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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO DE  FAZER.  SENTENÇA PELA 
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO. CONCURSO  PÚBLICO. 
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO 
DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO 
DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL 
DURANTE  O  PRAZO  DE  VALIDADE  DO 
CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA 
DE  CANDIDATO  MELHOR  CLASSIFICADO. 
OCORRÊNCIA  AVANÇO  NA  ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA.  COMPROVAÇÃO  DE 
SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS. 
EXAURIMENTO DO PERÍODO DE VALIDADE DO 
CONCURSO.  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO  EXISTENTE.  PRECEDENTES  DO 
STJ  E  STF.  SEGUIMENTO  NEGADO, 
MONOCRATICAMENTE, AOS RECURSOS

1. O não preenchimento de todas as vagas dentro 
do  prazo  de  validade  do  concurso,  seja  pela 
eliminação eu desistência de candidato inicialmente 
habilitado dentro do número previsto no Edital, gera 
o  direito  subjetivo  à  nomeação  do  candidato 
classificado  na  posição  imediatamente 
subsequente na lista de classificados. Precedentes 
do  egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do 
excelso Supremo Tribunal Federal.
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VISTOS, ETC.

Tratam-se  de  Reexame  Necessário  e  Apelação  Cível 
interposta pelo Estado da Paraíba contra sentença proferida pelo juízo da 
2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de 
Fazer nº 0032038-34.2013.815.2001, ajuizada por Paulo Tiburcio Neto.

O Apelado alega ter sido aprovado no concurso público para 
a ingresso no cargo de Professor de Educação Básica 3, da carreira do 
Magistério Estadual  da Paraíba,  regulamentado pelo Edital  nº 01/2012 – 
SEAD/SEE.

Aduz que concorreu a uma das cinco vagas ofertadas para 
a disciplina de  Física, no Município de Patos-PB, nos termos do Edital e 
que obteve a 7ª classificação. Mesmo estando, a princípio, fora do número 
de  vagas,  informou  que,  dos  cinco  candidatos  nomeados,  dois  não 
chegaram a entrar em exercício, fazendo surgir seu direito à nomeação.

Alegou,  outrossim,  que a Administração mantém, em seus 
quadros, professor com vínculo precário, exercendo as funções do cargo ao 
qual pleiteia, em desrespeito aos princípios constitucionais orientadores da 
atividade pública.

O juízo originário (fls. 89/94) julgou procedente o pedido e 
determinou  a  imediata  nomeação  do  Promovente,  entendendo  que  a 
desistência  de  candidatos  melhores  posicionados  faz  surgir  o  direito 
pleiteado pelo mesmo.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  apelou  (fls.  97/103) 
aduzindo que o Apelado foi classificado fora do número de vagas previstas 
no edital, inexistindo direito subjetivo à nomeação. Pontua, inclusive, não 
haver  preterição,  visto  não  terem  sido  comprovados  os  casos  de 
contratação precária alegados.

Contrarrazões às fls. 112/118.

A Procuradoria  de  Justiça  opinou pelo  desprovimento  dos 
recursos (fls. 129/131).

É o relatório.

DECIDO

O  Supremo  Tribunal  Federal1 passou  a  considerar  a 
nomeação um direito  do aprovado em concurso  público,  assegurando o 
provimento do cargo para o qual concorreu e logrou êxito, no entanto, tal 
direito  só  se  consubstancia,  e  deixa  de  ser  mera  expectativa,  se  a 

1 AgRg no RMS 30.308/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 
15/03/2010.
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classificação  do  aprovado  estiver  dentro  do  número  de  vagas 
expressamente  estabelecido  no  Edital  do  certame.  Semelhante  o 
entendimento do STJ: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
PREVISTO  EM  EDITAL.  DIREITO  SUBJETIVO  A 
NOMEAÇÃO  E  POSSE.  1.  Esta  Corte  Superior  adota 
entendimento  segundo  o  qual  a  regular  aprovação  em 
concurso público em posição classificatória compatível com 
as vagas previstas  em edital  confere ao candidato  direito 
subjetivo  à  nomeação  e  posse  no cargo almejado  e  não 
mera  expectativa  de  direito.  2.  Agravo  regimental  não 
provido.  (STJ;  AgRg-RMS  37.748;  Proc.  2012/0084399-1; 
CE; Segunda Turma; Rel.  Min.  Mauro Campbell  Marques; 
Julg. 04/12/2012; DJE 10/12/2012).

Compulsando os autos, verifico que o Apelado se submeteu 
ao referido certame, pleiteando vaga de docente da rede pública estadual, 
contudo, obtendo aprovação e classificação fora do número de vagas, o 
que, em princípio, dá ensejo apenas a uma mera expectativa de direito à 
nomeação  e  posse,  a  critério  da  Administração,  conforme  quadro 
demonstrativo abaixo (fls. 37 e 43):

Quant. de vagas do edital Classificação no 
certameLocal de lotação

5
7ª

Patos

Não há dúvidas que a situação experimentada pelo Apelado 
não  se  enquadra  nas  hipóteses  acima  discriminadas,  porquanto  foi 
classificado fora  do  número  de  vagas  previstas  para  o  cargo  almejado. 
Assim, assiste-lhe apenas mera expectativa de direito à nomeação, uma 
vez  que  se  encontra  na  esfera  da  discricionariedade  da  administração 
nomear  o  aprovado  classificado  além do número  de  vagas  previsto  em 
edital.

Não  obstante  a  alegação  de  existência  de  servidores 
contratados a título precário, durante o prazo de validade do concurso, tal 
fato, por si só, não é suficiente para transformar suas meras expectativas 
em direito líquido e certo às nomeações. Isso porque, como dito, obtiveram 
classificações fora do número de vagas inicialmente previstas no Edital.

