
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

ACÓRDÃO

RECURSO OFICIAL  Nº 0000985-27.2014.815.0311.
Origem     : 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel.
Relator     : Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida.
Impetrante : Silvia Fernanda Alves de Medeiros.
Advogado : Adylson Batista Dias.
Impetrado : Prefeito Constitucional do Município de Princesa Isabel.
Advogada : Kelly Cordeiro Antas. 

RECURSO  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO  FORA  DAS  VAGAS.
CONTRATAÇÃO  DE  TERCEIROS  A TÍTULO
PRECÁRIO  PARA  A  MESMA  FUNÇÃO.
COMPROVAÇÃO.  HIPÓTESE  QUE  GERA
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO. 

- O candidato aprovado em concurso público fora do
número de oportunidades oferecido no edital  possui
mera  expectativa  à  nomeação,  contudo,  adquire
direito  subjetivo  se  comprovada  a contratação  de
pessoal  em  caráter  precário  ou  temporário  pela
Administração Pública, dentro do prazo de validade
do certame. 

- Considerando que restou comprovada a  contratação
de  pessoal  em  caráter  precário  ou  temporário  pela
Administração Pública para o cargo de Técnico em
Enfermagem  (Motolância),  dentro  do  prazo  de
validade  do  certame,  nasceu  o  direito  subjetivo  da
autora  à  nomeação,  mesmo que  aprovada  fora  das
vagas do concurso. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 
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Trata-se de  Recurso Oficial  que visa o reexame da sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por Sílvia Fernanda Alves de Medeiros
em face do Município de Princesa Isabel, restando decidido o seguinte:

“ Pelo exposto, concedo a segurança pretendida pela
impetrante  (Sílvia  Fernanda  Alves  de  Medeiros)  e
declaro  o  direito  da  impetrante  de  ser  nomeada e
empossada para o cargo de Técnico de Enfermagem
(Motolância – sede), tudo em observância à ordem
classificatória do concurso, com fulcro no art. 1º da
Lei  nº  12.016/2009,  bem  como  nas  razões  já
esposadas, extinguindo o processo com resolução de
mérito, art. 269, I, CPC.”

Retroagindo ao petitório inicial, tem-se que a impetrante fez uso
do  remédio  constitucional  para  atacar  suposto  ato  ilegal  do  Prefeito  de
Princesa Isabel que deixou de lhe nomear para o cargo efetivo de Técnico de
Enfermagem (Motolância), em manifesta preterição à ordem de classificação.

Alega,  em  suma,  ter  concorrido  a  uma vaga  disponibilizada
para o cargo supracitado, classificando-se na 3ª (terceira) posição. Narra que
a  administração  após  convocar  os  dois  primeiros  classificados,  passou  a
contratar enfermeiros mediante seleção pública simplificada, tendo, inclusive
admitido o candidato Gemerson Pereira da Costa, classificado em 5º (quinto)
lugar no concurso público para o qual concorreu.

Aduz, assim, que não obstante sua classificação excedente ao
número de vagas, em virtude da contratação temporária do 5º (quinto) lugar
durante o prazo de validade do certame, claro resta  seu direito subjetivo à
nomeação. 

Juntou documentos (fls. 26/81).

Em informações prestadas às fls. 82/87, a autoridade impetrada
aduz que o processo seletivo realizado pelo Município através do Edital nº
001/2014,  em  nada  fere  os  direitos  dos  candidatos  aprovados  no  último
concurso,  pois  visa  preencher  vagas  em situações  distintas.  Ressalta  que  a
impetrante  prestou  concurso  para  o  cargo  de  Técnico  de  Enfermagem
(Motolância)  e  que  no  processo  seletivo  ofertou-se  vagas  para  Técnico  de
Enfermagem (sede).

Por conseguinte,  argue que o Sr.  Gemerson Pereira da Costa
concorreu no presente processo seletivo para o cargo de Operador de Rádio,
não havendo que se falar em preterição.

Juntou documentos (fls. 88/588).

Pleito cautelar indeferido às fls. 589.
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O  Ministério  Público  Estadual,  em  parecer  às  fls.  546/600,
opinou pela concessão da segurança.

Decidindo o feito, o Douto Magistrado concedeu a segurança,
nos termos acima declinados.

Não havendo interposição de recurso voluntário, vieram-me os
autos, uma vez tratar-se de decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição.

