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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2006173-27.2014.815.0000.
Relator :  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Impetrante :  Wagner Trajano Sales.
Advogado :  Arthur Monteiro Lins Fialho.
01 Impetrado : Governador do Estado da Paraíba.
02 Impetrado : Secretária de Administração do Estado da Paraíba.
Interessado : Estado da Paraíba.
Procurador : Wladimir Romaniuc Neto. 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  CARGO  DE  PERITO  CRIMINAL.
NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE.  CARÊNCIA
SUPERVENIENTE  DE  INTERESSE
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL,
C/C §5º,  DO ART.  6º,  DA LEI Nº  12.016/2009.
PERDA  DO  OBJETO.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

-  Satisfeita  a  pretensão  do  impetrante  com  a  sua
nomeação,  deve  ser  reconhecida  a  perda
superveniente do objeto da ação, tendo em vista que
não mais existe o interesse de agir, já que nenhuma
utilidade  pode  ser  alcançada  com  o  julgamento  de
mérito do presente writ.

-  “Art. 17 Para postular em juízo é necessário ter
ter  interesse  e  legitimidade”  (Art.  17,  do  novo
Código de Processo Civil).

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança  impetrado por  Wagner
Trajano Sales contra ato dito abusivo e ilegal atribuído ao Governador do
Estado da Paraíba e à Secretária de Administração do Estado da Paraíba.
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Narrou, inicialmente, o impetrante que no dia 30.09.2008 fora
disponibilizado o Edital  n°  01/2008/SEAD/SEDS de  abertura  do  Concurso
Público da Polícia Civil do Estado da Paraíba, o qual previu 35 (trinta e cinco)
vagas para o cargo de Perito Oficial Criminal, dentre as quais 8 (oito) eram
destinadas ao Núcleo Criminalista de Campina Grande.

Asseverou  que,  após  o  regular  trâmite  do  certame,  fora
aprovado na 11ª posição para o supracitado núcleo, mas que, até a impetração
do presente writ, só haviam sido nomeados os 5 (cinco) primeiros colocados.

Informou, também, que a homologação do resultado final da
primeira  etapa  do  certame  foi  publicada  em  20.06.2010,  e  que,  devido  à
prorrogação, seu prazo de validade se estendeu até o dia 28.06.2014.

Sustentou que todos os classificados teriam direito de participar
da última etapa do certame, qual seja, o Curso de Formação, em virtude do
disposto no art. 30 da LC n° 85/2008, bem como diante da criação de novas
vagas para  Perito Oficial Criminal previstas na Lei Estadual n° 8.672/08 e,
ainda,  em virtude  das  17  vagas  existentes,  decorrentes  das  exonerações  e
aposentadorias que ocorreram durante o prazo de validade do concurso.

Aduziu  que  fora  realizado  um  acordo  entre  o  Governo  do
Estado  e  o  Ministério  Público,  nos  autos  da  ACP  n°  0029072-
06.2010.815.2001, por meio do qual a edilidade se comprometeu a realizar, até
o dia 01/08/2014, um curso de formação apenas para os candidatos aprovados
dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital. Disto isto, afirmou
que a mencionada avença violava frontalmente o item 15.1.1 do instrumento
convocatório, frisando, ainda, que tal curso seria de caráter eliminatório.

Por fim, pleiteou, liminarmente, para que fosse determinada a
sua  convocação  para  o  próximo curso  de  formação,  sendo assegurada  sua
participação em tal ato. No mérito, pugnou pela concessão da segurança para
que  se  confirmasse  a  liminar,  e,  ainda,  para  que  se  assegurasse  “aos
aprovados no curso de formação o direito à nomeação no cargo de perito
oficial criminal”.

Liminar deferida às fls. 176/179.

Intimada,  a  Secretária  de  Administração  do  Estado  da
Paraíba prestou  informações  (fls.  187/198),  sustentando,  em  resumo,  a
violação ao princípio da vinculação ao edital do certame, que previu 8 (oito)
vagas  para  o  cargo  de  Perito  Criminal  do  Núcleo  de  Campina,  sendo  o
impetrante aprovado na 11ª colocação, portanto, fora das vagas previstas no
instrumento editalício.

Asseverou, neste ínterim, a inexistência de direito subjetivo à
nomeação do autor e, ainda, a ausência de prova pré-constituída no presente
mandamus.
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Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pela concessão da segurança na presente ação constitucional (fls. 205/209). 

O  Estado da Paraíba, por sua vez, apresentou defesa, às fls.
211/237,  aduzindo  a  ausência  de  direito  líquido  e  certo  do  impetrante,
porquanto a convocação deste para a fase subsequente do certame seria ato
discricionário da Administração.

Informou  acerca  do  entendimento  firmado  pelo  Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099, aduzindo que “o STF também
pacificou a sua jurisprudência no sentido de não admitir que a Administração
Pública seja compelida a proceder à nomeação de candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas  no edital,  simplesmente  em decorrência do
surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, seja por
força  de  nova lei  ou  decorrência  da vacância  superveniente(...)”.  Na sua
ótica, o candidato aprovado fora do quantitativo de vagas previstas no edital
não  teria  direito  subjetivo  à  nomeação,  porquanto  goza  apenas  de  mera
expectativa de direito, independentemente da criação ou surgimento de novas
vagas.

Em  petitório  de  fls.  253/254,  o  impetrante  informou  ter
concluído o curso  de  formação para  o  cargo de  Perito  Oficial  Criminal  e,
ainda, ressaltou que das 17 vagas decorrentes das aposentarias e exonerações,
02 vagas eram oriundas do núcleo de Campina Grande, o que beneficiaria a
parte autora, tendo em vista que 8º colocado não tomou posse para o referido
cargo, sendo convocado, logo em seguida, o candidato classificado na posição
9.  Logo, no seu entender,  as  duas  vagas existentes  lhe beneficiaria,  já  que
aprovado na 11ª posição. 

