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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NOMEAÇÃO  EM  CONCURSO 
PÚBLICO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  APROVAÇÃO  DENTRO  DO 
NÚMERO DE VAGAS.  CANDIDATA  ACOMODADA EM POSIÇÃO 
REFERENTE À CADASTRO DE RESERVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  AUSÊNCIA DE  FUMAÇA DO  BOM 
DIREITO.  ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 

-  Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3.  
Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado  
em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação,  
mas mera expectativa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31790 AgR,  Relator(a):   Min.  GILMAR MENDES, Segunda Turma,  julgado em 
29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-
2014) 

- Ausente a fumaça do bom direito, a negativa da pretensão do agravante é 
medida que se impõe. 

V I S T O S

Trata-se de  Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo Ativo 
interposto por  Valdirene Batista Gomes, contra decisão (fls. 10/11) que indeferiu antecipação de 
tutela  requerida  nos  autos  de  “Mandado  de  Segurança”  interposto  em  face  do  Prefeito  do 
Município de Lagoa Seca,  sob fundamento de que a impetrante, ora recorrente, não demonstrou 
encontrar-se aprovada dentro das vagas,  bem como que a candidata  na colocação anterior  teria 
assumido o cargo. 

Em suas razões (fls. 02/08), sustenta que restou aprovada na 2ª posição para o 
Cargo de Auxiliar de Odontologia, e que a autoridade coatora simplesmente resolveu aproveitar 
pessoa de função diferente para exercer a atividade.

Também informa que a primeira colocada, a Sr. Joelma Ferreira Costa, fora



 nomeada e encontra-se exercendo a atividade, conforme colaciona declaração 
e portarias.

Liminar Indeferida às fls. 91/93.

Informações às fls. 100/101.

Contrarrazões às fls. 103/106.

Insta  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  da 
súplica (fls. 109/113).

É o breve relatório. DECIDO.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação  do pedido 
liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade, eis que 
suficiente ao caso. 

Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo Civil, o Relator  
poderá, desde que haja solicitação do agravante, antecipar os efeitos da tutela  
recursal,  condicionando  o  deferimento  do  pedido  à  relevância  da  
fundamentação (fumus boni juris) e à possibilidade de ocorrência de lesão  
grave e de difícil reparação (periculum in mora).

Portanto,  para  a  concessão  do  efeito  suspensivo  ativo,  é  imprescindível  a  
presença de ambos os requisitos.

   Partindo de um juízo de cognição sumária  , entendo que a decisão proferida  
na instância inferior merece ser mantida.

No caso, não se verifica a verosimilhança das alegações.

Diferentemente do afirmado pela insurgente, após realização de desempate no  
certame, esta passou a ocupar a 3ª colocação, e não a 2º posição (doc. fls. 80).  
Sendo  que,  conforme previsão editalícia,  o  certame prevê  02  (duas)  vagas  
imediatas e 02 (duas) na forma de cadastro de reserva.

Assim, verifica-se que a impetrante, ora agravante, não se encontra dentro do  
número  de  clarões  para  nomeação  imediata,  possuindo  apenas,  conforme  
orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma expectativa de direito. Veja-
se:

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO  
PÚBLICO  -  CANDIDATOS  INSERIDOS EM CADASTRO  DE RESERVA -  
NOVAS  VAGAS  -  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  -  
JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -  
PRECEDENTES  DO  STF  -  CESSÃO  DE  SERVIDORES  MUNICIPAIS  -  
TERMO  DE  COOPERAÇÃO  -  PRETERIÇÃO  NÃO  MATERIALIZADA  -  
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Os candidatos aprovados em concurso público mas inseridos em cadastro  
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de reserva têm expectativa de direito à nomeação.
2. O STF tem entendido caber à Administração, com relação aos cargos que  
surjam durante o período de validade do certame, decidir sobre a forma de  
gestão,  podendo,  inclusive  extingui-las  conforme  juízo  de  conveniência  e  
oportunidade.  Proposta  de  alinhamento  da  jurisprudência  desta  Corte  à  
posição do STF.
3. Não restou devidamente materializada preterição de candidato aprovado,  
com expectativa de nomeação, em espera no cadastro de reserva.
4.  A  cessão  de  servidores  municipais  não  é  de  autoria  da  autoridade  
impetrada, sendo o responsável estranho à impetração.
5. Segurança denegada.
(MS  17.886/DF,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  
11/09/2013, DJe 14/10/2013)

Com efeito, o caso dos autos subsume-se à hipótese acima explicitada, haja  
vista que a irresignante está acomodada no cadastro de reserva.

