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ACÓRDÃO

AGRAVO  INTERNO  no  Mandado  de  Segurança  nº  2007292-
23.2014.815.0000
Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator  para  o  Acórdão:  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho)
Agravante: Estado da Paraíba
Agravados: Gustavo Eleotério Valente, Paulo Rodolfo Rocha de Amorim e Laércio
Clemente de França Neto (Adv. Tobias Cartaxo Loureiro Neto)

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO
ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO. VACÂNCIA DAS OFERECIDAS. PEDIDO
LIMINAR  PARA  PARTICIPAR  DE  CURSO  DE
FORMAÇÃO. POSSÍVEL NOMEAÇÃO ANTES DO FIM
DA  VALIDADE  DO  CERTAME.  DEFERIMENTO.
RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.   QUEBRA
DA ORDEM DOS CLASSIFICADOS.  INVIABILIDADE
JURÍDICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O  Mandado  de  Segurança  é  uma  medida  que
necessita,  para  sua  apreciação,  de  prova  pré-
constituída, não comportando dilação probatória, de
forma  que  inexistindo  comprovação  do  direito
pleiteado nos autos, impõe-se indeferir a liminar.

É de se reformar a decisão atacada quando inexiste
nos  autos  prova  cabal  do  direito  pleiteado  pelos
impetrantes.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados,

ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em Sessão Plenária, por maioria, em  DAR PROVIMENTO ao presente Agravo
Interno, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar
anteriormente concedida, em harmonia com o parecer oral da douta Procuradoria de
Justiça.

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre Mandado de Segurança, com pedido
liminar, impetrado por GUSTAVO ELEOTÉRIO VALENTE, PAULO RODOLFO ROCHA
DE  AMORIM  e  LAÉRCIO  CLEMENTE  DE  FRANÇA  NETO  em  face  do  Senhor
GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, o Diretor da ACADEPOL – Academia de
Polícia da Paraíba e o Presidente da Comissão do Concurso para a Secretaria de
Estado da Segurança e Defesa Social, visando participarem do curso de formação
para  nomeação  dos  cargos  aos  quais  foram  classificados,  antes  de  finda  a
validade do certame.

AI 2007292-23.2014.815.0000



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Liminarmente,  o  Relator  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  a  concedeu,  determinando  a  convocação  dos  impetrantes  para
participarem do próximo Curso de Formação a ser realizado (fls. 286/295).

Nas  informações  de  fls.  318/328,  sustenta  o  Estado  da
Paraíba que os impetrantes não fazem jus a nomeação, em razão de terem sido
aprovados fora das vagas dispostas no edital do concurso público da Polícia Civil
do Estado.

Tempestivamente, o Estado da Paraíba agravou internamente
(fls.  345/354), argumentando que:  “No caso em tela, o instrumento editalício
fixou expressamente o número de vagas para o cargo em relação a cada pólo de
classificação.  Ademais,  conforme  edital  publicado  com  o  resultado  final  do
concurso,  a  parte  autora  restou  classificada  fora  das  vagas  previstas  no
instrumento  editalício,  de  modo  que  não  há  que  se  falar  em  direito  de
prosseguimento no certame e nomeação” (fl. 348).

E alegou ainda que o concurso foi  regionalizado,  e  que os
impetrantes  foram  classificados  fora  do  número  de  vagas  oferecidas  para  a
Cidade de João Pessoa, região concorrida, não merecendo prosperar a liminar
deferida as fls. 286/295, por total ofensa ao princípio da legalidade, além de ferir
a  jurisprudência  consolidada  que  reconhece  como  inexistente  o  direito  de
nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital
do certame. 

Por tais motivos, pugna pela reforma da decisão atacada, para
indeferir o pleito liminar do Mandado de Segurança.

É o breve relatório.

VOTO:

Pois bem!

