
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0075032-14.2012.815.2001
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Município de João Pessoa, representado por seu Prefeito (Adv. 
Rodrigo Nóbrega Farias, Monique Rodrigues Gonçalves e Eduardo Marques de 
Lucena)
AGRAVADO: Jacson dos Santos Lima (Adv. Bruno Lopes de Araújo)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DÁ 
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO 
DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  DESISTÊNCIA  DE 
CANDIDATOS  APROVADOS  E  CONTRATAÇÃO  DE 
TERCEIROS. INVESTIDURA PRECÁRIA. DIREITO SUBJETIVO 
À  NOMEAÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DOS 
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §1º-A, 
CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

-  O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Recurso 
Extraordinário n.° 581.113, cuja relatoria coube ao Exm.° Min. Dias 
Toffoli, acatou a tese da existência de direito subjetivo à nomeação 
do  candidato  que  é  contemplado  pela  superveniência  de  vagas 
durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou 
de criação legal, ainda que classificado originalmente em posição 
incompatível com o número previsto no edital de regência.

- A Segunda Turma do STJ “também reconhece que a classificação e 
aprovação  do  candidato,  ainda  que  fora  do  número  mínimo  de 
vagas  previstas  no  edital  do  concurso,  confere-lhe  o  direito 
subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de 
validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja por 
criação  de  lei  ou  por  força  de  vacância”  (RMS  40.900/TO,  Rel. 
Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  julgado  em  04/04/2013,  DJe 
10/04/2013).

-  Comprovada  a  necessidade  de  contratação  de  pessoal,  os 
candidatos  aprovados  em  concurso  público  serão  nomeados  em 
detrimento  de  contratações  temporárias.  Precedentes.  3.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.” (RE 555141 AgR, Relator(a): 
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011).



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 158.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  contra  decisão  de 
relatoria  deste  Gabinete,  a  qual,  monocraticamente,  deu  provimento  à  apelação 
interposta por Jacson dos Santos Lima em desfavor do Município de João Pessoa, ora 
agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma,  ao argumento,  em síntese,  que a decisão agravada 
contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que ficou o agravado ficou fora 
das vagas previstas no edital e a inexistência de prova pré-constituída.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  desprovimento  da  apelação  por  este  Colendo  colegiado, 
reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o polo agravante pleiteia a 
reforma da decisão que deu provimento ao recurso apelatório interposto por Jacson 
dos  Santos  Lima,  determinando  a  nomeação  e  posse  do  impetrante  no  cargo  de 
Professor de Educação Básica II – Disciplina Educação Física, ao argumento de que a 
decisão feriu a jurisprudência dos Tribunais Superiores, e que o impetrante ficou fora 
das vagas estabelecidas no edital. 

Contudo, a tese recursal ora formulada não merece acolhida.

A esse respeito, fundamental destacar visto que a decisão assim 
consignou: 

“Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  Município  de  João 
Pessoa  realizou  concurso  público  para  provimento  de  cargos 



Professor da Educação Básica II – Disciplina Educação Físcia, tendo 
o  respectivo  edital  previsto  115  (cento  e  quinze)  vagas  de 
enfermeiro  para  o  Hospital  Regional  Manoel  Gonçalves  de 
Abrantes, no Município de Sousa (fls. 13/21).

O  promovente,  consoante  prova  acostada  aos  autos,  ficou 
classificado em 139ª lugar (fl. 23), portanto, fora do número de vagas 
previstas no edital. Contudo, como se verá adiante, diversamente do 
que se poderia entender, faz jus à nomeação.

Com efeito, foram nomeados os candidatos classificados até a 123ª 
colocação (fls. 70/72), a demonstrar a necessidade da Administração 
em prover a totalidade do número de vagas oferecidas no edital.

Além disso, dessas nomeações, 16 (dezesseis) candidatos deixaram 
de tomar posse (fl. 76), o que gerou a vacância desses cargos, razão 
pela qual seria caso de chamar os aprovados até a 139ª posição, uma 
vez que o juízo de conveniência e oportunidade da Administração 
fora  feito  quando  da  nomeação  dos  123  (cento  e  vinte  e  três) 
primeiros candidatos classificados, gerando, para o apelante, direito 
subjetivo à nomeação.

Sobre  o  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal  reconhece1  o  direito 
subjetivo  à  nomeação  do  candidato  cuja  classificação  tenha  sido 
alcançada pela criação legal de novos cargos, no respectivo quadro 
e/ou pela ocorrência de vacâncias durante a validade do certame, 
mesmo que classificado originalmente além do número previsto no 
edital de regência.

A  Segunda  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  passou  a 
acompanhar o Pretório Excelso, consoante ilustra a seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO 
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
PSICÓLOGO.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO  CADASTRO  DE 
RESERVA  PREVISTO  EM  EDITAL.  ABERTURA  DE  NOVAS 
VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VAGAS NÃO 
PREENCHIDAS APÓS VENCIDO O PRAZO DE VALIDADE DO 
CERTAME.
1.  O Superior Tribunal de Justiça 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  dentro  do 
período de validade do certame.
2.  Nessa  linha,  a  jurisprudência  desta  Corte  Superior  também 
reconhece que a classificação e aprovação do candidato, ainda que 
fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, 
confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo 
se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento 



