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MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
PREVISAÕ  EDITALÍCIA  DE  CADASTRO  DE
RESERVA.  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À
NOMEAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO
POR  SERVIDORES  REQUISITADOS.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DOS  CARGOS  OCUPADOS
PELOS  SERVIDORES  CEDIDOS.
SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS  CRIADAS
POR LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.  PODER  DISCRICIONÁRIO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES.  INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.  ART. 267, INCISO
IV,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.

– Não  obstante  tenha  o  impetrante  colacionado
lista com extenso rol de requisitados na região para a
qual concorreu, não restou devidamente provado que
estão  eles  a  exercer  as  atribuições  concernentes  ao
cargo de  Técnico Jurídico/Área Administrativa, ou se
para  atividades  outras  tais  como  de  motorista,
vigilante, analista de sistema/técnico em informática,
por exemplo.

– Ainda que surjam vagas no prazo de validade
de concurso, seja por criação de lei ou por força de
vacância, os candidatos aprovados fora do número de

Mandado de Segurança  nº 2005392-05.2014.815.0000    1



vagas previstas no edital ou até mesmo aprovados em
cadastro  de  reserva  não  possuem  direito  líquido  e
certo  à  nomeação,  porquanto  o  preenchimento  das
vagas  estará  sujeito  ao  juízo  de conveniência  e
oportunidade da Administração. 

– Em virtude da característica peculiar de certeza e
liquidez de seu direito, o autor que se utiliza desse writ
tem o bônus de obter uma tutela jurisdicional por meio
de  um  procedimento  mais  célere,  especialmente
previsto em legislação própria. Por outro lado, possui o
ônus  de  comprovar  de  plano,  por  meio  de
documentação  inequívoca,  que  seu  direito  resulta  de
fato  certo,  apenas  necessitando  o  caso  da  adequada
interpretação jurídica.

– Não juntando provas sobre fatos imprescindíveis
ao  esclarecimento  da  lide,  impõe-se  a  extinção  sem
resolução  de  mérito  do  mandado  de  segurança  com
fundamento  no  art.  267,  inciso  IV,  do  Código  de
Processo Civil.

Vistos.

Trata-se de  Mandado de Segurança Preventivo  com pedido
de  liminar,  impetrado  por  Josenildo  Alves  Formiga contra  suposto  ato
omissivo, ilegal e abusivo praticado pela Presidenta do Tribunal de Justiça
da Paraíba, por entender que teve seu direito líquido e certo cerceado. 

Alega o impetrante, em síntese, que se submeteu às provas do
Concurso Público realizado pelo Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,
regido  pelo  Edital  nº    001/2008,  para  o  cargo  de  Técnico  Jurídico/Área
Administrativa, tendo sido aprovado em vigésimo quarto lugar.

Aduz que não obstante o Edital de abertura anunciasse tratar-se
de  cadastro de  reserva,  seu direito  líquido e  certo reside na  criação de  14
(catorze)  vagas  e,  ainda,  na  existência  de  78  (setenta  e  oito)  servidores
requisitados de outros órgãos, fatos estes que comprovam a necessidade de
contratação  de  pessoal,  conforme  recente  decisão  do   Supremo  Tribunal
Federal.

Requer, ao fim, em caráter  liminar, sua imediata nomeação no
cargo para o qual concorreu, mantendo a decisão em julgamento definitivo do
mérito.

Juntou documentos (fls. 12/236)

Tutela  liminar  indeferida  (fls.  240/242),  sob  o  fundamento  de
ausência de  fumus boni iuris, por implicar a concessão da medida de urgência
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requerida em eventual aumento de despesa ao Poder Público, violando, assim, as
disposições normativas que regem a matéria. 