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  os  impetrantes  foram
classificados, na vaga de Agente de Investigação, para a Região de João Pessoa,
conforme  homologação  do  concurso  publicada  no  DOE  de  30/06/2010,  na
seguinte ordem (fls. 103/105):

Laércio Clemente de França neto – 145 (nota 62,01);

Paulo Rodolfo Rocha de Amorim – 172 (nota 60,07);

Gustavo Eleotério Valente – 181 (nota 59,58);

Porém, no Edital de fls. 65/101, consta as fls. 69 uma tabela
de número 6 (seis) com os municípios e vagas correspondentes, sendo que para
João Pessoa foram destinadas 116 (cento e dezesseis) vagas a serem distribuídas
na  Gerência  Executiva  e  Regional  da  Polícia  Civil  que  engloba  a  região
metropolitana.

Logo, é fácil verificar que os impetrantes foram classificados
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na ordem supracitada,  ou seja,  bem acima do número de vagas disposto  no
referido edital, de modo que nitidamente todos, sem exceção, estão fora do das
vagas estabelecidas para o cargo ao qual concorreram, não fazendo jus, assim,
ao direito ora perquerido.

Ademais,  inexistem nos  autos  provas  cabais  das  vacâncias
alegadas, até se chegar à classificação de cada um dos impetrantes, pois como se
pode ver os três foram classificados aleatoriamente, logo, teria de se observar a
sequência lógica, para evitar uma quebra da ordem da citada lista.

Entre eles existem outros candidatos, dos quais também não
há prova sequer de suas nomeações, como forma de tentar provar uma suposta
quebra  ou  desobediência  da  sequência  de  nomeação  dos  aprovados  e
classificados.

O Judiciário não pode violar tal sequência, ferindo o direito
dos demais candidados que sequer tiveram seus direitos pleiteados. Para que os
impetrantes possam participar do curso de formação, necessário se faz que todos
os outros que estiverem classificados na frente também pudessem ser inscritos e,
só na desistência voluntária de cada um daqueles, preencher com os próximos
daquela ordem sequencial.

É  dever  do  Judiciário,  ao  ser  acionado,  determinar  a
nomeação  coercitiva  de  candidato  aprovado  dentro  das  vagas  do  concurso,
mesmo após escoado o prazo de validade, bem como ordenar a participação em
Curso de Formação, medida menos gravosa que o próprio provimento do cargo,
mas  desde  que  provada  a  situação  ofensiva,  não  simplesmente,  por  meras
conjecturas da existência de vagas, sem ao menos restar demonstrada de plano.

A simples alegação de que existem mais de 500 cargos vagos
em todo o Estado, não prova o direito dos impetrantes, que se submeteram a um
concurso regionalizado, somente podendo ser convocado para a região a qual
foram classificados.

O  número  informado  das  supostas  vagas  existentes,
demonstra uma visão global da situação da Polícia Civil em todo o Estado Paraíba,
sem especificar, ao certo, quais vagas de fato deverão ser preenchidas para o
cargo de agente penitenciário na região de João Pessoa.

Ademais, o surgimento de vagas a despeito de aposentadoria,
exoneração ou falecimento não beneficia  aos impetrantes,  a menos que estas
sejam preenchidas com os concursados, e ainda que assim fosse feito, teria de
obedecer  categoricamente  a  ordem  classificatória,  e  não  da  forma  como  foi
estabelecido na liminar ora atacada.

Por  fim,  não  há  falar  em  inversão  do  ônus  da  prova  em
detrimento  dos  Impetrados,  porquanto,  em sede  de  mandado  de  segurança,
pende  sobre  os  impetrantes,  com  exclusividade,  a  exigência  de  prova  pré-
constituída de sua situação jurídica, razão pela qual, inexistindo, nestes autos,
documentos capazes de esclarecer a verdadeira situação discutida na presente
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segurança,  não se configura a verossimilhança das alegações,  o  que impõe o
indeferimento da liminar.

Assim,  CONHEÇO  do  Agravo  Interno  para  DAR-LHE
PROVIMENTO  a  fim  de  reformar  a  decisão  agravada  e,  consequentemente,
indeferir a liminar do Mandado de Segurança.

É meu voto.

