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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. CARGO
DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
LIMINAR  DE  NOMEAÇÃO  DEFERIDA  NO  1º
GRAU. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER
DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CONCURSO.
CONVOCAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO DE
FORMAÇÃO.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  POSICIONAMENTO
SEDIMENTADO NESTE SODALÍCIO. EDILIDADE.
DESINCUMBÊNCIA  DE  DESCONSTITUIR  O
DIREITO ALEGADO.  AUSENTE.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E
DA REMESSA.

-  O edital  é  considerado a  lei  interna do concurso
público  e  deve  ser  observado  fielmente  pela
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Administração  e  pelos  administrados,  estando  de
acordo com as normas e princípios constitucionais e
legais atinentes à matéria.

- Não há como negar o direito à nomeação, quando,
devidamente  confirmada  a  sua  convocação  e
conclusão  para  o  curso  de  formação,  após  o
surgimento  de  vagas  havido  em  decorrência  de
desistência e/ou não comparecimento dos candidatos
classificados e aprovados de forma precedente. 

-  Demonstrada  a  necessidade  da  Administração,
nomear candidatos aprovados,  tal  ato  deixa de ser
discricionário,  para  se  tornar  vinculado,
comprovando o direito do autor em ser nomeado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa oficial e o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 373/380, interposta pelo
Estado da Paraíba, contra a decisão, fls.  371/372, proferida e oficialmente remetida
pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos
autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Alzira Maria Pedrosa Correa de
Araújo, Kátia Kele da Silva e Eliane Cordeiro Mandú, acolheu a pretensão inicial
nos seguintes termos:

Diante do exposto, e com arrimo, ainda nos arts. 269,
I, e art. 459 do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE
PROCESSO  COM  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
EXORDIAL,  agora,  em  definitivo,  a  fim  de  que
surtam os seus jurídicos e legais efeitos.
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Em  suas  razões,  O  Estado  da  Paraíba insurgiu-se
contra  a  nomeação e  posse  das  promoventes no  cargo  público  de  Agente  de
Segurança  Penitenciária  da  Secretaria  de  Estado  da  Cidadania  e  Administração
Penitenciária, sob a  alegação de que o  candidato  classificado fora  do número de
vagas  previstas  no  Edital  não  tem  direito  subjetivo  à  nomeação,  competindo  à
Administração  Pública,  discricionariamente  nomeá-lo,  em  conformidade  com  a
disponibilidade orçamentária.

Contrarrazões, fls. 254/257, defendendo, em suma, o
direito  de  nomeação  ao  cargo,  máxime  pelo  surgimento  de  vagas,  a  título  de
exemplo, pela desistência de candidatos, pelo exercício do labor por prestadores de
serviço, por obediência à segurança jurídica e à regra do concurso público. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Alzira Maria Pedrosa Correa de Araújo, Kátia Kele
da Silva e Eliane Cordeiro Mandú forcejaram Ação de Obrigação de Fazer  em face
do Estado da Paraíba afirmando terem se submetido ao concurso público realizado
pela Secretaria de Estado da Administração e a Comissão do Concurso Público para
Agente Penitenciário do Estado da Paraíba, o qual oferecia 2.000 (duas mil) vagas
para o cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária, das quais, 1.627 (hum mil
seiscentos e vinte e sete) eram para o sexo masculino e 373 (trezentos e setenta e três)
para o sexo feminino.

Frente ao excelente desempenho nas provas objetivas
e nas avaliações psicológicas do concurso, restaram classificadas nas posições 57, 58 e
61, respectivamente, razão pela qual, mesmo não tendo sido classificadas para “lista
de espera”, foram convocadas para realizarem o curso de Formação em razão da
desistência daqueles que haviam ficado dentro das 2.000 vagas, de modo que, por
terem sido aprovados em todas as fases do certame e concluído com êxito o referido
Curso  de  Formação,  adquirem,  por  este  motivo,  fundamentalmente,  o  direito
subjetivo à nomeação para o cargo pleiteado”.
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Com  esses  fundamentos,  as  autoras  requereram  a

nomeação, em caráter definitivo, para ocuparem o cargo de Agente de Segurança
Penitenciária do Estado da Paraíba, tendo o magistrado a quo anuído a tal pretensão,
dando ensejo a interposição dos recursos voluntário e oficial.

Na ausência  de preliminares,  passo ao deslinde do
mérito,  concernente ao  direito subjetivo à nomeação da parte autora ao cargo de
Agente de Segurança Penitenciário.

De  logo,  registro  que  a  sentença  submetida  à
Remessa  Oficial e  à  Apelação deve  ser  mantida,  pelos  motivos  doravante
explicitados.

Com  efeito,  do  conjunto  probatório  existente,
especificamente  às  fls.  52/175,  constata-se  que  as  impetrantes,  após  as  02  (duas)
etapas iniciais, constavam na lista de espera e fora do número de vagas, porém, em
virtude de desistências e do não comparecimento de outros candidatos com melhores
colocações,  houve a respectiva convocação para matrícula  no Curso de Formação
com a devida conclusão. 

