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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO 
REALIZADA  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. 
PORTARIA  ANEXADA  AOS  AUTOS.  PROVA 
INEQUÍVOCA.  DIREITO  SUBJETIVO  DA 
IMPETRANTE.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL  FEDERAL.  RECONHECIMENTO  EM 
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL  MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.

- Considerando ter-se concedida a ordem, bem como, 
havendo  pronunciamento  expresso  acerca  do 
cumprimento do mandamento judicial, por parte da 
autoridade impetrada, a nomeação da impetrante, no 
cargo de Professora PI, do Município de Damião, é 
medida cogente.
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- Tendo em vista os princípios da lealdade, da boa-fé 
administrativa e da segurança jurídica,  a candidata 
aprovada  em  certame  público  possui  direito 
subjetivo à nomeação, mormente quando se encontra 
dentro do número de vagas.

-  Demonstrada  a  liquidez  e  a  certeza  do  direito 
afirmado, a remessa oficial deve ser desprovida, no 
sentido de manter a concessão da ordem postulada. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Josefa Aldimar Ferreira Santos impetrou o presente 
Mandado de Segurança contra ato do Prefeito do Município de Damião, visando à 
nomeação  para  o  cargo  de  Professora  I,  porquanto,  nos  moldes  do  Edital  de  nº 
01/2008 restou aprovada, conforme o resultado final do certame colacionado à fl. 49.

Instado a prestar informações, fls. 71/72, o Município 
de  Damião, por  intermédio  de  seu  Prefeito,  anuiu  ao  pleito  da  requerente, 
finalizando por dizer que “CONCORDA COM A NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE 
NOS MOLDES DA INICIAL, se responsabilizando em nomeá-la para o cargo de 
PROFESSORA PI, uma vez que, a mesma foi aprovada dentro do número de vagas 
estabelecidas no edital”.

O  Magistrado  primevo  concedeu  a  segurança,  fls. 
85/87, nos seguintes termos:
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Posto isto, julgo procedente o pedido para conceder a 
segurança  para  determinar  que  LUCILDO 
FERNANDES DE OLIVEIRA promova no prazo de 
05 dias a convocação e nomeação do impetrante, se 
preenchidos  os  requisitos,  para  o  cargo  de 
PROFESSOR  I,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$ 
1.000,00, limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00, 
quando outras medidas poderão ser adotadas - sic.

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça 
por força de remessa oficial, fl. 95/V. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da   Dra. 
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  99/102,  opinou  pelo  desprovimento  do 
reexame necessário.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  logo,  impende  consignar  que  a  intimação   da 
sentença deu-se em 09 de novembro 2015, fl. 89, razão pela qual a presente Remessa 
Oficial  será apreciada sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A 
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO. 
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES. 
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AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA. 
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o 
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão 
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será 
determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu, 
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973. 
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a 
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de 
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica, 
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo 
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos 
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III. 
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas 
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a 
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a 
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão 
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de 
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da 
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no 
regimental,  argumentos  suficientes  para 
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo 
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919; 
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª 
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02, 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
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interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida 
por esta Corte de Justiça,  da lavra da Desembargadora  Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 – 
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO 
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO 
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI 
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação) 
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a 
égide do regramento anterior devem ser apreciados 
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973, 
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da 
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando as disposições de 
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e 
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da 
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal (…).

A sentença submetida ao duplo grau de jurisdição é 
irretocável.

Isso  porque,  em  atendimento  ao  Ofício  de  nº 
053/2016/SU, fl.  93, referente ao cumprimento da decisão judicial prolatada às fls. 
85/87, o Município de Damião juntou a Portaria de nº 121, de 21 de dezembro de 
2015,  fl.  95,  confirmando a nomeação de  Josefa Aldimar Ferreira Santos,  para o 
cargo de Professor PI. Conjuntura esta que já se mostrava favorável à impetrante 
desde  a  apresentação  das  informações  de  fls.  71/72,  quando  se  declarou  a 
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concordância com a pretensão inicial. 

Prossigo.

Como se sabe, o acesso a cargos públicos dar-se-á, em 
regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos 
do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.

 
A doutrina e a jurisprudência pátrias, majoritária e 

anteriormente, consideravam que competiria à Administração Pública, dentro do seu 
poder  discricionário,  nomear  os  candidatos  aprovados  de  acordo  com  a  sua 
conveniência e oportunidade. 

Todavia,  o  entendimento  jurisprudencial,  tanto  do 
Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, avançou, no sentido 
de se reconhecer direito subjetivo à nomeação não apenas dos candidatos aprovados 
dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, mas também no caso de 
quebra  da  ordem  classificatória  com  a  preterição  de  candidatos  melhores 
classificados.

No  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  ao 
reconhecer  a repercussão geral,  nos autos do RE 837.311-RG/PI,  da relatoria do 
Ministro Luiz Fux, na sessão plenária do dia 09 de dezembro de 2015, por maioria 
dos votos, firmou posicionamento no sentido de que "O direito subjetivo à nomeação 
do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:  1  - 
Quando  a  aprovação  ocorrer  dentro  do  número  de  vagas  dentro  do  edital;  2  - 
Quando  houver  preterição  na  nomeação  por  não  observância  da  ordem  de 
classificação; 3 - 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".
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Em igual sentido: STJ; RMS 24.354/MG, Rel. Ministro 
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015); STJ;  AgRg no 
AREsp  256.010/RN,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em 
23/04/2013, DJe 07/05/2013.

Com manifestação similar por esta Corte de Justiça:

RECURSO  OFICIAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  DECADÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  CONCURSO PÚBLICO.  IMPETRANTE 
APROVADA  DENTRO  DA  VAGA  OFERTADA. 
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO. 
CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  QUE  FOI  NOMEADO. 
PRETERIÇÃO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  DA 
IMPETRANTE.  SENTENÇA MANTIDA PARA  SE 
CONCEDER  A  SEGURANÇA  PRETENDIDA. 
PRECEDENTES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - Em se tratando de 
hipótese  de  preterição  de  nomeação  para  cargo 
previsto em concurso público, inicia-se a contagem 
do prazo decadencial  da data  do encerramento do 
prazo  de  validade  do  concurso  público.  -  O 
candidato aprovado em concurso público dentro do 
número de vagas oferecidas no edital possui direito 
subjetivo  à  nomeação,  conforme  entendimento 
consolidado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do 
Supremo  Tribunal  Federal.  -  Estando  a  sentença 
vergastada em consonância com a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, ressalto a desnecessidade de levar a matéria 
ao  colegiado,  devendo  se  negar  seguimento 
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monocraticamente aos recursos,  nos  termos do art. 
557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00045352420128150271, -  Não possui -,  Relator DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO,  j.  em 
28-09-2015).

Sem maiores considerações, e tendo em vista que a 
sentença oficialmente remetida submete-se ao  art.  14,  §  3º,  da Lei  nº  12.016/2009, 
denota-se  a  existência  da  liquidez  e  certeza  da  parte  impetrante,  dando ensejo  a 
manutenção da decisão proferida e, por conseguinte, o desprovimento do reexame 
necessário.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À 
REMESSA OFICIAL.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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