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CONCLUSÃO
Aos 02 dias do mês de Julho de 2015, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Flávio Henrique de Melo. 
Eu, _________ Fábio da Silva Amaral - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara Cível
Processo: 0002822-42.2015.8.22.0003
Classe: Mandado de Segurança
Requerente: Marcia Aparecida da Silva Santos
Requerido: Maria Aparecida Torquato Simon

DECISÃO

1- Trata-se de pedido liminar em mandado de segurança impetrado por Marcia 

Aparecida da Silva Santos em face da Prefeita do Município de Governador Jorge 

Teixeira, todos já qualificados, onde o impetrante requer que seja imediatamente 

convocada e nomeada ao cargo que foi aprovado em primeira colocação, qual seja, 

cozinheira, local de vaga CRA'S PROJOVEM DISTRITO DE COLINA VERDE, pois a 

vigência do concurso está a se encerrar e não preenchida a vaga prevista no edital para o 

cargo que concorreu (fls. 03/16). Juntou documentos (fls. 17/51). 

É o sucinto relatório.

Inicialmente se observa que há uma fala técnica na exordial, pois se verifica-se que 

o mandado de segurança impetradado é em desfavor da Prefeita, quando técnicamente 

deve-se imputar a ato ou omissão da autoridade coatora.

Como se verifica, no caso em apreço, coloca-se a baila a omissão da Prefeita 

Municipal de Governador Jorge Teixeira.

Pois bem. É bem-sabido que a concessão de liminar está subordinada à constatação 

do fumus boni iuris e do periculum in mora, que pelo disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/09, que consistem, respectivamente, na relevância ou plausibilidade dos 

fundamentos do pedido e na ineficácia da medida, caso seja concedida tardiamente.

No caso dos autos, verifica-se que os requisitos para a concessão da liminar 

encontra respaldo no Edital n. 001/2011 de fls. 23/51, o decreto de prorrogação do concurso 

se encerra em 07/08/2015 como se vislumbra no documento de fls. 51 bem como a 
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publicação da homologação do resultado final do concurso, onde se verifica que a 

impetrante foi classificada em primeira colocação (fls. 41).

A impetrante aduziu que efetuou requerimento administrativo para a sua posse, 

como faz prova de fls. 24.

Assim sendo, verifica-se que a impetrante foi aprovado dentro dos classificados, a 

impetrante se encontra aprovada dentro do número de vagas existentes a seu cargo, fato 

que lhe trouxe direito subjetivo à nomeação, considerando, ainda, que o prazo de validade 

do concurso esteja próximo de expirar, como bem assevera o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. SERVIDOR ESTADUAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Ocorrendo o vencimento do prazo de 

validade do certame em junho/2010, conforme previsão do Decreto Estadual n. 12.562/2008, 

a recorrente passou a ter direito subjetivo à sua nomeação para o cargo de Agente de 

Serviços de Limpeza no Município de Batayporã - MS, segundo a pacífica jurisprudência 

desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso ordinário provido para conceder-se a 

segurança, a fim de determinar a imediata nomeação da ora recorrente (RMS 30.624/MS, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ademais, a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça corrobora com o 

entendimento deste juízo:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. VAGA 

REMANESCENTE. VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. 

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. A partir da 

veiculação, pelo instrumento convocatório, da necessidade de a Administração prover 

determinado número de vagas, a nomeação e posse, que seriam, a princípio, atos 

discricionários, de acordo com a necessidade do serviço público, torna-se vinculado, gerando, 

em contrapartida, direito subjetivo para o candidato aprovado dentro do número de vagas 

previstas em edital. (Precedentes do STJ.) ( Mand. Segurança, N. 20000020080098681, Rel. 

Des. Waltenberg Junior, J. 30/09/2008).

Dessa feita, diante do acervo probatório que acompanha a inicial, observo que a 

impetrante logrou aprovação no certame, e por desistência dos três primeiros colocados 

que não compareceram para tomar posse, a mesma se encontra dentro do número de 
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vagas constante no edital e que já está a ocorrer a expiração do prazo de validade do 

concurso público, portanto, resta configurado seu direito líquido e certo à nomeação, uma 

vez que antes da criação do cargo público, “há uma prévia necessidade de dotação 

orçamentária, incidindo, pois, os princípios da lealdade, da boa-fé administrativa e da 

segurança jurídica, a converter a mera expectativa em direito subjetivo” (Mandado de 

Segurança n. 0000534-33.2015.822.0000).

Por consequência, há de ser garantida a posse pleiteada em sede liminar.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar e determino que a Prefeita do 

Município de Governador Jorge Teixeira ou quem suas vezes o fizer, proceda a convocação 

e nomeação da impetrante a Sra. Marcia Aparecida da Silva Santos, ao cargo de 

cozinheira, local de vaga CRA'S PROJOVEM DISTRITO DE COLINA VERDE.

2- Intime-se a parte impetrada para que cumpra a ordem liminar no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruída 

com cópia da petição inicial, onde está inserido o endereço da parte impetrada.

3- Notifique-se a impetrada para apresentar suas informações em 10 (dez) dias, na 

forma do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09.

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruída 

com cópia da petição inicial, onde está inserido os pedidos e o endereço da parte 

impetrada.

4- Nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09, dê-se ciência do feito ao Município 

Governador Jorge Teixeira, enviando-lhe cópia da inicial, e, querendo, ingresse no feito 

como parte interessada.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO, devendo ser instruído com 
cópia da petição inicial.

5- Prestadas as informações, dê-se vistas ao Ministério Público.
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Cumpra-se.

Jaru-RO, quinta-feira, 2 de julho de 2015.

Flávio Henrique de Melo 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Julho de 2015. Eu, _________ Fábio da Silva Amaral - Escrivã(o) Judicial, recebi 
estes autos.