Desse  modo,  não  há  como  se  afastar  o  direito  de
nomeação já deferido.

O ato de convocação para o Curso de Formação, por
si só, demonstra a disponibilidade de vagas, de acordo com o item 10.1 do Edital, a
seguir transcrito:

10.1 Serão convocados para o Curso de Formação os
candidatos aprovados e classificados até o limite de
vagas estabelecidas neste Edital.

Assim, este ato se torna vinculado, deixando de ser
discricionário e aquilo que seria mera expectativa passou a ser direito subjetivo das
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postulantes, ou seja, a nomeação delas é cogente.

Isso  porque  são  fatos  incontroversos,  sem  a
necessária desconstituição pelo Estado da Paraíba o término do prazo do concurso
em  dia  02  de  outubro  de  2012,  com  posterior  postergação, a  convocação  para
matrícula no curso de formação, fls. 101 e 107, com término certificado às fls. 128/129
e, por fim, o deferimento da liminar para nomeação, fls. 300/309.

Em  casuísticas  similares, o  Pleno  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba já emitiu posicionamento acerca do tema:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.  CANDIDATOS  INICIALMENTE
APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.
CLASSIFICADOS  PRECEDENTES.  DESISTÊNCIAS
E  NÃO  COMPARECIMENTO.  CONVOCAÇÃO
DOS  POSTULANTES  PELA  ADMINISTRAÇÃO
PARA  PARTICIPAR  DA  3ª  FASE.  CURSO DE
FORMAÇÃO CONCLUÍDO COM ÊXITO. PRÁTICA
DE  ATO  INEQUÍVOCO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO.
NOMEAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ATO
DISCRICIONÁRIO  QUE  SE  TRANSFORMA  EM
VINCULADO.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E
DA  SEGURANÇA JURÍDICA.  EXISTÊNCIA.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  COMPROVADO.
CONCESSÃO  DA  ORDEM  MANDAMENTAL. O
mandado  de  segurança  tem  a  finalidade  de
salvaguardar direito certo e incontestável, ameaçado
ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo
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de  qualquer  autoridade  investida  no  exercício  de
função  pública.  No  momento  em  que  a
administração,  por  ato  inequívoco  e  voluntário,
convoca  candidatos,  inicialmente,  classificados  fora
do número de vagas, a realizar o curso de formação,
terceira  etapa  do  certame,  em  virtude  das
desistências  e  não  comparecimento  de  outros
candidatos,  evidentemente  passaram  a  integrar  o
número  de  oportunidades  previstas  no  edital,
situação em que a expectativa de direito convola-se
em direito subjetivo, principalmente pelo término do
prazo  de  validade  do  certame.  De  acordo  com
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  justiça,  o
candidato aprovado, mesmo que fora do número de
vagas previstas no edital do certame, possui direito
subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, caso a
administração  pública  manifeste,  por  meio  de  ato
inequívoco,  a  necessidade  do  preenchimento  de
novas  vagas.  Tratando-se  o  curso  de  formação  da
terceira etapa do concurso, a falta de nomeações dos
impetrantes,  após  as  convocações,  pela  própria
administração  pública,  para  participarem  do
preparatório  em  substituição  aos  candidatos  que
não se apresentaram, constitui uma afronta à boa-fé
e  à  segurança  jurídica.  Restando  comprovado  o
direito líquido e  certo  e a  omissão da autoridade
coatora, cabe a concessão da ordem mandamental.
(TJPB; MS 0587980-80.2013.815.0000; Tribunal Pleno;
Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB
23/07/2014; Pág. 16) - negritei.

E,

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
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PÚBLICO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.  IMPETRANTE  APROVADA
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.  DESISTÊNCIAS
DE  CANDIDATOS  QUE  FORAM  APROVADOS
DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
CONVOCAÇÃO  DA  IMPETRANTE  PARA
REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE  FORMAÇÃO.
CONCLUSÃO COM ÊXITO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO  À  NOMEAÇÃO. CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA. Se  a  administração,  por  ato
inequívoco  e  voluntário,  convoca  candidatos
inicialmente classificados fora do número de vagas, a
realizar  o  curso  de  formação,  evidentemente,  é
porque  em  virtude  das  desistências,  passaram  a
integrar  o  número  de  oportunidades  previstas  no
edital,  situação  em  que  a  expectativa  de  direito
convola-se  em  direito  subjetivo  à  nomeação.  O
candidato alçado ao número de vagas previstas no
edital,  após  a  desistência  de  candidatos  melhor
classificados, não tem mera expectativa de direito,
mas direito líquido e certo à nomeação. Precedentes.
(TJPB; MS 999.2012.001145-0/001; Tribunal Pleno; Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 15/10/2013; Pág. 7) -
destaquei.

Nesse  panorama,  por  haver  a  devolutividade  de
análise  processual  na  hipótese  de  remessa  oficial,  tenho  não  merecer  a  decisão
singular quaisquer reparos, porquanto o Juízo a quo bem apreciou a prova coligida,
aplicando a legislação pertinente ao caso, mantendo-se indene as questões suscitadas
e decididas naquela oportunidade.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO CÍVEL. 
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É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador 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 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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