada  para  a  única  vaga  disponível,  mesmo  após
formalizadas as desistências do primeiro e do segundo
mais  bem  classificados,  pois  a  autoridade  coatora
entendeu que, havendo apenas uma vaga, somente devem
ser convocados dois candidatos no máximo. 2. O limite
estatuído pela regulamentação aplicável  diz  respeito  à
convocação de candidatos aprovados e classificados até
o limite de 50% acima do quantitativo original de vagas,
partindo-se do pressuposto de que todos os candidatos
convocados assumam os cargos, ou seja, não desistam
da nomeação - o que não é o caso dos autos. Inteligência
do art. 1º, § 3º, da Portaria 450/2002, do Ministério do
Planejamento.  3.  Não  faria  sentido  lógico  negar  o
ingresso  de  candidato  aprovado  e  classificado  como
"próximo da fila" após longo procedimento seletivo, com
dotação orçamentária e claros indícios de necessidade
de  prover  deficiência  em recursos  humanos.  Pensar  o
oposto é estimular o desperdício de verba pública com
processos  seletivos  que  destoam  de  sua  finalidade
principal: suprir a carência objetivamente demonstrada
de  pessoal.  4.  Mandado  de  Segurança  concedido.
Liminar confirmada
(MS  15.320/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  24/11/2010,  DJe
01/02/2011).” 

Verifica-se,  assim,  pela  análise  das
jurisprudências colacionadas, que o candidato aprovado no limite de vagas
apresentadas  em  edital  de  concurso,  consideradas  as  desistências  ou
desclassificação dos candidatos melhor posicionados, possui direito subjetivo
à nomeação e posse em cargo público, e não somente mera expectativa de
direito. 

Por  todo  o  exposto,  analisando  os
argumentos  expendidos  pela  impetrante,  bem  como  a  documentação
instrutória, certo é que há, no caso em comento, direito líquido e certo a ser
amparado por ação mandamental. 

É  que  a  impetrante  desincumbiu-se  do
ônus  de  comprovar  que,  efetivamente,  no  prazo  de  validade  do  certame,
surgiram vagas suficientes a lhe assegurar direito à nomeação. Confira-se:

Os  autos  registram  que  o  Estado  da
Paraíba promoveu concurso público destinado a prover 75 (setenta e cinco)
vagas do cargo efetivo de professor de língua portuguesa do município de
João Pessoa (fl. 46), tendo ela comprovado que restou aprovada no concurso
público em questão na 77ª (septuagésima sétima) colocação (fl. 54). 
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Evidencia-se, outrossim, que os candidatos
classificados até a 76ª (septuagésima sexta) posição foram convocados em
23 de janeiro de 2013 (fl. 56).

Vê-se do caderno processual, ainda, que o
prazo de validade do concurso expirou em 23.07.2013 (fl. 55).

Além disso, o acervo probatório espelha, de
forma inequívoca, que, em 29 de junho de 2013, vale dizer, na vigência do
certame, as nomeações de 06 (seis) candidatos mais bem classificados que a
impetrante foram tornadas sem efeito (fl. 58).

Com efeito, restou demonstrado nos autos
que,  antes  da  expiração  do  prazo  de  validade  do  certame,  em razão  da
exclusão de candidatos convocados, surgiram vagas suficientes a alcançar a
classificação da impetrante,  dando ensejo ao seu direito e líquido e certo à
nomeação.

Desta feita, dúvidas não há que a omissão
da  Administração  em  proceder  aos  atos  pertinentes  à  investidura  da
impetrante reveste-se de ilegalidade flagrante e inarredável, importando em
lesão aos princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade, da lealdade,
da isonomia e da segurança jurídica, pelo que não há como se esquivar o
Poder Judiciário de tutelar o direito dos requerentes, lidimamente alcançado.

D I S P O S I T I V O 

Por  tais  razões, em  consonância  com  o
parecer Ministerial, concede-se a segurança para determinar a nomeação da
impetrante  no  cargo  de  Professor  da  Educação  Básica  3  –  Língua
Portuguesa, da Carreira do Magistério Estadual. 

Sem  custas  processuais  (art.  29  da  Lei
Estadual nº 5.672/1992), bem como honorários advocatícios, nos termos do
art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  José Ricardo Porto, Vice-Presidente,  na eventual ausência
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
- Presidente.  Relator: Excelentíssimo Senhor Des. Abraham Lincoln da
Cunha  Ramos). Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Ricardo Vital de Almeida  (Juiz convocado para
substituir  a Des.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti), Saulo
Henriques de Sá e Benevides, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Maria
das  Graças  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Marcos William de Oliveira (Juiz convocado
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para substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), Joás de Brito Pereira
Filho,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João
Benedito  da  Silva)  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  convocado  para
substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho). Ausentes, justificadamente, os
Exmos.  Srs.  Desembargadores Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira, Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça), João Alves da
Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Luiz Sílvio Ramalho Junior.

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 25 de março de 2015.
                                    

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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