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A  C  Ó  R  D  Ã  O
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora
Impetrante : Carolina dos Santos Guedes
Advogado : Aniceto Rodrigues Pereira
Impetrado : Governador do Estado da Paraíba
Procurador : Igor de Rosalmeida Dantas

MANDADO  DE  SEGURANÇA. CONCURSO  PÚBLICO 
REALIZADO  PELO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  CARGO. 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3. DISCIPLINA DE 
BIOLOGIA.  VAGA  DESTINADA  AO  MUNICÍPIO  DE 
QUIXABA. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM 2º LUGAR, 
INICIALMENTE  ALÉM  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
OFERECIDAS.  ATO  GOVERNAMENTAL  TORNANDO 
SEM  EFEITO  A  NOMEAÇÃO  DA  1ª  COLOCADA. 
CANDIDATA  QUE  PASSOU  A  FIGURAR  DENTRO  DO 
NÚMERO   DE  VAGAS  OFERTADAS.  EXPIRAÇÃO  DO 
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO À NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO 
PARA  O  QUAL  CONCORREU.  CONCESSÃO  DO 
MANDAMUS. 

- A desistência de candidatos durante a validade do certame, 
gera  para  os  seguintes  na  ordem  de  classificação,  direito 
subjetivo à nomeação, devendo ser observada a quantidade 
das novas vagas disponibilizadas.
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O candidato  aprovado  e  classificado  em concurso  público 
que passa a figurar dentro do número de vagas previstas no 
Edital,  em  virtude  da  desistência  de  concorrentes  melhor 
posicionados,  tem direito  líquido  e  certo  à  nomeação,  em 
respeito  aos  princípios  da  legalidade  e  moralidade 
administrativa, especialmente quando expirado o prazo do 
certame.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  o  egrégio  Tribunal  Pleno  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conceder a segurança.

R E L A T Ó R I O

Carolina  dos  Santos  Guedes  impetrou  Mandado  de 
Segurança  com pedido  liminar,  contra  ato  omissivo  do  Exmo. Governador  do 
Estado da Paraíba,  consubstanciado na ausência  de sua nomeação no cargo de 
Professor de Educação Básica 3,  Disciplina Biologia,  em vaga destinada para a 
cidade de Quixaba- PB.

Narra,  em  resumo,  que  foi  oferecida  01  (uma)  vaga  para 
aquela  cidade,  consoante  Edital  em  apenso,  tendo  alcançado  a  2ª  (segunda) 
colocação, fls. 31.  

Verbera  que  a  primeira  classificada  no  concurso-  Delyane 
Lima Soares-  foi  convocada para  assumir  o  cargo,  conforme Diário  Oficial  de 
24/01/2013. Entretanto, por ocasião da apresentação da documentação exigida, não 
apresentou  comprovação  do  certificado  de  conclusão  do  curso  superior  de 
Licenciatura plena em Biologia, requisito exigido no edital para a posse no cargo 
no qual fora aprovada e nomeada. 

Afirma que ao tomar conhecimento do fato,  aguardou sua 
convocação para exercer o cargo, esperando que a Administração efetivasse a sua 
nomeação dentro do prazo de 6 (seis) meses, ou a prorrogação do certame, para 
que pudesse ser nomeada no prazo da referida prorrogação. 

Sustenta, por fim, que o Estado da Paraíba deixou transcorrer 
o prazo de validade do concurso, sem realizar a nomeação da impetrante, tendo, 
inclusive, efetivado o provimento do cargo por outro candidato para suprir a vaga 
suplicada pela autora.  Assevera, ainda, que a validade do concurso expirou no dia 
23 de julho de 2013.
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Diante deste contexto, requer a concessão da liminar, com a 
expedição de mandado que determine a imediata cessação do ato omissivo ilegal, 
nomeando a candidata para o cargo de Professor da Educação Básica 3- Disciplina 
Biologia - na qual foi aprovada. 

Pedido de liminar indeferido às fls.52/55.

Às fls. 49, consta comprovação de que a candidata aprovada 
em  1º  lugar  não  tomou  posse  no  cargo  de  professor  de  Educação  Básica  3- 
Disciplina  Biologia,  assim como,  às  fls.  63  consta  publicação  no  Diário  Oficial 
tornando sem efeito a nomeação da 1ª colocada.  

Informações prestadas pela autoridade coatora, fls. 68/83. 

Defesa  por  parte  do  Estado  da  Paraíba,  fls.  85/100, 
requerendo a denegação da segurança.  

Parecer  Ministerial  acostado  às  fls.  102/105,  opinando pela 
concessão da segurança.

 
É o relatório. 