O  Ministério  Público,  por  meio  da  Procuradoria-Geral  de
Justiça,  ofertou  parecer  pelo  desprovimento  da  remessa  necessária  (fls.
609/614).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.
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No mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. 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 interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isso,  destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil  de 1973, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os efeitos e  os  requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
remessa necessária, passando à sua análise. 

Conforme  relatado,  o  cerne  da  presente  contenda
consubstancia-se  em  perquirir  se  Sílvia  Fernanda  Alves  de  Medeiros,
embora  aprovada  fora  do  número  de  vagas,  possui  ou  não  o  direito  à
nomeação pretendida.

Como é sabido, o mandado de segurança é remédio processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  praticados  por  autoridade
governamental  ou  por  agente  de  pessoa  jurídica  privada  que  esteja  no
exercício de atribuição do Poder Público, protegendo o direito individual do
cidadão diante do poder por elas exercido. 

Por ser considerado um remédio tão relevante e eficaz contra
atos  ilegais  e  abusivos,  os  seus  requisitos  devem  ser  respeitados  e
interpretados  restritivamente,  evitando-se  sua  utilização  como  instrumento
arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos.

Ressalte-se,  o  mandamus é  utilizado,  de acordo com o texto
constitucional, para proteger direito líquido e certo, de modo que, ausente um
dos seus requisitos,  não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:
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“Direito  líquido  e  certo  é  o  que  se  apresenta
manifesto  na  sua  existência,  delimitado  na  sua
extensão  e  apto  a  ser  exercitado  no  momento  da
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 existência  for  duvidosa;  se  sua
extensão  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  judiciais.  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, salvo no caso de
documento  em  poder  do  impetrado  (art.  6º,
parágrafo único) ou superveniente às informações.”
(In.  Mandado  de  Segurança,  26ª  edição,  Editora
Malheiros, p. 36-37).

Direito  líquido  e  certo  é  aquele  comprovado  de  plano,  não
podendo reclamar produção de  provas ou interpretação de leis.  Por isso,  o
impetrante  já  deve  trazer,  juntamente  com  a  petição  inicial,  a  prova
indiscutível,  completa  e  transparente,  não  se  admitindo  presunções  ou
sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa.

Analisando  o  contexto  probatório,  inserto  no  caderno
processual, constata-se que a autora prestou concurso para o cargo de Técnico
em Enfermagem (Motolância) do quadro de pessoal efetivo do Município de
Princesa  Isabel  (Edital  nº  01/2013),  tendo  sido  aprovada  na  3ª  (terceira)
colocação (fls. 71), quando ofertou-se 1 (uma) vaga.

Após a nomeação dos 2 (dois) primeiros classificados, ficaram
os  demais  aguardando  a  abertura  de  novas  vagas.  Contudo,  conforme
informação da autora, o Município optou por contratar temporários mediante
processo seletivo simplificado.

O Juízo singular, como já relatado, julgou procedente o pleito
autoral,  na  perspectiva  de  que,  mediante  a  contratação  de  mão  de  obra
temporária, a Administração evidencia a necessidade de contratação, gerando
ao aprovado em concurso público, ainda que fora das vagas, direito subjetivo à
contratação,  restando,  ainda,  caracterizada  sua  preterição,  uma  vez  não
nomeado mesmo ante a existência de vaga. 

Pois bem, como é por demais sabido, 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 moldes do art. 37, II, da Constituição da República de
1988.
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Ainda, conforme lição corrente,  a classificação de candidatos
fora  das  vagas  previstas  no  edital  não  lhes  assegura  direito  subjetivo  à
nomeação,  gerando  tão  somente  mera  expectativa  de  direito.  Nesse  passo,
caberá  à  Administração  Pública  estabelecer  o  momento  da  investidura,  de
maneira discricionária.

Nesse sentido: 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  DIREITO
ADMINISTRATIVO  -  CONCURSO  PÚBLICO  -
CANDIDATOS  INSERIDOS  EM  CADASTRO  DE
RESERVA - NOVAS VAGAS - MERA EXPECTATIVA
DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  -  JUÍZO  DE
CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  DA
ADMINISTRAÇÃO  -  PRECEDENTES  DO  STF  -
CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - TERMO
DE  COOPERAÇÃO  -  PRETERIÇÃO  NÃO
MATERIALIZADA -  AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1.  Os  candidatos  aprovados  em concurso  público
mas  inseridos  em  cadastro  de  reserva  têm
expectativa de direito à nomeação.
2. O STF 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.  Proposta de
alinhamento da jurisprudência desta Corte à posição
do STF.
3. Não restou devidamente materializada preterição
de  candidato  aprovado,  com  expectativa  de
nomeação, em espera no cadastro de reserva.
4.  A  cessão  de  servidores  municipais  não  é  de
autoria  da  autoridade  impetrada,  sendo  o
responsável estranho à impetração.
5. Segurança denegada.”
(STJ,  MS  17.886/DF,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/09/2013, DJe 14/10/2013)(grifei)

