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MM JUIZ:

Trata-se de o por  impetradoMANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR   ANA BEATRIZ DE
em desfavor do alegando que foi convocada paraFREITAS PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO DANTAS  

assumir  cargo provido através de concurso público e teve a convocação anulada.

 

Aduz que já se passaram mais de dois meses após a convocação e não conseguiu tomar posse no
aludido cargo, apesar de já haver procurado a Prefeitura para solucionar seu problema.

Juntou documentos.

É o relatório.

Passo a opinar:

 

O Mandado de Segurança, segundo o norte da Carta Magna, será concedido para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público (art. 5º, inciso LXIX, da Carta Magna).

Sabe-se que se constitui remédio constitucional específico, objetivando proteger direito líquido e
certo, diante da ilegalidade que representa evidente abuso de poder, devendo estar presentes, dessa
maneira, dois elementos básicos ao seu acolhimento: direito líquido e certo do impetrante e ato ilegal da
autoridade coatora.

Nesse sentido, preceitua o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo

.receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
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De acordo com HELY LOPES MEIRELLES1 o 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 ainda 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. Quando a lei alude a direito líquido e

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no

momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”

 

In casu, a impetrante submeteu-se a concurso público para preenchimento de vagas de enfermeiro e
mesmo após sua convocação teve o edital cancelado sem nenhuma justificativa plausível.

 

 

In casu, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Portanto, este Órgão Ministerial não possui qualquer óbice ao deferimento do pleito, uma vez que,
além de ser pacífico o entendimento favorável a concessão deste tipo de mandado, a impetrante já
classificado dentro das vagas do cadastro de reserva e sendo o cargo público em questão ocupado por
excepcional interesse público, é entendimento majoritário da jurisprudência que haja a convocação da
mesma para tal função.

 

Para o desembargador-relator Itamar de Lima, baseado no Recurso Extraordinário (RE nº598.099,
Relator: min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/082011) do STF no qual reconhece
repercussão geral da matéria, ressaltou.

“O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da administração pública e

dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e

incondicional respeito à confiança dos cidadãos. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência,

impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também a garantia fundamental da plena efetividade dos

princípios do concurso público.”

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando o lastro fático e probatório, o Ministério Público da Paraíba, por
meio de seu Promotor de Justiça signatário, opina pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA pleiteada,
determinando-se que seja garantida a sua nomeação e posterior posse da impetrante ao cargo pretendido
para o qual está classificada.
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Assinado eletronicamente.
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