Ademais, não há provas suficientes da expiração do concurso, uma vez que a  
demandante colacionou apenas o Decreto nº 01/2012 (fls. 82), que afirma que  
em 25 de janeiro de 2012 o certame foi homologado e possui validade de 02  
(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período. 

Fazendo-se as contas, no dia 25 de janeiro deste ano findar-se-ia um biênio,  
todavia, não há notícias de que não houve a prorrogação do mesmo. Ora, na  
hipótese  de  prorrogação,  a  administração  possui  a  discricionariedade  de  
nomear, até mesmo os candidatos  aptos dentro das vagas, até o termo final de  
validade. Veja-se aresto do Tribunal Cidadão:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.  
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE  
VALIDADE NÃO EXPIRADO.
EXPECTATIVA DE DIREITO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido  
aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo  
de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a  
respectiva nomeação.
2.  Enquanto  não  expirado  o  prazo  de  validade  do  concurso  público,  o  
candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de  
direito  à  nomeação,  a  ser  concretizado  conforme  juízo  de  conveniência  e  
oportunidade.
3. Segurança denegada.
(MS 18.717/DF, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,  PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em  
22/05/2013, DJe 05/06/2013)

Por fim, mais um motivo entendo inviável o deferimento do efeito suspensivo  
ativo, uma vez que inexiste elemento de convicção no caderno processual a  
demonstrar a aludida preterição. 

A simples alegação de que uma pessoa encontra-se “aproveitada” no cargo ao  
qual a impetrante restou aprovada é insuficiente para embasar um pedido de  
tutela antecipada realizado em Mandado de Segurança, uma vez que este se  
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presta a proteger apenas um direito líquido e certo. 

Por  fim,  reforçando  a  tese  dispendida,  acrescento  manifestação  recente  do 
Superior Tribunal de Justiça e da Corte Máxima:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.  
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO  
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS  
NO  DECORRER  NO  CERTAME.  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  
NOMEAÇÃO.
1.  Hipótese  em  que  a  impetrante,  classificada  fora  do  número  de  vagas  
previstas  no  edital,  requer  a  sua  nomeação  e  posse,  sob  a  alegação  de  
surgimento de duas vagas durante a validade do certame (com as quais atinge  
a sua colocação), uma decorrente da aposentadoria de servidora do quadro  
do  Ministério  do  Trabalho  e  outra  oriunda  de  remoção  de  candidato  
empossado nas vagas de Deficiente Físico.
2. A Primeira Seção desta Corte, nos autos do MS 17.886/DF, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 14.10.2013, reafirmou expressamente o entendimento  
já consolidado neste Tribunal, em alinhamento ao decidido pelo STF nos autos  
do  RE 598.099/MG,  de  que  os  candidatos  aprovados  fora  dos  número  de  
vagas  previstas  no  edital  ou  em  concurso  para  cadastro  de  reservas  não  
possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam  
no  período  de  validade  do  concurso  (por  criação  de  lei  ou  por  força  de  
vacância),  cujo  preenchimento  está  sujeito  a  juízo  de  conveniência  e  
oportunidade da Administração. (...)
3. Segurança denegada.
(MS 20.079/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 09/04/2014, DJe 14/04/2014)

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3.  
Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado  
em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação,  
mas mera expectativa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31790 AgR, Relator(a):   Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-
2014) 

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO ao  presente  agravo  de 
instrumento, para manter inalterada a decisão de 1ª instância.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Des. José Ricardo Porto
          Relator

J/11R/07
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