Todavia,  o  entendimento  jurisprudencial,  tanto  do  Superior
Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, avançou no sentido
de  se  reconhecer  direito  subjetivo  à  nomeação  não  apenas  aos  candidatos
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, mas,
também, aos classificados remanescentes, diante de determinadas hipóteses.
São elas: a) quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
em detrimento do impetrante; b) quando a administração abrir novo concurso
para  preenchimento  do  cargo,  existindo  ainda  candidatos  aprovados  do
concurso  anterior;  c)  quando houver  contratação de servidores  temporários
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para ocuparem o cargo vago, em detrimento do direito do candidato aprovado
em concurso.

Em casos  análogos,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça assim se
manifestou: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO.  CANDIDATA APROVADA
FORA DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO
EDITAL.  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  DE
TERCEIROS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
CONFIGURADO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.  SÚMULA  83/STJ.  SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 
1. Há direito subjetivo à nomeação e posse se, no
decorrer do prazo de validade do concurso, houver
contratação  de  pessoal  de  forma  precária  para  o
preenchimento de vagas existentes na área para a
qual foi realizado o concurso público, com notória
preterição dos  candidatos  aptos  a ocupar  o cargo
público para o qual foram aprovados. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
que  houve  notória  preterição  dos  aprovados  em
certame  ainda  válido,  aptos  a  ocupar  a  mesma
função,  assentando  expressamente  que  a  própria
agravada  foi  contratada pela  empresa  terceirizada
para  desempenhar,  no  mesmo  órgão,  de  forma
precária, as atividades do cargo público para o qual
foi aprovada. 
3.  A  jurisprudência  desta  Corte  entende  que  a
sucumbência  mínima  definida  nas  instâncias
inferiores não pode ser revista, por ser necessário o
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório  dos
autos, o que é defeso em recurso especial. Incidência
da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ,  Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
Data  de  Julgamento:  03/12/2013,  T2 -  SEGUNDA
TURMA)

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇAO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.  CONTRATAÇAO  PRECÁRIA  DE
AGENTES  PELA  ADMINISTRAÇAO  PÚBLICA
DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. QUEBRA
DE  ORDEM  CLASSIFICATÓRIA.  NAO
COMPROVAÇAO.  RECURSO  ORDINÁRIO
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DESPROVIDO. 
I  -  A  jurisprudência  desta  e.  Corte  Superior  é
assente  no  sentido  de  que  a  mera  expectativa  de
nomeação dos  candidatos  aprovados  em concurso
público  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. 
II - In casu , todavia, as recorrentes não lograram
demonstrar  que  as  contratações  realizadas  pela
Administração Pública teriam ocorrido em número
suficiente  para caracterizar  a preterição da ordem
classificatória resultante do certame. 
III - Inexistindo prova pré-constituída no writ quanto
à violação do direito alegado, não deve prosperar a
pretensão mandamental, haja vista a impossibilidade
de se promover a dilação probatória. Precedentes do
c. STJ. 
Recurso  desprovido.  (RMS  29.227/RJ,  Rel.  Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 03/08/2009) 

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO.
1.  Os  aprovados  em concurso  público  têm apenas
expectativa  de  direito,  em  virtude  da
discricionariedade  administrativa,  submetendo  a
nomeação dos candidatos ao juízo de conveniência e
oportunidade  da  Administração,  e  não  viola,
destarte, os princípios da isonomia e legalidade. Não
há,  portanto,  qualquer  direito  líquido  e  certo  aos
demais candidatos que, fora das vagas indicadas no
edital,  seguiram  como  suplentes  na  ordem  de
classificação do certame.
2.  Não  restaram  comprovadas  as  hipóteses
excepcionais  como,  por  exemplo,  quando  ocorre
preterição na ordem de classificação dos candidatos,
criação  de  novos  concursos  enquanto  vigente  o
anterior,  ou  na  hipótese  de  contratação  de
servidores precários para mesmas funções do cargo
em que o concurso esteja em andamento.
3.  Ainda  que  novas  vagas  surjam  no  período  de
validade do concurso, - por criação de lei, ou mesmo
por força de vacância -,  o seu preenchimento está
sujeito  a  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da
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Administração.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”.
(STJ.  AgRg  no  RMS 21362  /  SP.  Rel.  Min.  Vasco
Della  Giustina,  Des.  Convocado  do  TJ/RS.  J.
em10/04/2012) (grifo nosso).