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Rememorando  o  contexto  fático  colacionado  aos  autos, 
extraio  que  o  Governo  do  Estado  da  Paraíba,  através  do  Edital  nº 
01/2012/SEAD/SEE,  fls.  20/34,  realizou  concurso  para  o  ingresso  no  Cargo  de 
Professor de Educação Básica 3 da Carreira do Magistério Estadual.

Especificamente,  para  o  cargo  de  Professor  de  Educação 
Básica 3 – Biologia, com lotação no município de Quixaba-PB, foi ofertada 1 (uma) 
vaga,  fls.  26  -v,  atingindo  a  impetrante  o  2º  lugar,  fls.  31,  conforme  o  Edital 
supracitado.  

Conforme relatado, a autora busca uma decisão judicial que 
lhe  assegure  a  convocação  e  nomeação  no  referido  cargo, em  virtude  da  sua 
aprovação  em 2º  lugar  no  concurso  público,  e  em face  da  impossibilidade  de 
assumir da 1ª colocada no certame. 

Pois bem.

Da  análise  dos  autos  observo  que  a  impetrante  foi 
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classificada  na  2ª  colocação,  fls.  53,  sendo  destinada  1  vaga  para  o  cargo  de 
Professor de Biologia do Município de Quixaba, fls. 26-v. 

Verifico, ainda, que foi nomeada a candidata Delyane Lima 
Soares,  1ª  colocada  no  concurso,  conforme  fls.  32.  Entretanto,  através  do  Ato 
Governamental nº 7097, fls. 63, foi tornada sem efeito a referida nomeação,  para o 
cargo  pretendido,  passando  a  autora  a  figurar,  inequivocamente,  dentro  do 
número das vagas oferecidas.

O  item  16.8  do  Edital  do  certame,  fls.  25,  por  sua  vez, 
estabelece que “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” que se deu em 23 de janeiro de 
2013, fls. 30/31. 

A impetrante, por seu turno, informa que o concurso expirou 
em  23/07/2013,  não havendo informações nos autos de que o concurso público 
tenha sido prorrogado, o que torna a questão incontroversa.

A  jurisprudência  do  STJ  é  firme  no  sentido  de  que  o 
candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital do certame não 
tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para 
o  cargo  a  que  concorreu  e  foi  classificado,  sobretudo  quando  transcorrido  o 
interregno de validade do certame.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR DA ADVOCACIA-
GERAL  DA  UNIÃO.  EDITAL  AGU  1/2010,  ITEM  2.1.1.  NÚMERO 
ABERTO  DE  VAGAS  A  PREENCHER.  OFERTA  DE  49  VAGAS, 
ACRESCIDOS DOS CARGOS QUE VAGAREM DURANTE O PERÍODO 
DE  VALIDADE  DO  CONCURSO  PÚBLICO.  VACÂNCIA  DE  45 
CARGOS  DE  ADMINISTRADOR.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À 
NOMEAÇÃO.  PARECER  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PELA 
CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.  1.  O princípio  da 
moralidade  impõe  obediência  às  regras  insculpidas  no  instrumento 
convocatório pelo Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a 
Administração, segundo, ainda, o princípio da legalidade. 2. A partir da 
veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de 
cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse 
de  candidato  aprovado  dentro  das  vagas  ofertadas  é  direito  subjetivo 
líquido e certo, tutelado na via excepcional do Mandado de Segurança. 3. 
Tem-se por ilegal o ato omissivo da Administração que não promove a 
nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas 
previstas  no  edital,  por  se  tratar  de  ato  vinculado,  máxime  quando 
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expirado o prazo de validade do certame.  4. In casu, a impetrante foi 
classificada na 81ª. posição para o cargo de Administrador da Advocacia-
Geral da União, cujo Edital previu originária e expressamente a existência 
de 49 vagas,  acrescidos dos cargos que vagarem durante o período de 
validade do concurso público; diante da existência de 45 cargos vagos, 
além daqueles 49 referidos, impõe-se reconhecer o direito líquido e certo 
da impetrante à nomeação e posse no cargo para o qual foi devidamente 
habilitada dentro do número de vagas oferecidas pela Administração. 5. 
Ordem concedida para determinar a investidura da Impetrante no cargo 
de  Administrador  da  Advocacia-Geral  da  União  para  o  qual  foi 
aprovada,  observada  rigorosamente  a  ordem  de  classificação; 
reconhecidos todos os direitos inerentes ao aludido cargo, com reflexos 
financeiros  retroativos  à  data  da  impetração  do  mandamus.  (STJ;  MS 
18.881;  Proc.  2012/0155345-3;  DF;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Napoleão 
Nunes Maia Filho; Julg. 28/11/2012; DJE 05/12/2012)