Presidiu a Sessão, com voto, para composição do quorum, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-
Presidente, no eventual exercício da Presidência. Relator: Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  ainda  do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Ricardo Porto,
Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio
Alves Teodósio, João Benedito da Silva, Marcos Coelho de Salles (Juiz convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho) e Luiz
Silvio  Ramalho  Júrnior.  Abstiveram-se  de  votar  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores João Alves  da Silva  e  Saulo  Henriques de Sá e Benevides.
Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria
das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda Ferreira,  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,
Abraham Lincoln da Cunha Ramos e Márcio Murilo da Cunha Ramos (Corregedor
Geral de Justiça).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Fonsêca
Xavier  de  Andrade” do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, no dia 03 de dezembro de 2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
Juiz de Direito – Relator para o Acórdão
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jurisprudência para o mérito do MS

Jurisprudências e súmula sobre a matéria:

STF:
Súmula  15 –  dentro  do prazo de  validade do concurso,  o

candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido
sem observância da classificação.

EMENTAS:

(…)  A  criação  de  novos  cargos,  ainda  que  no  prazo  de
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validade do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para
aqueles  aprovados  fora  do  número  de  vagas  do  edital,  por  se  tratar  de  ato
discricionário e, portanto, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da
Administração.  Hipótese em que a edição de resolução pelo Tribunal  Superior
Eleitoral,  que  determinava  que  as  vagas  criadas  posteriormente  fossem
preenchidas com o concurso então vigente, retirou do Tribunal Regional Eleitoral a
discricionariedade de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os que já
estavam concursados. Diante de tal peculiaridade, reconhece-se aos recorrentes o
direito subjetivo à nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação do
concurso público. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição
de  efeitos  modificativos,  a  fim  de  conhecer  e  dar  provimento  ao  recurso
extraordinário.  (RE  607590  AgR-ED,  Relator(a):   Min.  ROBERTO  BARROSO,
Primeira  Turma,  julgado  em  19/08/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-196
DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014). Destaquei.

ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PROFISSIONAL DA ACADEMIA DE
POLICIA DO DF. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CANDIDATO APROVADO FORA DO
NÚMERO  DE  VAGAS.  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O candidato classificado
em concurso público além do número de vagas previstas no edital não possui
direito subjetivo à nomeação e posse, mas, sim, mera expectativa de direito, não
havendo falar-se em direito líquido e certo à convocação pretendida. 2. In casu,
não se vislumbra na estreita e superficial cognição admitida na análise do pedido
liminar formulado, prova inequívoca apta ao reconhecimento da verossimilhança
da alegação capaz de viabilizar o efeito suspensivo ativo pleiteado, considerando
os artigos 558 c/c 527, III e 273, todos do CPC. Assim, como também não restou
demonstrado  o  periculum  in  mor,  no  sentido  de  viabilizar  o  pedido  liminar
pretendido. 3. Agravo regimental não provido. (TJDF; Rec 2014.00.2.012132-3;
Ac.  804.804;  Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Alfeu  Machado;  DJDFTE
28/07/2014; Pág. 51)  

CONSTITUCIONAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
NO  EDITAL.  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA  A
MESMA FUNÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE,  ANTE A POSIÇÃO PACÍFICA
DO  STJ.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  SUBJETIVO  A  SER  TUTELADO  PELO
MANDAMUS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTE DO
STJ.  INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  EXTINÇÃO  MONOCRÁTICA  DO
PROCESSO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  1.  A  Impetrante  se  submeteu  ao
certame para  preenchimento  de  vagas  na  carreira  docente  do  ensino  público
estadual. Contudo, obteve aprovação e classificação fora do número de vagas,
assistindo-lhe apenas mera expectativa de direito à nomeação. 2. Verificando-se
inexistir direito subjetivo a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança, deve
a  inicial  ser  indeferida,  nos  termos  do  art.  10  da  Lei  nº  12.016/2009  e  da
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jurisprudência do STJ (AgRg no RMS 33.716/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/12/2013). 