Notificada  para  prestar  informações,  a  autoridade  impetrada
assevera que embora as Leis nº 9.073/2010 e nº 096/2010 tenham criado  15
(quinze) cargos de Técnico Judiciário – Área Administrativa, o impetrante foi
apenas o 24º colocado, continuando, pois, fora das vagas. Ademais, não houve a
implementação  adequada  da  dotação  financeira/orçamentária  correspondente,
impedindo o preenchimento imediato da totalidade das vagas criadas.

Ressalta, ainda, que conforme entendimento do STF, a criação de
novas vagas não gera, automaticamente, direito à nomeação dos candidatos fora
das vagas, salvo se comprovados arbítrios ou preterições. 

Por conseguinte, aduz que em relação aos servidores requisitados,
de acordo com ao art. 3º da Resolução CNJ nº 88/2009, o limite máximo de cada
Tribunal  é  de  20% do  total  do  quadro,  apresentando  esta  Corte  de  Justiça
percentual de 19,65%, estando, pois, abaixo do limite permitido.

O  Ministério  Público  ofertou  parecer  (fls.  288/294),
manifestando-se  pela  extinção  do  processo  sem  resolução  meritória,  por
considerar  que  o  autor  não  trouxe  prova  documental  pré-constituída,
demonstrando a existência de vagas para o cargo pleiteado. 

É o relatório.

DECIDO.

Como é sabido, o remédio constitucional ora em exame tem a
finalidade de salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de autoridade pública.

Em virtude da característica peculiar de certeza e liquidez de seu
direito, o promovente que se utiliza desse writ tem o bônus de obter uma tutela
jurisdicional por meio de um procedimento mais célere, especialmente previsto
em legislação própria. Por outro lado, possui o ônus de comprovar de plano, por
meio de documentação inequívoca, que seu direito resulta de fato certo, apenas
necessitando da adequada interpretação jurídica.

No  caso  dos  autos,  pretende  o  impetrante  ser  nomeado  e
empossado  no  cargo  de  Técnico  Jurídico/Área  Administrativa  do  quadro  de
pessoal do Tribunal de Justiça da Paraíba. Afirma, pois,  seu direito líquido e
certo, pois, não obstante classificado em vigésimo quarto lugar em um concurso
para  cadastro  de  reservas,  houve a  criação de  14  (catorze)  vagas,  existindo,
ainda, 78 (setenta e oito) servidores requisitados de outros órgãos.

Pois bem. Analisando detidamente o caso dos autos, tenho que
ausente o direito líquido e certo e o ato ilegal apontados pelo impetrante.

 Conforme lição corrente, a classificação de candidatos fora das
vagas  previstas  no  edital  não  lhes  assegura  direito  subjetivo  à  nomeação,
gerando  tão  somente  mera  expectativa  de  direito.  Nesse  passo,  caberá  à
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Administração  Pública  estabelecer  o  momento  da  investidura,  de  maneira
discricionária.

Nesse sentido: 

“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  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.”
(STJ,  MS  17.886/DF,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/09/2013, DJe 14/10/2013)(grifei)

Contudo,  a  doutrina e a  jurisprudência admitem que existem
situações em que o candidato aprovado em concurso público passa a ter  o
direito subjetivo à sua nomeação e à posse dentro do prazo de validade do
concurso, mesmo aprovado fora das vagas. São elas: a) quando o cargo for
preenchido sem observância da classificação em detrimento do impetrante; b)
quando a administração abrir  novo concurso para preenchimento do cargo,
existindo ainda candidatos aprovados do concurso anterior; c) quando houver
contratação  de servidores  temporários  para  ocuparem  o  cargo  vago,  em
detrimento do direito do candidato aprovado em concurso.