de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância.
3. No caso concreto dos autos, a recorrente Sidnéa Miranda Vieira 
ficou  colocada  em  63º  no  concurso  público  para  provimento  do 
quadro de profissionais da Saúde do Estado de Tocantins para o 
cargo de Psicólogo, no município de Palmas, que tinha 17 vagas, ou 
seja, foi aprovada fora do número de vagas previstas em edital.
4. Pelas informações prestadas pelos Estado do Tocantins, conclui-
se  que:  (i)  foram nomeados 51  candidatos;  (ii)  desses  candidatos 
nomeados,  10  nomeações  foram  tornadas  sem  efeitos,  sendo 
nomeados  apenas  mais  3  candidatos  para  o  preenchimento  das 
vagas, o que caracteriza 7 vagas em aberto; (iii) foram criados novos 
cargos pela Lei Estadual nº 2.503/11, aumentando o número de vagas 
para o cargo de Psicólogo de 132 para 262, ou seja, criou-se mais 130 
vagas.
5.  Pelos dados acima delineados,  verifica-se o surgimento de 137 
novas vagas para o cargo de Psicólogo no Estado de Tocantins (7 
vagas de candidatos referentes à nomeações tornadas sem efeito + 
130 vagas criadas por lei).
6.  A  recorrente  foi  aprovada,  dentro  do  cadastro  de  reserva,  na 
posição classificatória 63º, ou seja, a 12ª  que deve ser convocada, 
uma  vez  que  o  último  a  ser  chamado  foi  o  51º  Dessa  forma, 
obedecendo  a  ordem  de  classificação  e  preenchendo  as  vagas 
restantes, a colocação da candidata, ora recorrente, é atingida para a 
convocação.
7. Não há que se falar que as novas vagas criadas por lei não pode 
ser preenchida com a nomeação da impetrante, uma vez que  "não 
há como afirmar, com base no texto legislativo, que todas as vagas 
porventuras  surgidas  sejam  para  atender  a  demanda  de  Palmas, 
localidade  almejada  pela  Impetrante".  Improvável  que,  das  130 
vagas criadas, 5 não estejam na capital Palmas (número de vagas 
necessárias  para  atingir  a  colocação da recorrente),  que tem uma 
demanda  maior.  Ademais,  se  não  houver  a  referida  vaga  no 
município de Palmas/TO, de acordo com o item 10.4.2 do edital do 
concurso  em  questão,  "em  caso  de  não  haver  mais  candidatos 
classificados  em  um  município  e  permanecer  a  necessidade  de 
preenchimento  de  vaga(s),  a  administração  poderá  proceder  a 
convocação de candidatos do mesmo cargo/perfil (quando houver) 
de  outro  município,  obedecendo,  rigorosamente,  a  ordem  de 
classificação geral" (fls. 40).[...] (STJ, RMS 40.900/TO, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/04/2013, 
DJe 10/04/2013).

No mesmo sentido: MS 18.570/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 21/08/2012; 
RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013.

Além  disso,  o  impetrante  comprovou  que  houve  a  contratação 
precária de terceiros para o preenchimento dos cargos em comento, 



e, sobre a matéria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal2 e 
do Superior Tribunal  de Justiça3 firmou entendimento de que o 
aprovado em concurso público, remanescente do número de vagas 
oferecidas no Edital, possui mera expectativa de direito à nomeação, 
contudo, se a Administração passa a fazer investidura precária, com 
contratação  de  pessoas,  a  expectativa  de  nomeação  transmuda-se 
para  direito  subjetivo,  podendo  o  prejudicado  buscar  as  vias 
judiciais para defesa dos seus interesses.

Sendo assim, houve preterição do apelante, o que vem a reafirmar 
seu direito à nomeação, pois,  consoante recente entendimento da 
Suprema Corte, “Uma vez comprovada a existência da vaga, sendo 
esta  preenchida,  ainda  que  precariamente,  fica  caracterizada  a 
preterição do candidato aprovado em concurso4”. 

A propósito, o Colendo Supremo Tribunal de Justiça entendeu  que 
a recusa da Administração Pública em prover cargos vagos quando 
existentes  candidatos  aprovados  em  concurso  público  deve  ser 
motivada. In verbis:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
NOMEAÇÃO  DE  APROVADOS  EM  CONCURSO  PÚBLICO. 
EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA CARGO PÚBLICO COM LISTA 
DE  APROVADOS  EM  CONCURSO  VIGENTE:  DIREITO 
ADQUIRIDO  E  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  RECUSA  DA  ADMINISTRAÇÃO 
EM  PROVER  CARGOS  VAGOS:  NECESSIDADE  DE 
MOTIVAÇÃO.  ARTIGOS  37,  INCISOS  II  E  IV,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os 
candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à 
nomeação  para  a  posse  que  vier  a  ser  dada  nos  cargos  vagos 
existentes  ou  nos  que  vierem  a  vagar  no  prazo  de  validade  do 
concurso. 2. A recusa da Administração Pública em prover cargos 
vagos  quando  existentes  candidatos  aprovados  em  concurso 
público  deve  ser  motivada,  e  esta  motivação  é  suscetível  de 
apreciação pelo Poder Judiciário. 3. Recurso extraordinário ao qual 
se nega provimento5.

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 557, § 1º-A, do CPC, e na 
Jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores,  dou 
provimento  à  apelação,  concedendo  a  segurança  pleiteada,  e 
determino a nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor 
de  Educação  Básica  II  –  Disciplina  Educação  Física,  nos  termos 
requeridos na inicial.”

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante do STJ. Em 



razão  dessas  considerações,  nego  provimento  ao  agravo  interno  manejado, 
mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca. 
Participaram do julgamento o Exmo. Juiz Convocado Dr. Miguel de Britto Lyra Filho 
(com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o Exmo. Des. 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  e  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do 
Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 14 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

    Miguel de Britto Lyra Filho
             Juiz Convocado