TJPB:

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO. MANDADO
DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. ADMISSÃO DE TERCEIROS A TÍTULO PRECÁRIO
PARA A MESMA FUNÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATADOS QUE
NÃO  OCUPAM  CARGO.  INEXISTÊNCIA  DE  VAGA  A  SER  PROVIDA.  MERA
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DE
TRIBUNAL  SUPERIOR.  APLICAÇÃO  DO  CAPUT  DO  ART.  557  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES DO REGIMENTAL INSUFICIENTES A TRANSMUDAR
O  ENTENDIMENTO  ESPOSADO.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA.  O  candidato
aprovado em certame fora do número de clarões oferecidos no edital,  possui
mera  expectativa  à  nomeação,  somente  adquirindo  direito  subjetivo  se
comprovado  o  surgimento  de  novas  vagas  durante  o  prazo  de  validade  do
concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-
las. A celebração de contrato administrativo temporário, para exercício de função
equivalente ao cargo efetivo para o qual o candidato se classificou em concurso
público, como excedente ao número de vagas existentes, não lhe gera o direito à
nomeação, eis que tal criação (cargo) só pode decorrer de Lei. Inexiste preterição
na convocação de candidato aprovado fora do montante de vagas oferecidas pelo
edital  quando  a  administração  efetuar  contratações  temporárias  para  aquela
mesma função, pois a extinção do vínculo contratual não faria surgir o cargo para
a  nomeação  pretendida.  ¿a  jurisprudência  da  corte  é  no  sentido  de  que  a
contratação  precária  mediante  terceirização  de  serviço  somente  configura
preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que
fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver
como  finalidade  o  preenchimento  de  cargos  efetivos  vagos.  (stf.  Are  756227
AGR  /  RN.  Rel.  Min.  Dias  toffoli.  J.  Em  22/04/  2014).  ¿não  é  a  simples
contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera
direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove
que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento
efetivo desocupados. (stj. RMS 33875 / MT. Rel. Min. Arnaldo esteves Lima. J. Em
19/06/2012). ¿ao exercerem apenas uma função, os servidores eventualmente
requisitados de outros órgãos não ocupam nenhum dos cargos pertencentes ao
quadro  do órgão requisitante.  (tjpb.  Tribunal  pleno.  MS nº 999.2009.000162-
2/001.  Rel.  Dr.  Miguel  de  britto  lyra  filho,  juiz  de  direito  convocado.  J.  Em
17/06/2009).  ¿a  contratação  temporária  fundamentada  no  art.  37,  IX,  da
Constituição  da  República  não  implica  necessariamente  o  reconhecimento  de
haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão no serviço ocorre,
não para assumir um cargo ou emprego público, mas para exercer uma função
pública marcada pela transitoriedade e excepcionalidade, devidamente justificada
pelo interesse público. (stj. AGRG no RMS 34186 / MG. Rel. Min. Castro meira. J.
Em  04/10/2011).  (TJPB;  APL  0001346-78.2012.815.0581;  Primeira  Câmara
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Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 17/10/2014; Pág. 15)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL.
VAGA  DEVIDAMENTE  PREENCHIDA  POR  CANDIDATA  APROVADA.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  MAIS  CARGOS  CRIADOS  POR  LEI.
INEXISTÊNCIA  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À  NOMEAÇÃO.  DENEGAÇÃO  DA
ORDEM. A não comprovação da existência de cargo vago criado por Lei impede a
concessão da ordem para a nomeação de candidato aprovado fora do número de
vagas, além da existência de prova nos autos do preenchimento do cargo previsto
no  edital.  (TJPB;  MS  2001565-20.2013.815.0000;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 15/07/2014; Pág. 9)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.
INEXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À ORDEM
CLASSIFICATÓRIA-  PRECEDENTE  ESPECÍFICO  DO  EXCELSO  PRETÓRIO.
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA.  Candidata  aprovada  fora  do  número  de  vagas
estimada no edital, não possui direito líquido e certo à nomeação, haja vista que
a previsão editalícia contava com apenas uma vaga e já foi suprida por candidato
devidamente aprovado. Ausência de prova de cargo efetivo vago ou que existe
vício na ordem classificatória. “ressalte-se que o dever da administração e, em
consequênica,  o  direito  dos  aprovados,  não  se  estende  a  todas  as  vagas
existentes,  nem sequer aquelas  surgidas posteriormente,  mas apenas àquelas
expressamente previstas no edital de concurso” (stf. Re nº 598.099/ms. Rel. Min.
Gilmar  Mendes.  J.  Em 10/08/2011).  (TJPB;  Rec.  0588353-14.2013.815.0000;
Tribunal Pleno; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 17/03/2014;
Pág. 9)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL.
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIROS DENTRO DO PRAZO DE
VALIDADE  DO  CERTAME.  VAGA  DEVIDAMENTE  PREENCHIDA  POR  CANDIDATO
APROVADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MAIS CARGOS CRIADOS
POR LEI. INEXISTÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO
DO APELO. A não comprovação da existência de cargo vago criado por Lei impede
a concessão da ordem para a nomeação de candidata aprovada fora do número
de vagas, mesmo diante da contratação temporária para o exercício das mesmas
funções,  além da  existência  de  prova  nos  autos  do  preenchimento  do  cargo
previsto  no  edital.  (TJPB;  AC  025.2012.007614-3/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
08/08/2013; Pág. 15)

