
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DO NUGEP E DA COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES

OFÍCIO Nº. 94/2019 – NUGEP

                                                                    

                                                                 São Luís/MA, 13 de dezembro de 2019.

Assunto:  Comunicado  de  Revogação  de  suspensão  de  processos  em
virtude  do  IRDR nº.   0008456-27.2016.8.10.0000  (48.732/2016)  –
Concurso de Professores

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Magistrado(a),

 Cumprimentando-o cordialmente V. Exa, sirvo-me do presente para

comunicar a possibilidade de retomada de julgamento dos feitos relativos ao IRDR nº.

0008456-27.2016.8.10.0000  (48732/2016)  –  Concurso  de  Professores,

conforme decisão  do Desembargador Relator, em anexo, nos seguintes termos:

¨

"Considerando, por fim, que já superado o prazo de que trata o art.

980,  caput,do CPC2, declaro cessada a suspensão dos processos

para que a tese supra possa ser aplicada de imediato. “

Comunico, ainda,  que os Embargos de Declaração n.º 20.756/2019

foram acolhidos parcialmente, pelo Tribunal Pleno,  por unanimidade, para modular os

efeitos da tese já fixada, nos termos a seguir:

“Os  candidatos  excedentes,  em  concurso  público  para

professor do Estado, não têm direito à nomeação em razão

da contratação de professores temporários dentro do prazo 
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de validade do certame, para o mesmo local e disciplina de

aprovação  dos  excedentes,  ante  a  inexistência  de  cargo

efetivo a ser provido, assegurada, todavia, a manutenção das

nomeações realizadas até a fixação desta tese.”

Demais informações poderão ser consultadas no Portal do NUGEP/MA,

através do endereço www.tjma.jus.br/nugep

Aproveito  o  ensejo  para  renovar  a  Vossa  Excelência  protestos  de

elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Secretária do NUGEP e da Comissão Gestora de Precedentes 
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