A  respeito,  eis  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:
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2. Em primeiro lugar, não caracteriza "vacância de cargo" 
para  fins  de  provimento  pelos  aprovados  em  concurso 
público o simples exercício de suas atribuições de forma 
precária por servidores designados.
3.  Em  segundo  lugar,  a  inobservância  da  ordem  de 
classificação que se configura ilegal  é aquela  interna aos 
trâmites  do  certame,  ou  seja,  aquela  que  ocorre  entre 
candidatos. A contratação temporária ou o exercício de 
forma precária de cargos públicos efetivados depois da 
homologação do concurso público não enseja de per se 
a  preterição  dos  candidatos  regularmente  aprovados. 
Precedente da Terceira Seção.
(RMS  32.660/RN,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/11/2010, 
DJe 12/11/2010)

Porém,  em  diversos  julgados,  o  mesmo  Tribunal  tem 
confirmado  o  entendimento  de  que  os  candidatos  classificados  fora  do 
número de vagas possuem direito líquido e certo à nomeação, a partir do 
momento em que comprovam o surgimento de novas vagas, no período de 
validade do certame, e haja contratação precária de pessoal, para a mesma 
função, representando flagrante ilegalidade na inobservância. Eis o que tem 
decidido:

5.  Ademais,  conforme  ressaltou  o  Min.  Napoleão  Nunes 
Maia  em  caso  idêntico,  "a  Administração  não  pode,  I.g., 
providenciar  recrutamento  de  Servidores  através  de 
contratação precária para exercer  as mesmas funções do 
cargo  para  o  qual  ainda  existam  candidatos  aprovados 
aguardando  a  nomeação",  e  logo  adiante  conclui,  "tal 
direito  subjetivo  tem  fundamento  na  constatação  da 
existência de vaga em aberto e da premente necessidade 
de pessoal apto a prestar o serviço atinente ao cargo em 
questão"  (RMS  29.145/RS,  DJe  1º.2.2011).  (STJ;  AgRg-
EDcl-EDcl-Ag  1.398.319;  Proc.  2011/0026960-4;  ES; 
Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 
01/03/2012; DJE 09/03/2012)

3.  A  orientação  jurisprudencial  desta  Corte  Superior 
reconhece a existência de direito líquido e certo à nomeação 
de  candidatos  aprovados  dentro  do  número  de  vagas 
previsto  no  edital.  Por  outro  lado,  eventuais  vagas 
criadas/surgidas no decorrer  da vigência  do concurso 
público,  por si  só,  geram apenas mera expectativa de 
direito ao candidato aprovado em concurso público, pois 
o  preenchimento  das  referidas  vagas  está  submetido  à 
discricionariedade da Administração Pública. 4.  Entretanto, 
tal  expectativa  de  direito  é  transformada  em  direito 
subjetivo  à  nomeação do  candidato  aprovado  se,  no 
decorrer  do  prazo  de  validade  do  edital,  houver  a 
contratação precária de terceiros para o exercício dos 
cargos  vagos,  salvo  situações  excepcionais  plenamente 
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justificadas pela Administração, de acordo com o interesse 
público.  (STJ;  RMS  31.847;  Proc.  2010/0058611-7;  RS; 
Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 
22/11/2011; DJE 30/11/2011).

Analisando  os  documentos  encartados,  verifico  que  a 
contratação precária de pessoal  para exercer a mesma função do cargo 
não  foi  comprovada.  Não  apresentou  qualquer  prova  de  que  haveria 
prestador  de  serviços  exercendo  a  função  de  professor  de  Física,  no 
Município de Patos, ao título precário.

No entanto, diante do conjunto probatório, o Apelado logrou 
êxito em demonstrar que a ordem classificatória avançou, permitindo 
seu ingresso dentro do número de vagas. Como havia sido classificado na 
7ª posição, a desistência dos 4º e 5º colocados (fls. 43, 45 e 46) é suficiente 
para fazer surgir o seu direito ao cargo.

A  única  questão  que  ainda  necessita  ser  esclarecida  diz 
respeito à validade do certame.  Pelo disposto no item 16.8 do Edital  nº 
01/2012/SEAD/SEE - ABERTURA DE INSCRIÇÕES:

“O  concurso  público  terá  validade  de  06  (seis)  meses, 
prorrogável  uma  vez  por  igual  período,  a  critério  da 
Administração  Pública  Estadual,  a  contar  da  data  da 
publicação oficial de sua homologação”. 

Pelo  que  se  depreende  do  Resultado  Final  publicado  no 
Diário Oficial do Estado em 23/01/2013 (fls. 44), o certame teria seu termo 
em 23/07/2013. Caso tenha se operado a prorrogação do mesmo, o prazo 
fica estendido até 23/01/2014. 

De toda forma, tendo ocorrido ou não a prorrogação,  tenho 
como exaurido o prazo de validade do concurso,  o que transforma a 
mera expectativa de direito do Apelado em direito subjetivo a ser protegido 
pelo ordenamento jurídico.

A  omissão  da  Administração  em  proceder  aos  atos 
necessários à indigitada investidura reveste-se de ilegalidade flagrante e 
inarredável,  importando  mesmo  em  lesão  aos  princípios  da  boa-fé 
administrativa, da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança 
jurídica, pelo que não há como se esquivar o Poder Judiciário de tutelar o 
direito do Apelado, lidimamente alcançado.

Em  sendo  assim,  irretocável  a  decisão  originária  ora 
impugnada.

DISPOSITIVO
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Ante o exposto,  com fulcro no  caput do art.  557 do CPC, 
NEGO SEGUIMENTO MONOCRÁTICO AOS RECURSOS.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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