Em casos  análogos,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  assim se
manifestou: 
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“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA
FORA  DO NÚMERO  DE VAGAS  PREVISTO  NO
EDITAL.  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  DE
TERCEIROS.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO  CONFIGURADO.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA
83/STJ.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DE  PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 
1. Há direito subjetivo à nomeação e posse se, no
decorrer do prazo de validade do concurso, houver
contratação  de  pessoal  de  forma  precária  para  o
preenchimento de vagas existentes na área para a
qual foi realizado o concurso público, com notória
preterição dos  candidatos  aptos  a ocupar o cargo
público para o qual foram aprovados. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
que  houve  notória  preterição  dos  aprovados  em
certame  ainda  válido,  aptos  a  ocupar  a  mesma
função,  assentando  expressamente  que  a  própria
agravada  foi  contratada pela  empresa  terceirizada
para  desempenhar,  no  mesmo  órgão,  de  forma
precária, as atividades do cargo público para o qual
foi aprovada. 
3.  A  jurisprudência  desta  Corte  entende  que  a
sucumbência  mínima  definida  nas  instâncias
inferiores não pode ser revista, por ser necessário o
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório  dos
autos, o que é defeso em recurso especial. Incidência
da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.”
(STJ,  Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
Data  de  Julgamento:  03/12/2013,  T2 -  SEGUNDA
TURMA)(grifei)

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇAO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.  CONTRATAÇAO  PRECÁRIA  DE
AGENTES  PELA  ADMINISTRAÇAO  PÚBLICA
DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. QUEBRA
DE  ORDEM  CLASSIFICATÓRIA.  NAO
COMPROVAÇAO.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO. 
I  -  A  jurisprudência  desta  e.  Corte  Superior  é
assente  no  sentido  de  que  a  mera  expectativa  de
nomeação dos  candidatos  aprovados  em concurso
público  convola-se  em  direito  líquido  e  certo
quando, dentro do prazo de validade do certame, há
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contratação  de  pessoal  de  forma  precária  para  o
preenchimento de vagas existentes, com preterição
daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o
mesmo cargo ou função. 
II - In casu , todavia, as recorrentes não lograram
demonstrar  que  as  contratações  realizadas  pela
Administração Pública teriam ocorrido em número
suficiente  para caracterizar  a preterição da ordem
classificatória resultante do certame. 
III - Inexistindo prova pré-constituída no writ quanto
à violação do direito alegado, não deve prosperar a
pretensão mandamental, haja vista a impossibilidade
de se promover a dilação probatória. Precedentes do
c. STJ.Recurso desprovido.” 
(RMS 29.227/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 03/08/2009) (grifei) 

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO.
1.  Os  aprovados  em concurso  público  têm apenas
expectativa  de  direito,  em  virtude  da
discricionariedade  administrativa,  submetendo  a
nomeação dos candidatos ao juízo de conveniência e
oportunidade  da  Administração,  e  não  viola,
destarte, os princípios da isonomia e legalidade. Não
há,  portanto,  qualquer  direito  líquido  e  certo  aos
demais candidatos que, fora das vagas indicadas no
edital,  seguiram  como  suplentes  na  ordem  de
classificação do certame.
2.  Não  restaram  comprovadas  as  hipóteses
excepcionais  como,  por  exemplo,  quando  ocorre
preterição na ordem de classificação dos candidatos,
criação  de  novos  concursos  enquanto  vigente  o
anterior,  ou  na  hipótese  de  contratação  de
servidores precários para mesmas funções do cargo
em que o concurso esteja em andamento.
3. Ainda que novas vagas surjam no período de
validade do concurso, - por criação de lei, ou mesmo
por força de vacância -,  o  seu preenchimento está
sujeito  a  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da
Administração.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”.
(STJ.  AgRg  no RMS 21362 /  SP.  Rel.  Min.  Vasco
Della  Giustina,  Des.  Convocado  do  TJ/RS.  J.
em10/04/2012) (grifei)
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No cenário apresentado nestes autos não há que se cogitar da
ocorrência  das  três  primeiras  hipóteses.  De  fato,  a  situação  que  mais  se
assemelha ao caso é a preterição por contratação de temporários. Contudo,
consigno  que  não  há  que  confundir  o  instituto  da  requisição  de  servidor
público com o da contratação à título precário.