Às fls.  268, a parte impetrante novamente atravessou petição
(fls. 253/254), aduzindo que foi realizado acordo judicial, nos autos da ACP nº
0029072-06.2010.815.2001, entre o Estado da Paraíba e o Ministério Público
Estadual, onde o ente estatal se comprometeu a nomear todos os candidatos
aprovados no curso de formação, inclusive os sub judice.

Quanto  a  estes  petitórios,  a  Secretária  de  Administração
informou  ser  descabida  a  nomeação  perseguida  no  presente  mandamus,
“devendo o candidato esperar a ordem classificatória a ser obedecida de
acordo com o calendário para a nomeação estabelecido via judicial”. (fls.
300/301).  Através  de  ofício  endereçado  a  esta  relatoria  (fls.  303),  a  2ª
impetrada  informou  do  acordo  firmado  entre  o  Estado  da  Paraíba  e  o
Ministério Público, relatando que o ora impetrante foi incluído na 13ª lista de
de nomeação, programada para o dia 13/03/2016. 

O Estado  da  Paraíba,  por  sua  vez, sustentou  que,  mesmo
diante da aprovação no Curso de Formação, o impetrante não possuía direito
subjetivo,  mas  mera  expectativa  de  direito  à  nomeação,  razão  pela  qual
requereu a denegação da segurança (fls. 335/337).

Atravessando uma nova petição, o impetrante requereu que o
presente  feito  fosse  retirado  de  pauta,  tendo  em  vista  que  o  Estado  da
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Paraíba havia  iniciado  o  cumprimento  do  acordo  judicial  firmado.
Colacionou aos autos cópias de nomeações (fls. 349/356).

O impetrante  atravessou petição (fls.  391),  comunicando que
foi nomeado pelo Estado para o cargo de perito oficial criminal com lotação na
cidade de Campina Grande.

É o relatório.

DECIDO.

Concebo que a  análise  da questão restou prejudicada,  ante  a
perda superveniente de seu objeto.

Nos termos do art.  127, inc.  X,  do  Regimento Interno desta
Corte de Justiça, é atribuição do relator “extinguir o processo de competência
originária do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e nos incisos III
e V do artigo 269 do Código de Processo Civil, e resolver incidentes cuja
solução não competir ao Tribunal, por algum de seus órgãos”.

Pois  bem,  como  se  vê,  o  impetrante  manejou  o  presente
mandamus,  objetivando,  em  caráter  liminar,  a  participação  no  Curso  de
Formação para perito oficial criminal. No mérito, pugnou pela sua nomeação
acaso aprovado no referido curso.

Conforme relatado,  o  impetrante  informou às  fls.  391 que  o
Estado  da  Paíba  realizou  a  sua  nomeação  e  posse  para  o  cargo  de  perito
criminal com lotação em Campina Grande. Diante de tal fato, verifica-se a
perda superveniente do objeto da ação, já que não mais existe o interesse de
agir.

Nos termos do Diploma Processual Civil,  “para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (Art. 17 do novo CPC). 

Discorrendo  acerca  do  interesse  processual,  o  doutrinador
Nelson Nery Júnior presta as seguintes lições:

“1.  Momento em que devem estar  preenchidas as
condições da ação. Não só para propor ou contestar
ação, mas também para ter direito a obter sentença
de mérito (favorável ou desfavorável) é necessária a
presença das  condições  da  ação (legitimidade  das
partes, interesse processual e possibilidade jurídica
do pedido – CPC 267 VI) no momento da prolação
da sentença. Se faltantes quando da propositura, mas
completadas  no  curso  do  processo,  o  juiz  deve
proferir  sentença de mérito  (Liebman,  Manuale,  n.
74, p. 144; JTACivSP 106/391; RP 33/239; Nery, RP
42/201).  Caso  não  existam elementos  no  processo
para que o juiz aprecie as condições da ação na fase
de saneamento do processo, poderá fazê-lo quando
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da prolação da sentença, pois se trata de matéria de
ordem  pública  (RJTJSP  139/181).”  (Nelson  Nery
Junior  e  Rosa Maria de Andrade Nery.  Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante.
9ª edição, 2006. Pág.: 142)

Em  caso  semelhante,  colaciono  aresto  do  Tribunal  da
Cidadania:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  CANDIDATO.  APROVAÇÃO  NO
LIMITE DE VAGAS OFERTADAS INICIALMENTE.
PRETENSÃO  DE  PROVIMENTO  DO  CARGO.
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. ACOLHIMENTO
ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE.
INTERESSE DE AGIR.
1.  O  acolhimento  administrativo  da  pretensão
mandamental de nomeação a cargo público enseja a
perda superveniente do interesse de agir e, na forma
do art. 6.º, § 5.º, da Lei 12.016/2009, e do art. 267,
inciso VI, do CPC, a denegação da ordem.
2. Processo extinto.
(MS 17.772/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
24/06/2015, DJe 04/08/2015)

Portanto,  restou  caracterizada,  sem  sombra  de  dúvidas,  a
carência do direito de ação do impetrante, já que nenhuma utilidade pode ser
alcançada com o julgamento de mérito do presente writ.

Por  tudo  que  foi  exposto,  restando  configurada  a  falta  de
interesse processual,  DENEGO A SEGURANÇA,  extinguindo o processo
sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e
485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em face do que
dispõe a Súmula 512 do STF.

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
      Desembargador Relator
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