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO 
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO A 
NOMEAÇÃO  E  POSSE  DENTRO  DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO 
CERTAME. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado 
com o objetivo de provocar a nomeação e posse em concurso público de 
candidato aprovado dentro  do número de vagas previsto  no edital.  2. 
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 
a  nomeação  e  posse  dentro  do  período  de  validade  do  certame. 
Precedentes. 3. O concurso foi homologado em 2006, e teve seu prazo de 
validade expirado no dia 1º de fevereiro de 2010, o que caracteriza o 
dever  de  nomear  a  impetrante-recorrente. 4.  Recurso  ordinário  em 
mandado de segurança provido. (STJ; RMS 33.704; Proc. 2011/0022200-2; 
SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques;  Julg. 
23/08/2011; DJE 30/08/2011) 

No mesmo norte, já decidiu esta Corte:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO  REALIZADO 
PELO ESTADO DA PARAÍBA. CARGO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA  3.  DISCIPLINA  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA.  VAGA 
DESTINADA  AO  MUNICÍPIO  DE  ALCANTIL.  IMPETRANTE 
CLASSIFICADO  ALÉM  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  OFERECIDAS. 
DESISTÊNCIA DE CANDIDATA MELHOR COLOCADA. VIGÊNCIA 
DO  CERTAME.  SURGIMENTO  DE  VAGA.  NECESSIDADE  DE 
PREENCHIMENTO.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  DA 
CLASSIFICADA  SUBSEQUENTE. ATO  VINCULADO.  LIQUIDEZ  E 
CERTEZA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 
CONCESSÃO  DA  ORDEM.  -  O  mandado  de  segurança  é  remédio 
processual  destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou ilegais  de  autoridades 
públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante do poder por 
elas  exercido.  -  Tendo em vista  os  princípios  da lealdade,  da boa-fé 
administrativa e da segurança jurídica, o candidato aprovado dentro do 
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número  de  vagas  previsto  no  edital  do  certame,  consideradas  as 
desistências e exonerações dos melhores classificados,  não tem mera 
expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação. - A 
desistência de candidatos, durante a validade do certame, gera para os 
seguintes  na  ordem  de  classificação,  direito  subjetivo  à  nomeação, 
devendo ser observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas.
TJPB - Acórdão do processo nº 99920120008654001 - Órgão (4ª CÂMARA 
CÍVEL)  -  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA 
COUTINHO - j. em 20/03/2013 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  ORDINÁRIA INOMINADA. APROVAÇÃO 
EM CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NUMERO 
DE  VAGAS.  IMPETRAÇÃO QUANDO JÁ EXPIRADO O PRAZO DE 
VALIDADE  DO  CERTAME.  INTERESSE  DE  AGIR  CONFIGURADO. 
ATO  VINCULADO,  E  NÃO  MERAMENTE  DISCRICIONÁRIO,  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À 
NOMEAÇÃO E À POSSE DOS DEMANDANTES NOS CARGOS PARA 
OS  QUAIS  CONCORRERAM.  DESPROVIMENTO.  - Os  candidatos 
aprovados e classificados em concurso público dentro do número de 
vagas previstas no edital têm direito líquido e certo à nomeação, em 
respeito  aos  princípios  da  legalidade  e  moralidade  administrativa, 
especialmente quando expirado o prazo do certame sem que tenha sido 
prorrogada  sua  validade.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
04820090004416001  -  Órgão  (2  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  JUIZ 
MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA, - j. em 06/03/2012 (grifei)

Desta  forma,  considerando  que  a  candidata/impetrante  foi 
aprovada e classificada no concurso público para o cargo efetivo de Professor de 
Educação Básica 3, Biologia, com lotação no Município de Quixaba, passando a 
figurar dentro do número de vagas previstas no Edital, e que se encontra expirada 
a validade do certame, tem direito líquido e certo à nomeação.

Com  essas  considerações,  concedo  a  segurança 
determinando  que  a  autoridade  coatora  proceda  à  imediata  nomeação  da 
impetrante para o cargo de  Professor de Educação Básica 3, Biologia, com lotação 
no Município de Quixaba-PB.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça, nos termos  do art. 
52  da  Lei  nº  1.060/50.  Sem  honorários  advocatícios,  em conformidade  com  a 
Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.

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  Morais  Bezerra 
Cavalcanti – Presidente. Relatora: Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes. Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos 
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Senhores Desembargadores José Aurélio da Cruz, 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, Carlos Martins Beltrão 
Filho,  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Arnóbio  Alves 
Teodósio  e  João  Benedito  da  Silva.  Ausentes  os  Exmos  Sr.  Desembargadores 
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos. 
(Corregedor  Geral  de  Justiça),  Maria  das  Neves  Duda  Ferreira  e  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. 

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

Sala de Sessões no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, em 27 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, em 28 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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