A requisição consubstancia-se na cessão de um servidor público
de quadros de pessoal efetivo de determinado órgão, para prestar contribuição
em outro.  Poderá dar-se com ou sem ônus para o órgão requisitante, ou seja, a
depender do ajuste, o servidor poderá continuar a receber pelo órgão entidade
de origem/cedente. 

Ademais,  não  obstante  tenha  o  impetrante  colacionado  lista
com extenso rol de requisitados na região para a qual concorreu, não restou
devidamente provado que estão eles a exercer as atribuições concernentes ao
cargo de  Técnico Jurídico/Área Administrativa, ou se para atividades outras
tais como de motorista, vigilante, analista de sistema/técnico em informática,
por exemplo.

Neste sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais:

“EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO/APELAÇÃO
CÍVEL.  CONCURSO PÚBLICO.  CLASSIFICAÇÃO
ALÉM  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO
DO  PREENCHIMENTO  DOS  CARGOS  PELA
ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM
REEXAME  NECESSÁRIO  E  RECURSO  DE
APELAÇÃO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  
1. A aprovação em concurso público além do limite
de vagas inicialmente ofertadas não é capaz, por si
só,  de  afastar  o  direito  à  nomeação,  caso  fique
demonstrada  a  necessidade  de  preenchimento  dos
cargos,  seja  por  meio  de  designação,  contratação
temporária ou qualquer outra forma de admissão de
pessoal,  que não a nomeação em caráter efetivo. 
2. A candidata aprovada fora de número de vagas
cuja  necessidade  foi  demonstrada  pela
Administração,  não  tem  direito  subjetivo  à
nomeação. 
3. Ausente a comprovação de que a Administração
nomeou,  designou  ou  contratou  servidores  em
número  suficiente  para  alcançar  a  classificação
obtida pela apelada no certame, não se verifica a
ocorrência de preterição a ensejar sua nomeação no
cargo  almejado. 
4.  O  documento  acostado  demonstrando  existirem
servidores  cedidos  pelas  municipalidades  às
Administrações  Fazendárias  não  se  presta  para
comprovar a preterição, pois não há como aferir se
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estão  desempenhando  atribuições  privativas  do
cargo  de  gestor  fazendário. 
5.  A  existência  de  cargos  vagos  na  região para a
qual a candidata prestara concurso não importa na
demonstração  da  necessidade  em  se  nomear
servidores, de imediato.” 
(Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.10.244296-9/004,
Relator(a):  Des.(a)  Bitencourt  Marcondes  ,  8ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  25/10/2013,
publicação da súmula em 04/11/2013) (grifei)

Passando adiante, quanto à criação de  15 (quinze) novas vagas
de  Técnico  Judiciário  –  Área  Administrativa  pelas  Leis  nº  9.073/2010  e  nº
096/2010, é de se ressaltar que ainda que surjam vagas no prazo de validade de
concurso,  seja  por  criação  de  lei  ou  por  força  de  vacância,  os  candidatos
aprovados  fora  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  ou  até  mesmo
aprovados  em  cadastro  de  reserva  não  possuem  direito  líquido  e  certo  à
nomeação, porquanto o preenchimento das vagas estará sujeito ao juízo de
conveniência e oportunidade da Administração. 

Sobre o tema, firme posicionamento da Corte da Cidadania:

“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  números  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.
Precedentes:  AgRg  no  RMS  38.892/AC,  Rel.  Min.
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Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe
19/04/2013; AgRg no RMS 37.745/RO, Rel. Min. Ari
Pargendler, Primeira Turma, DJe 07/12/2012; AgRg
no RMS 21362/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Des.  Convocado  TJ/RS),  Sexta  Turma,  DJe
18/04/2012; RMS 34789/PB, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/10/2011;
AgRg no RMS 28.915/SP, Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma,  DJe  de  29/04/2011;  AgRg  no  RMS
26.947/CE, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
de 02/02/2009.
3. Segurança denegada.
(MS  20.079/DF,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
09/04/2014, DJe 14/04/2014)” (grifei)