Acórdão do processo nº 20109306420148150000 - Órgão (-
Não possui -) - Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ - j. Em 23-10-2014: 
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AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL.  CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DAS  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL
ESPECIFICAMENTE PARA A 2ª DELEGACIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. (…)
GARANTIA  DE  PARTICIPAÇÃO  NO  PRÓXIMO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  A  SER
DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. CONCURSO
REGIONALIZADO.  CLASSIFICAÇÃO  FORA  DAS  VAGAS  ESPECÍFICAS.
INDEFERIMENTO.  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.AGRAVO  INTERNODESPROVIDO.  (…)  Somente  é  cabível  a
intervenção do Judiciário em sede de convocação de candidatos de concurso após
o prazo de validade do certame. (…) 5. A classificação fora das vagas previstas
em Edital de concurso regionalizado para uma determinada Delegacia não gera o
direito de convocação para o Curso de Formação. 6. A existência de vagas criadas
por lei no quadro da carreira não é suficiente para a garantia de convocação para
o  Curso  de  Formação  de  Delegado  da  Polícia  Civil,  sendo  necessário  que  o
interessado esteja classificado dentro do quantitativo que o edital previu para a
Delegacia escolhida como opção específica de concorrência.

PJE (arquivo pessoal):

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL.  CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DAS  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL
ESPECIFICAMENTE  PARA  A  2ª  DELEGACIA  REGIONAL  DE  CAMPINA  GRANDE.
REQUERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM  PRÉVIOS  MANDADOS  DE  SEGURANÇA  INTERPOSTOS  POR  OUTROS
CANDIDATOS, AINDA QUE RELATIVOS AO MESMO CONCURSO. INDEFERIMENTO.
REQUERIMENTO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO  DE
VALIDADE  DO CONCURSO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA.  INCOMPATIBILIDADE
COM O ART. 37, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RESERVA DE
VAGAS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

