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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0002350-37.2013.815.0381 
JUÍZO RECORRENTE: 1ª Vara da Comarca de Itabaiana  
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para substituir a 
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
RECORRIDA: Paloma Regis Gondim de Albuquerque
ADVOGADO: Bruno Melo Costa
INTERESSADO: Município de Itabaiana
ADVOGADO: Adriano Márcio da Silva

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO.  INÉPCIA DA INICIAL PELA
AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO  PEDIDO.  ARGUMENTOS  QUE  SE  CONFUNDEM  COM  O
MÉRITO  E  COM  ESTE  DEVEM  SER  ANALISADOS.  MÉRITO.
IMPETRANTE CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO STF EM SEDE DE  REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Do STF: “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.” (RE 598099, Relator: 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).
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Vistos etc.

Trata-se  do  reexame  necessário da  sentença  (f.  39/42)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itabaiana, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado  por  PALOMA REGIS  GONDIM DE
ALBUQUERQUE contra o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, que
concedeu a segurança requerida e determinou que a autoridade coatora
promovesse a nomeação e a posse da impetrante no cargo de Merendeira
(zona urbana),  no prazo de 15 (quinze) dias,  sob pena de sujeição às
responsabilidades pela desobediência. 

A discussão subjacente cinge-se na existência do direito líquido
e  certo  da  impetrante  à  nomeação  para  o  cargo  de  “Merendeira”  do
Município de Itabaiana, em razão de aprovação e classificação dentro do
número  de  vagas  previstas  no  edital  (13º  lugar),  no  concurso  público
realizado pela Prefeitura Municipal de Itabaiana. 

O  Município de  Itabaiana  apresentou  resposta  às  f.  27/34,
suscitando, em preliminar, a inépcia da inicial, face a ausência de causa de
pedir e impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a mera
aprovação e classificação em concurso público não obriga à Administração
a efetivar a nomeação, que está trelada à necessidade e conveniência. No
mérito,  defende  a  inexistência  de  direito  adquirido  e  a  prescrição  da
pretensão  inicial  pelo  decurso  do  tempo,  pugnando,  ao  final,  pela
denegação da ordem.

Parecer da Promotoria de Justiça de Itabaiana pela concessão
da segurança (f. 35/38)

Sentença concedendo a segurança e determinando a nomeação
e a posse da impetrante no cargo de merendeira, no prazo de 15 (quinze)
dias (f. 39/42).

 
Não houve recurso voluntário (f. 44). 

Os  autos  aportaram  nessa  instância  por  força  do  reexame
necessário.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  da
remessa e consequente manutenção da sentença (f. 50/53). 

É o relatório.

DECIDO.

In casu, a impetrante fez prova do seu direito ao trazer aos
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autos  cópia  do  edital  do  Concurso  Público  realizado pelo  Município  de
Itabaiana,  que demonstra  a  existência  de  14 (quatorze)  vagas  para  o
cargo de Merendeira – Zona Urbana (f. 11), bem como do resultado do
certame, que atesta a sua aprovação em 13º (décimo terceiro) lugar para
o referido cargo (f. 16). 

O prazo de validade do concurso, previsto para 02 (dois) anos,
foi  prorrogado  por  igual  período  (f.  17),  tendo  expirado  em
30/06/2014, ou seja, antes da prolação da sentença ora examinada, a
qual consignou que até aquela data a impetrante não tinha sido nomeada,
in verbis:

“(…) tendo sido prorrogado por mais dois anos e até o momento não
foi nomeada a impetrante para o cargo.” (f. 39)

Nesse cenário,  mostra-se irretocável  a decisão de origem ao
conceder a segurança e determinar a nomeação da impetrante, porquanto
esta foi classificada dentro do número de vagas previstas no edital, tendo
escoado o prazo do certame sem que houvesse a sua nomeação.

Acerca  do  tema,  o Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a aprovação
do candidato, dentro do número de vagas disponibilizadas no edital do
concurso, confere-lhe direito subjetivo à nomeação para o respectivo
cargo, in verbis:

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. [...] V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.1

Dessarte, figurando a impetrante dentro do número de vagas
ofertadas no edital, bem como expirado o prazo de validade do certame,

1 RE 598099, Relator: 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.
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tem ela direito subjetivo à nomeação.

Diante do exposto e com  base no art. 932, inciso IV, “b”, do
Código  de  Processo  Civil/2015,  nego  provimento  ao  reexame
necessário,  por  considerá-lo  em confronto  com acórdão  do  Supremo
Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 14 de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator
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