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ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  ORIGINÁRIO  – 
CABIMENTO  DA  INSURREIÇÃO  –  CONCURSO 
PÚBLICO  –  CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  –  FORTES  INDÍCIOS  DE 
SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS  ATRAVÉS  DE 
LEI,  APOSENTADORIAS  E  EXONERAÇÕES 
DURANTE O PRAZO DE VALIDADE – FUMUS BONI 
IURIS  CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STF, 
STJ  E  DESTE  TRIBUNAL  –  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM – DESPROVIMENTO. 

– O  direito  à  nomeação  que  detêm  os  candidatos 
aprovados  em  certame  dentro  do  número  de  vagas 
oferecidas  também se  estende ao  aprovado fora  delas  na 
hipótese  em  que  surgirem  novas  vacâncias  no  prazo  de 
validade do concurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

                ACORDAM os integrantes do E. Tribunal Pleno do Colendo Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fls.341.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba 
contra  decisão  lançada  em  sede  de  mandado  de  segurança  que  deferiu 
medida  liminar  em favor  do  impetrante,  Reinaldo  Torreão  Viana  de  Melo, 
determinando sua convocação para o próximo Curso de Formação da Polícia 
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Civil.

Alega o agravante que o entendimento do STF é no sentido de 
que o direito a nomeação pertence somente aos candidatos aprovados dentro 
do número de vagas previstas no edital, sendo irrelevante o surgimento de 
nova vacância durante a validade do certame.

Afirma  que  o  STJ  realinhou  seu  posicionamento  para 
acompanhar  a  Suprema  Corte,  razão  pela  qual  o  agravado  não  detém o 
direito subjetivo à nomeação, vez que o cargo para o qual concorreu (perito 
criminal para a região de Campina Grande) detinha 08 vagas e ele obteve a 
13ª  colocação.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  agravo,  para  que  seja 
repelido  o  reconhecimento  do  fumus  boni  iuris  e,  consequentemente, 
indeferido o pleito liminar.

É o breve relatório.

VOTO

Em  primeiro  lugar,  destaco  que  é  perfeitamente  cabível  a 
interposição do presente recurso, assim como prescreve o parágrafo único do 
art. 16, da Lei 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), in verbis:

“Art.  16.   Nos  casos  de  competência  originária  dos 
tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo 
assegurada a defesa oral na sessão do julgamento. 

Parágrafo único.  Da decisão do relator que conceder ou 
denegar  a  medida  liminar  caberá  agravo  ao  órgão 
competente do tribunal que integre.“

A par dessa informação, creio que o recurso, embora possível, 
não merece prosperar, eis que, de fato, estão presentes os requisitos para a 
concessão da liminar pleiteada pelo impetrante/agravado.

Quanto ao  fumus boni  iuris,  observa-se que o  entendimento 
mais atual do STF diverge do precedente acostado pelo recorrente e datado 
de 2011. Vejamos o que diz o recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA. 
SÚMULA 282 DO STF. ADMINISTRATIVO. INVESTIDURA EM 
CARGO  OU  EMPREGO  PÚBLICO  NA  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA  INDIRETA.  SUBMISSÃO  À  REGRA 
CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 
QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 
PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. 
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO.  I  -  Ausência  de  prequestionamento 
dos arts. 2º e 173, § 1º,  II,  da Constituição. Incidência da 
Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa 
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ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de 
declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. 
II – A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de 
que, para a investidura em cargo ou emprego público, as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista se 
submetem  à  regra  constitucional  do  concurso  público, 
prevista  no  art.  37,  II,  da  Lei  Maior.  Precedentes.  III  -  O 
Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. 
Min.  Gilmar  Mendes,  firmou entendimento  no sentido  de 
que  possui  direito  subjetivo  à  nomeação  o  candidato 
aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de 
concurso público.  IV -  O direito  à nomeação também se 
estende ao candidato aprovado fora do número de vagas 
previstas  no  edital  na  hipótese  em  que  surgirem  novas 
vagas no prazo de validade do concurso. Precedentes. V – 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 790897 
AgR  /  RJ  -  Relator(a):   Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI  - 
Julgamento:  25/02/2014 - Órgão Julgador:  Segunda Turma – 
Publicação:  DJe-045   DIVULG  06-03-2014   PUBLIC  07-03-
2014)

Segundo o precedente, o candidato classificado fora do número 
de  vagas  transmudará  sua  expectativa  de  direito  em  direito  subjetivo  à 
nomeação se houver surgimento de novas vagas durante o prazo de validade 
do certame. As mais contemporâneas decisões do STJ também apontam para 
esse norte:

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  OFICIAL  DE 
JUSTIÇA  DO  TJSP.  PORTADOR  DE  NECESSIDADES 
ESPECIAIS.  CANDIDATA APROVADA FORA DO  NÚMERO 
DE  VAGAS  OFERECIDO  PELO  EDITAL.  SUPOSTA 
PRETERIÇÃO DE VAGAS RESERVADAS A PORTADORES 
DE  NECESSIDADES  ESPECIAIS.  QUEBRA  DE  ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO  INEXISTENTE. 1. Cuida-se de 
Mandado de Segurança impetrado por Camila Aparecida da 
Cruz Ferreira contra suposto ato do Presidente do Tribunal 
de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  caracterizado  pela 
nomeação  de  candidato  portador  de  necessidades 
especiais classificado em posição inferior à da impetrante 
na  lista  geral,  aprovada  fora  do  número  de  vagas 
inicialmente oferecido pelo edital, e em suposta violação às 
regras editalícias de nomeação dos candidatos portadores 
de  necessidades  especiais.  2.  Informam os autos  que o 
edital  ofereceu  dez  vagas  para  o  concurso  público  em 
questão,  sendo  uma  reservada  a  portadores  de 
necessidades especiais.  A impetrante alega que "não foi 
nomeada por uma posição, uma vez que foi aprovada no 
18°  lugar,  sendo atingida diretamente pela  retificação do 
edital e nomeação acima do permitido para os portadores 
de  necessidades  especiais"  (fl.  233,  e-STJ).  3.  A 
jurisprudência  do  STJ  pacificou-se  no sentido  de  que o 
candidato  deixa  de  ter  mera  expectativa  de  direito  para 
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adquirir direito subjetivo à nomeação para o cargo a que 
concorreu e foi habilitado, caso se comprove: a) quebra da 
ordem  classificatória,  b)  contratação  temporária  para 
preenchimento de  vagas existentes  ou c)  surgimento de 
novas  vagas,  seja  por  criação  de  lei  ou  por  força  de 
vacância  durante  o  prazo  de  validade  do  certame.  […]. 
(AgRg  no  RMS  43089  /  SP  –  Relator(a)  Ministro 
HERMAN  BENJAMIN  -  Órgão  Julgador  T2  - 
SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 13/05/2014 
- Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2014)

É  importante  salientar  que  essa  Corte  de  Justiça  também 
perfilha do mesmo posicionamento:

REMESSA  OFICIAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.  PRETERIÇÃO  DOS  APROVADOS  NO 
CERTAME E SURGIMENTO DE NOVA VAGA POR MOTIVO 
DE VACÂNCIA DECORRENTE DE APOSENTADORIA. NÃO 
COMPROVAÇÃO.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM 
MANDAMENTAL.  PROVIMENTO. 1.  STJ: “a jurisprudência 
deste tribunal orienta-se por admitir a convolação da mera 
expectativa de direito em direito público subjetivo quando 
o candidato aprovado fora do número de vagas tem sua 
nomeação  preterida  diante  do  surgimento,  dentro  do 
período de validade do concurso, de vacância do cargo ou 
de  contratação  temporária  para  as  mesmas  funções.  ” 
(agrg  nos  EDCL no  RMS  40.715/to,  Rel.  Ministro  mauro 
campbell marques, segunda turma, julgado em 03/09/2013, 
dje  11/09/2013).  2.  Ainda,  no  que  pertine  a  esse 
entendimento,  é  importante  destacar  que,  mesmo 
ocorrendo  a  contratação  de  servidores  com  vínculo 
precário,  o  candidato  deve  comprovar  a  existência  de 
cargos vagos,  para  fazer  jus  ao  direito  subjetivo  de  ser 
nomeado. (TJPB;  RN  0000949-05.2013.815.0251;  Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; 
DJPB 16/07/2014; Pág. 9)

Assim,  como  no  caso  dos  autos  existem  fortes  indícios  da 
criação  de  vagas,  tanto  por  meio  de  lei  (fls.  150/155),  como  através  de 
aposentadorias e exonerações de outros peritos (fls. 157/173), acreditei restar 
comprovada a “fumaça do bom direito” exigida.

Por fim, no tocante ao periculum in mora, entendi que o mesmo 
também resta evidenciado, pois a falta de convocação do impetrante para a 
prestação do próximo Curso de Formação lhe causará um atraso em sua 
nomeação  se,  porventura,  for  reconhecido  esse  direito,  causando-lhe,  por 
decorrência lógica, um prejuízo pecuniário com tal dilação.

Assim, não há justificativa plausível para modificar o  decisum 
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vergastado, razão pela qual nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – Vice-Presidente, na eventual ausência 
da  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti - Presidente do Tribunal. Relator: Excelentíssimo Senhor 
Desembargador José Aurélio da Cruz. Participaram ainda do julgamento os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida 
(Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva), José Ricardo Porto, 
Maria das Graças Morais Guedes, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Joás de Brito 
Pereira filho, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da Silva e Carlos Martins 
Beltrão Filho. Ausentes, justificadamente, os Exmos Srs. Desembargadores 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Abraham Lincoln da Cunha ramos, Márcio 
Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça), Maria das Neves do 
Egito de Araújo Duda Ferreira,  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e 
Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Raimundo de Lima, Procurador de Justiça, em substituição ao Excelentíssimo 
Senhor Doutor Bertrand de Araújo Asfora, Procurador Geral de Justiça.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier 
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 
no dia 27 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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