INDEFERIMENTO. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NO PRÓXIMO
CURSO DE FORMAÇÃO A SER DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS.  CONCURSO REGIONALIZADO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS
VAGAS  ESPECÍFICAS.  INDEFERIMENTO.  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA  POR
SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.AGRAVO  INTERNODESPROVIDO.  1.  Não  há
conexão entre dois mandados de segurança impetrados por diferentes candidatos
de um mesmo concurso público, somente pelo fato de serem ambos relativos a
um mesmo certame. 2. Somente é cabível a intervenção do Judiciário em sede de
convocação de candidatos de concurso após o prazo de validade do certame. 3.
Se o Judiciário dispõe de poderes para, após o escoamento do prazo de validade,
determinar a  nomeação coercitiva  do candidato,  com muito  mais  razão lhe é
possível ordenar o ofertamento de Curso de Formação, medida menos gravosa
que o provimento  do cargo,  raciocínio  que ilide  a  alegada urgência  quanto  à
pretendida suspensão da fluência daquele  lapso.  4.  A suspensão do prazo de
validade do concurso não se compatibiliza com o art.  37, III,  da Constituição
Federal,  porquanto  equivale  a  elastecê-lo  para  mais  de  quatro  anos,  o  que
esvaziaria a limitação constitucional. 5. A classificação fora das vagas previstas
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em Edital de concurso regionalizado para uma determinada Delegacia não gera o
direito de convocação para o Curso de Formação. 6. A existência de vagas criadas
por lei no quadro da carreira não é suficiente para a garantia de convocação para
o  Curso  de  Formação  de  Delegado  da  Polícia  Civil,  sendo  necessário  que  o
interessado esteja classificado dentro do quantitativo que o edital previu para a
Delegacia escolhida como opção específica de concorrência. 

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA
CIVIL.  CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DAS  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL
ESPECIFICAMENTE  PARA  A  2ª  DELEGACIA  REGIONAL  DE  CAMPINA  GRANDE.
REQUERIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM  PRÉVIOS  MANDADOS  DE  SEGURANÇA  INTERPOSTOS  POR  OUTROS
CANDIDATOS, AINDA QUE RELATIVOS AO MESMO CONCURSO. INDEFERIMENTO.
REQUERIMENTO  DE  MEDIDAS  CAUTELARES.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO  DE
VALIDADE  DO  CONCURSO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA.  INCOMPATIBILIDADE
COM O ART. 37, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RESERVA DE
VAGAS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

INDEFERIMENTO. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NO PRÓXIMO
CURSO DE FORMAÇÃO A SER DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS.  CONCURSO REGIONALIZADO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS
VAGAS  ESPECÍFICAS.  INDEFERIMENTO.  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA  POR
SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.AGRAVO  INTERNODESPROVIDO.  1.  Não  há
conexão entre dois mandados de segurança impetrados por diferentes candidatos
de um mesmo concurso público, somente pelo fato de serem ambos relativos a
um mesmo certame. 2. Somente é cabível a intervenção do Judiciário em sede de
convocação de candidatos de concurso após o prazo de validade do certame. 3.
Se o Judiciário dispõe de poderes para, após o escoamento do prazo de validade,
determinar  a  nomeação coercitiva  do candidato,  com muito  mais  razão lhe  é
possível ordenar o ofertamento de Curso de Formação, medida menos gravosa
que o  provimento  do cargo,  raciocínio  que ilide  a  alegada  urgência  quanto  à
pretendida suspensão da fluência  daquele  lapso.  4.  A suspensão do prazo de
validade do concurso não se compatibiliza com o art.  37, III,  da Constituição
Federal,  porquanto  equivale  a  elastecê-lo  para  mais  de  quatro  anos,  o  que
esvaziaria a limitação constitucional. 5. A classificação fora das vagas previstas
em Edital de concurso regionalizado para uma determinada Delegacia não gera o
direito de convocação para o Curso de Formação. 6. A existência de vagas criadas
por lei no quadro da carreira não é suficiente para a garantia de convocação para
o  Curso  de  Formação  de  Delegado  da  Polícia  Civil,  sendo  necessário  que  o
interessado esteja classificado dentro do quantitativo que o edital previu para a
Delegacia escolhida como opção específica de concorrência.

Ante o exposto, Ante todo o exposto, REJEITO os presentes
embargos declaratórios, com efeitos modificativos, e declaro de ofício extinta
a punibilidade do agente ante a incidência da prescrição, em relação também à
pena de inabilitação, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.
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Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO  FILHO,  Relator,  e  Wolfram  da
Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Joás de
Brito Pereira Filho). 

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
04 (quatro) dias do mês de Dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 09 de Dezembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR

AI 2007292-23.2014.815.0000 11