“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  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 17886/DF,  Rel.  Min.
Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14/10/2013)”
(grifei)

Ora,  deve  ser  reservado à  Administração o  exercício  do seu
poder discricionário para definir pela conveniência de se nomear os candidatos
elencados  fora  do  número  de  vagas.  Limitar  tal  poder  engessaria  a
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Administração, que se veria obrigada a nomear candidatos para cujas vagas
não havia previsão editalícia. O Poder Público deve ter a liberdade de bem
dispor  dos  cargos  que  porventura  vagarem  ao  longo  do  tempo,  podendo
inclusive extingui-los ou remanejá-los,  quando não houver interesse na sua
manutenção, ou mesmo submetê-los a concurso. Obrigar sempre a nomeação
de candidatos  na hipótese  dos  autos  sufocaria  esse  poder  discricionário  da
Administração. 

Portanto,  quando  não  evidenciado  o  interesse  público  na
manutenção dos cargos, como nas hipóteses outrora indicadas, não se pode
obrigar a Administração a nomear candidatos aprovados fora do número de
vagas, ainda que, frise-se, tenham surgidos cargos vagos durante o prazo de
validade do certame. 

Compartilhando do mesmíssimo entendimento, restou decidido
pelo ministro Gilmar Mendes no RE 598.099 MS:

“Recentemente,   no RE 581.113,  Rel.  Min.  Dias
Toffoli,    julgado  em  5.4.201  e  noticiado  no
Informativo nº 622,   a 1ª Turma desta Corte reiterou
esse entendimento.
Nesse último caso, o Min.  Relator consignou que os
recorrentes  foram  aprovados  fora  do  número  de
vagas previstas no edital.
Contudo,    por  ocasião  do  surgimento  de  novas
vagas  pela  Lei  10.842/2004,   o  TRE  de  Santa
Catarina  utilizava-se  de  servidores  cedidos  por
outros órgãos da Administração.
Assim,  nota-se que,  nesse  caso,  o  direito  subjetivo
surgiu em decorrência da preterição, uma vez que
havia candidatos aprovados em concurso   válido.
O  que  não  se  tem  admitido  é  a  obrigação  da
Administração  Pública  de  nomear  candidato
aprovado  fora  do  número  de  vagas  previstas  no
edital, simplesmente pelo surgimento de vaga, seja
por nova lei, seja em decorrência de vacância. Com
efeito,  proceder  dessa  forma  seria  engessar  a
Administração  Pública,    que    perderia  sua
discricionariedade  quanto  à  melhor  alocação  das
vagas,  inclusive quanto a eventual  necessidade de
transformação ou extinção dos  cargos vagos.  (RE
598099,  Relator(a):   Min.  GILMAR  MENDES,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  10/08/2011,
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-189
DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT
VOL-02599-03 PP-00314)” (grifei) 

  Dessa  forma,  não vislumbro  verossimilhança nas  alegações  da
demandante,  sendo  patente  a  ausência  de  documentos  comprobatórios
imprescindíveis  ao  alegado direito líquido e  certo,  não  havendo,  na hipótese
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vertente,  pré-constituição  da  prova,  o  que  impõe  a  extinção  do  feito  sem
apreciação meritória, nos termos do parecer do Ministério Público. 

A  Lei  nº  12.019/2009,  no  §5º  do  art.  6º,  prescreve  que  será
denegada a segurança nos casos previstos pelo art. 267, do Código de Processo
Civil.

Por tudo o que foi exposto, DENEGO A SEGURANÇA, SEM
APRECIAÇÃO  DE  MÉRITO,  nos  termos  do  art.  6º,  §  5º,  da  Lei  nº
12.016/2009 c/c o art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, em conformidade com
a Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

P.I.

João Pessoa, 8 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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