Por conseguinte,  outro não é o posicionamento firmado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na qual “o candidato aprovado
em  concurso  público  não  pode  ter  sua  nomeação  preterida  em  razão  da
contratação temporária de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso”
(ARE 648980/MA,  Rel.  Min.  Carmen Lúcia,  Primeira  Turma,  julgado  em
04/10/2011, DJe 25/10/2011). Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
MAGISTÉRIO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
DE  PESSOAL.  EXISTÊNCIA DE  CANDIDATO
APROVADO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  ATO
ILEGAL  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE  DO  REEXAME  DE  PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO - destaquei.

Ora, foge aos ditames da razoabilidade e da moralidade que a
Administração Pública,  dentro do prazo de validade de concurso público e
diante da evidente necessidade de contratação de profissionais, em preterição
aos candidatos  que,  por  seus  próprios  méritos,  lograram êxito  em seleção,
busque preencher seu quadro de pessoal, com temporários indicados ao seu
“livre arbítrio”. 

Diante dessas considerações, atendo-me ao cenário apresentado
nestes autos verifico, de fato, a ocorrência de contratação de servidores a título
precário,  em  manifesto  descaso  à  aqueles  que,  aprovados  em  concurso
público, encontram em ansiosa espera pela convocação. 

Assim,  a  contratação  de  pessoal  em  caráter  precário  ou
temporário  pela  Administração  Pública,  dentro  do  prazo  de  validade  do
certame, como dito, faz nascer direito subjetivo à nomeação aos candidatos
aprovados  fora  das  vagas  do  concurso,  pois  denota  insofismavelmente  a
carência do quadro funcional e a necessidade de recursos humanos. 

Tal ilação se deve ao fato de que, nos termos do art. 37, IX, da
Constituição da República, o contrato por tempo determinado somente será
admitido se previsto em lei,  e  para “atender a necessidade  temporária de
excepcional  interesse  público”. Não  preenchidos  tais  requisitos,  a  aludida
situação  configurará  burla  da  exigência  constitucional  de  aprovação  em
concurso público de provas ou de provas e título para investidura em cargo
público.
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Por  outro  lado,  imprescindível  se  faz,  neste  particular,  a
demonstração  de  que  as  contratações  ocorreram  no  decorrer  do  prazo  de
validade do concurso, conforme acentuado nos excertos acima ementados.

No caso posto,  verifico que a  administração,  na vigência do
Concurso Público 001/2013, abriu processo seletivo simplificado, procedendo
à contratação de temporários.

Defende a autoridade coatora que tal conduta não feriu o direito
da  impetrante,  uma  vez  ter  ofertado  cargos  diversos  do  de  Técnico  de
Enfermagem – Motolância, tendo, inclusive o Sr. Gemerson Pereira da Costa
concorrido para o cargo de Operador de Rádio.

Entrementes, em que pese as alegações da edilidade, afere-se
dos autos que não obstante tenha o candidato acima referido sido contratado
como  “Operador  de  Rádio”,  em  verdade  vem  ele  exercendo  a  função  de
Técnico  de  Enfermagem  –  Motolância,  em  clarividente  burla  à  regra  do
concurso  público,  em  manifesta  preterição  à  impetrante,  candidata  melhor
classificada no certame para preenchimento de cargos efetivos – fls. 81.

Destarte,  restando  comprovadas,  na  espécie,  as  hipóteses
excepcionais  que  convola  a  expectativa  de  direito  em  direito  subjetivo  à
nomeação,  cristalino o direito  da  candidata  que,  mesmo aprovada fora  das
vagas indicadas no edital, segue como suplente na ordem de classificação do
certame.

Com base na argumentação acima alinhavada, verifica-se que a
manutenção do decreto judicial é medida que se impõe.

Ante  o  exposto,  em consonância  com o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo incólume
os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e  o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

      Ricardo Vital de Almeida
        Juiz Convocado Relator

Remessa Necessária nº 0000985-27.2014.815.0311
10


