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MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO 
—  CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE 
VAGAS  —  SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS   — 
RECUSA DA NOMEAÇÃO — CANDIDATA GESTANTE 
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO —  DEMONSTRAÇÃO 
DA  NECESSIDADE  EM  PROVER  A  NOVA  VAGA  — 
NOMEAÇÃO  DEVIDA  —  SEGUIMENTO  NEGADO  À 
REMESSA.

— “A aprovação do candidato, ainda que fora do número 
de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito 
subjetivo  à nomeação para  o  respectivo  cargo,  se  a  
administração  pública  manifesta,  por  ato  inequívoco,  a  
necessidade do preenchimento de novas vagas.” (rms 32105/df,  
Rel.  Ministra  eliana  calmon,  segunda  turma,  julgado  em  
19/08/2010, dje 30/08/2010).  2. O ato de convocação para o  
curso de formação, de candidato classificado, inicialmente, fora  
do número de vagas, por si só, já demonstra a disponibilidade  
destas, nos termos do item 10.1 do edital. Dessa forma, o ato  
administrativo  de nomeação,  antes  discricionário,  tornou-se 
vinculado, e a mera expectativa passou a ser direito subjetivo  
do impetrante. Diante do exposto, nego provimento ao agravo 
interno. (TJPB;  Rec.  0113789-77.2012.815.2001;  Terceira 
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; 
DJPB 22/07/2014; Pág. 10)

VISTOS etc. 
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial em Mandado de Segurança ajuizado 
por Shirley Sales Pereira dos Santos em face do Prefeito do Município de Arara, no qual 
foi  concedida  a  segurança  para  que  a  impetrante  fosse  nomeada  no  cargo  de 
nutricionista, tendo em vista a existência de nova vaga criada pelo Município.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fl. 198.

Em parecer de fls.  205/208, o Ministério Público opinou pelo 
desprovimento da remessa. 

É o relatório. Decido.

No  caso  dos  autos,  a  impetrante  prestou  concurso  público 
promovido pelo Município de Arara, concorrendo a uma vaga prevista para o cargo de 
nutricionista  (fl.  34).  Consta  nos  autos  que  a  candidata  foi  aprovada  em  2º  lugar, 
estando fora das vagas previstas no edital (fl. 34).

Entretanto,  segundo  a  impetrante,  ao  se  dirigir  à  sede  da 
Prefeitura para entregar os documentos requeridos na convocação (fl. 21), o Prefeito se 
recusou  a  nomeá-la  em  virtude  de  sua  gestação  de  quase  nove  meses.  No  dia 
03/07/2012, o Prefeito enviou ofício informando que a impetrante teria se recusado a 
assumir o cargo no programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família,  razão pela qual 
estaria revogada a sua convocação (fl. 36).  

Pois bem.

Consoante mencionado acima, o concurso originalmente previa 
apenas uma vaga para o cargo de nutricionista, tendo a impetrante sido aprovada em 2º 
lugar (fl. 81), isto é, fora do número de vagas previstas no edital.

Ocorre que, conforme se extrai do ofício enviado pelo Prefeito 
do Município de Arara, foi instalado o Programa NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família), o qual criou novas vagas na área de saúde, entre elas, uma nova vaga para 
nutricionista. Com a criação dessa vaga, o Prefeito procedeu à nomeação de mais um 
candidato aprovado no concurso cujo prazo ainda não havia expirado, demonstrado o 
evidente interesse em preencher a vaga existente, notadamente por se tratar de programa 
com repasse de verbas federais.

A partir da convocação (fl. 21), a impetrante/recorrida, dirigiu-
se à Prefeitura, de posse dos documentos exigidos, para ser nomeada, mas o Prefeito 
não efetivou a sua nomeação porque estaria  no final da gestação.  Por outro lado,  o 
Prefeito informa que houve a “desconvocação” da candidata porque não lhe interessava 
assumir o cargo em razão da carga horária.

Ora,  essa  argumentação  da  autoridade  impetrada  não  poderia 
prevalecer, pois é incoerente crer que a candidata apresentaria todos os documentos para 
ocupar uma vaga e, se negaria a assumir o cargo em virtude da jornada de trabalho. 
Ademais, bem pontuou o magistrado a quo quando se referiu à necessidade da própria 
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Administração ter apresentado algum documento de renúncia ou desistência do cargo 
devidamente assinado pela candidata.

De  outro  modo,  a  alegação  suscitada  pela  impetrante  se 
sobrepõe  aos  argumentos  do  impetrado,  porquanto  acostou  aos  autos  a  certidão  de 
nascimento da filha, nascida em 30/07/2012 (fl.37), corroborando a sua alegação de que 
estava próxima dos nove meses de gestação quando se dirigiu ao Gabinete do prefeito, 
em 02/07/2012, para formalizar sua nomeação e foi impedida em razão da gravidez.

Neste contexto, é entendimento assente na jurisprudência pátria 
que,  demonstrada  a  necessidade  de  pessoal  para  o  desempenho  de  determinada 
atividade, a Administração não pode se recusar a promover a nomeação dos candidatos 
aprovados em concurso público que ainda se encontra dentro do prazo de validade.

