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Gabinete do Desembargador
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Acórdão
Apelação Cível – nº. 0090262-96.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Vanina  Santiago  de Freitas  Albuquerque  -  Adv.:  Jacqueline 
Rodrigues Chaves.

Apelado:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  procurador  Solón 
Henrique de Sá e Benevides.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO 
ORDINÁRIA  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O  CARGO  DE 
AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA. 
APROVAÇÃO FORA  DO NÚMERO DE  VAGAS. 
NECESSIDADE  DE  OBEDIÊNCIA  DA  ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
NOMEAÇÃO  E  POSSE  IMEDIATA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.
- A candidata aprovada fora do número de vagas 
estimado  no  edital  para  o  cargo  de  Agente  de 
Segurança  Penitenciária  não  possui  direito  de 
nomeação, mas apenas mera expectativa, eis que 
é  ato  discricionário  da  Administração  convocar 
mais concorrentes do que a quantidade prevista 
no instrumento editalício. 
–"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  n°  598.099/MS.  Rel.  Min. 
Gilmar Mendes. J. em 10/08/2011).
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Vanina 
Santiago de Freitas Albuquerque (fls. 205/221), hostilizando sentença 
proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, 
proferido nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelante contra  o 
Estado da Paraíba. 

Do histórico processual verifica-se, que a autora ajuizou 
a presente demanda, requerendo a nomeação definitiva para o cargo de 
agente  penitenciário,  relativo  ao  concurso  realizado  em  2008.  Ao 
sentenciar o feito, o magistrado a quo julgou improcedente o pleito inicial, 
sob o fundamento de que a autora não teria sido aprovada dentro do 
número de vagas oferecidas pelo edital, não havendo obrigação legal do 
Estado da Paraíba em nomeá-la.

 Insatisfeita,  a  autora  intentou  o  presente  apelo, 
alegando, para tanto, em síntese, que  se submeteu ao certame público 
para provimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, regido 
pelo Edital nº 01/2008/SEAD/SECAP, sendo classificada na posição 196ª, 
de um total de 114 vagas para a 2ª entrância.

Alega, ainda, que o referido edital previa a  oferta de 
2.000 vagas, sendo que 830 vagas ainda não teriam sido providas. Aduz 
que 334  vagas  estariam sendo  ocupadas  por  prestadores  de  serviços 
temporários  e  que  teria  direito  à  nomeação.  Ao  final,  pugnou  pelo 
provimento do recurso.

  
O  apelado  não  apresentou  contrarrazões,  conforme 

certidão de fls. 229/v.
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A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo 
desprovimento do apelo (fls. 238/243). 

É o relatório

V O T O

O cerne da presente questão gira em torno da sentença 
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da capital que julgou 
improcedente pedido formulado pela autora/apelante, no sentido de que 
fosse nomeada definitivamente para o cargo de Agente Penitenciário.

No  caso  em  destaque,  verificamos  que  o  Edital  nº 
01/2008/SEAD/SECAP,  que  regeu  o  concurso  público  para  o  cargo  de 
Agente  de  Segurança  Penitenciária,  previu  no  item  2.4  (fl. 38)  a 
quantidade total de 2.000 vagas a serem preenchidas nas três entrâncias 
do Estado, das quais 114 destinaram-se aos candidatos do sexo feminino 
em disputa na segunda entrância, dentro da qual se encontra a apelante, 
que se classificou na posição 196ª.

Assim,  verifica-se  que  a apelante  não  tem  direito  à 
nomeação e posse para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, 
pois não ficou classificada nas vagas ofertadas no Edital do certame.

O Ministro Gilmar Mendes, ao analisar, na qualidade de 
relator,  Recurso  Extraordinário,  no  bojo  do  qual  fora  reconhecida  a 
repercussão  geral  referente  à  questão  do  "direito  à  nomeação  dos 
candidatos aprovados em concurso público", consignou em seu voto que:

"Ressalte-se que o dever da Administração e, 
em  consequência,  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 
598.0991MS. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. em 
10/08/2011).
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Permito-me, ainda, a colacionar recente precedente do 
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE 
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  RECONHECIMENTO  PELAS 
INSTÂNCIAS DE ORIGEM DA OCORRÊNCIA DE 
CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  AINDA  NA 
VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  DA  CANDIDATA 
APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS. 
SÚMULA  N°  7/STJ  FUNDAMENTO  DO 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  NÃO  INFIRMADO. 
SÚMULA  N°  283  DO  STF.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é licito à 
Administração,  no  prazo  de  validade  do 
concurso público, omitir-se de praticar atos de
nomeação dos aprovados no limite das vagas 
ofertadas,  em  respeito  às  suas  legítimas 
expectativas  quanto  à  assunção  do  cargo 
público. Contudo, em relação aos candidatos 
classificados  nas  vagas  remanescentes,  o 
Poder  Público  pode  utilizar-se  do  juízo  de 
conveniência  e  oportunidade.  2.  A  mera 
expectativa  de  direito  se  transforma  em 
direito  subjetivo  à  nomeação  para  os 
candidatos  aprovados  fora  do  número  de 
vagas previsto no edital  do concurso público 
nas  hipóteses  de  violação  da  ordem  de 
classificação  dos  candidatos  nomeados,  em 
desfavor  do  requerente,  em  razão  da 
contratação  de  outra(s)  pessoa(s)  de  forma 
precária  para  esta(s)  vaga(s),  ainda  na 
vigência deste concurso público ou a abertura 
de  novo  certame  ainda  na  vigência  do 
anterior. 3. In casu, as instâncias de origem 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        4



Processo nº 0090262-96.2012.815.2001

reconheceram o direito subjetivo da agravada 
à nomeação para o cargo de economista pleno 
da  Petrobrás,  em razão  da  comprovação  da 
existência  de  funcionários  contratados, 
através  de  empresa  terceirizada,  para  a 
mesma função para a qual fora aprovada. 4. O
acolhimento  da  alegação  do  recorrente, 
relativa  à  ausência  de  comprovação  da 
contratação  precária,  com  a  consequente 
alteração  da  conclusão  a  que  chegaram  as 
instâncias  a  quo,  demandaria 
necessariamente  a  análise  do  acervo  .fático 
probatório  dos  autos,  o  que,  contudo, 
encontra  óbice  na  Súmula  n°  7/ST1  (.)  6. 
Agravo  Regimental  desprovido."  (STJ.  AgRg-
AG-REsp 22.749. Proc. 2011/0154151-0. Rel. 
Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho.  J.  em 
14/02/2012). Grifei.

E ainda,

“Os  candidatos  classificados  em  concurso 
público,  mas  além  do  número  de  vagas 
previstas  no  edital,  tal  como  ocorre  na 
hipótese dos autos, têm mera expectativa de 
direito  à  nomeação  e  posse,  estando  esse 
vinculado  ao  juízo  de  conveniência  e 
oportunidade da Administração (...) 3. Agravo 
regimental  desprovido."  (STJ.  AgRg  no  RMS 
30815  /  MS.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.  J.  em 
17/11/2011).

Por fim, 

“Prevalece  no Superior  tribunal  de  Justiça  a 
orientação de que "Os aprovados em concurso 
público fora do número de vagas previstas no 
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edital não têm direito subjetivo à nomeação, 
mas  apenas  expectativa  de  direito,  que  se 
submete  ao  juízo  de  conveniência  e 
oportunidade da Administração. Some-se que 
o quadro foi completado com a nomeação de 
candidatos  de  melhor  classificação"  (MS 
I6.623/DF,  Rel.  MM.  HERMAN  BENJAMIN, 
Primeira  Seção,  DJe  20/9/11).  4.  Agravo 
regimental  não  provido."  (STJ.  AgRg  na  MC 
18372  I  AC.  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  de 
Lima. J. em 25/10/2011). 

Importante  ressaltar  que,  muito  embora  a  apelante 
tenha  afirmado que  ao  longo  da  vigência  do  concurso  algumas  vagas 
estariam sendo ocupadas por prestadores de serviços, o fato é que tal 
alegação não foi devidamente comprovada pela autora/apelante.

Por outro lado, conforme afirmado pela própria autora, 
existem outros candidatos classificados em posições à sua frente. Ora, tal 
fato  já  impediria,  por  si  só,  a  procedência  do  seu  pedido  inicial  para 
nomeá-la  em  detrimento  desses  candidatos,  sob  pena  de  violação  à 
ordem de classificação. Portanto, não vislumbro motivos para reformar a 
sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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