Destarte, apesar de não ter se classificado no certame, a partir do 
momento em que a Administração criou uma nova vaga, deve a impetrante ser nomeada 
independente de sua gestação.  

Corroborando o entendimento, seguem os seguintes arestos do 
TJPB:

56069027 -  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA  TUTELA. NOMEAÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
CANDIDATA  APROVADA  FORA  DO  NÚMERO 
DE VAGAS PREVISTAS  NO  EDITAL.  DESIS-  TÊNCIA 
DE CANDIDATOS QUE  FIGURAVAM  NAS  POSIÇÕES 
ANTECEDENTES.  INTERESSE  DA  ADMINISTRAÇÃO  EM 
PREENCHER TAIS VAGAS.  PRECEDENTES DO COLENDO 
STJ.  RAZÕES  RECURSAIS  EM  CONFRONTO  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA  DA  SUPERIOR  CORTE  DE  JUSTIÇA. 
DESPROVIMENTO. 1.  Segundo  o  entendimento  do  STJ,  a 
aprovação  do  candidato,  ainda  que  fora  do  número 
de     vagas     disponíveis     no  edital  do  concurso,  confere-lhe  direito   
subjetivo  à     nomeação     para  o  respectivo  cargo,  se  a  administração   
pública  manifesta,  por  ato  inequívoco,  a  necessidade  do 
preenchimento  de  novas     vagas.  2.  Ademais,  a  desistência   
dos     candidatos     convocados, ou mesmo sua desclassificação em razão   
do  não  preenchimento  de  determinados  requisitos,  gera  para  os 
seguintes,  na  ordem de  classificação,  direito  subjetivo  à     nomeação,   
observada  a  quantidade  das  novas vagas disponibilizadas.  3.  A 
vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e 1º da Lei n. 
9.494/97,  quanto  à  concessão  de  antecipação  de  tutela  contra  a 
Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a 
servidor público,  não se aplica nas hipóteses em que o autor busca 
sua nomeação e posse em cargo público em razão da sua aprovação no 
concurso público. (TJPB; AgRg 2005404-19.2014.815.0000; Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos William de Oliveira; 
DJPB 10/11/2014; Pág. 18)

56062894 -  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER. CONCURSO PÚBLI- CO. AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA.  PEDIDO  DE NOMEAÇÃO.  SENTENÇA 
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PELA  PROCEDÊNCIA.  DECISÃO  MONOCRÁTICO  QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO  MONOCRÁTICO  À  APELAÇÃO 
CÍVEL  E  AO  REEXAME  NECESSÁRIO.  AGRAVO 
INTERNO. CANDIDATOS INICIALMENTE  CLASSIFICADOS 
FORA  DAS VAGAS OFERTADAS  NO  EDITAL. 
CONVOCAÇÃO  PARA  O  CURSO  DE  FORMAÇÃO. 
CONCLUSÃO,  COM  ÊXITO.  PREPARATÓRIO  QUE 
CONFIGURA  A  TERCEIRA  ETAPA  DO  CERTAME. 
PRÁTICA  DE  ATO  INEQUÍVOCO  DA  ADMINISTRAÇÃO. 
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOME-  AÇÃO.  PRECEDENTES  DESTA 
CORTE.  APLICAÇÃO  DO  CAPUT  DO ART.  557  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1.  “A aprovação 
do candidato, ainda que fora do número de     vagas     disponíveis     no edital   
do  concurso,  lhe  confere  direito  subjetivo  à     nomeação     para  o   
respectivo  cargo,  se  a  administração  pública  manifesta,  por  ato 
inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas     vagas. ”    (rms 
32105/df,  Rel.  Ministra  eliana  calmon,  segunda  turma,  julgado  em 
19/08/2010, dje 30/08/2010). 2. O ato de convocação para o curso de 
formação,  de  candidato  classificado,  inicialmente,  fora  do  número 
de vagas, por si só, já demonstra a disponibilidade destas, nos termos 
do  item  10.1  do  edital.  Dessa  forma,  o  ato  administrativo 
de nomeação,  antes  discricionário,  tornou-se  vinculado,  e  a  mera 
expectativa  passou a  ser  direito  subjetivo do impetrante.  Diante  do 
exposto,  nego provimento ao agravo interno. (TJPB;  Rec.  0113789-
77.2012.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
José Aurélio da Cruz; DJPB 22/07/2014; Pág. 10)

Assim, verificada a necessidade da Administração em preencher 
a vaga, e havendo candidato devidamente aprovado no concurso ainda válido, é de se 
reconhecer  o seu direito  à nomeação de forma vinculada,  e não mais  obedecendo a 
critérios de conveniência e oportunidade.

Some-se às questões acima discutidas, a nítida discriminação da 
candidata certamente pelo fato de estar gestante e, após a nomeação e posse, estaria de 
licença remunerada pelo período de 180 dias.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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