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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO  DENTRO  DAS  VAGAS.
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATA  MELHOR
CLASSIFICADA.  VACÂNCIA.  PEDIDO  DE
IMEDIATA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NOMEAÇÃO QUE PODERÁ OCORRER ATÉ
O  PRAZO  FINAL  DE  VALIDADE  DO
CERTAME.  OPORTUNIDADE  E
CONVENIÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  REFORMA  DO  DECISUM
PRIMEVO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

– É  pacífico  que  a  aprovação  em  concurso
público  dentro  das  vagas  gera  ao  candidato  direito
líquido  e  certo  à  nomeação até  o  fim do  prazo  de
validade  do  certame.  Da  mesma  forma,  conforme
atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de
vagas  durante  a  validade  de  concurso  público
derivada de  desistência de candidato classificado em
melhor  colocação  durante  a  validade  do  concurso,
gera  para  a  Administração  Pública  o  dever  de
convocar  o  próximo  colocado  da  lista,  a  fim  de
preencher  efetivamente  o  número  noticiado  no
prelúdio do certame.

– Não obstante se  reconheça o direito líquido e
certo  do  autor  em  ser  nomeado,  direito  este
decorrente,  em  verdade,  de  sua  própria  aprovação
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dentro  das  vagas,  tal  poderá  ocorrer  até  o  fim  do
prazo  de  validade  do  certame,  dentro  da
discricionariedade  permitida  à  Administração
Pública.  Assim, observo que não possuindo o autor
direito  à  nomeação  de  forma  imediata,  conforme
requerido  na  inicial,  não  poderia  a  demanda  ser
julgada procedente, não havendo outro caminho a não
ser reformar a decisão de primeiro grau para julgar
improcedente a ação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao apelo e ao reexame necessário, nos termos do
voto do relator, unânime.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Município de Cabedelo contra sentença de fls. 105/108 proferida pelo Juízo
de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo que julgou procedente a Ação
Ordinária  de  Obrigação de  Fazer,  em favor  de  Jesus Charles  do Amaral
Nogueira, determinando a sua nomeação para o cargo de “Fiscal de Obras”.

Retroagindo  a  inicial,  alegou  o  autor  que  prestou  concurso
público para o cargo de “Fiscal de Obras”, sendo aprovado em 5º lugar dentre
as  cinco  vagas  oferecidas  no  edital  do  certame.  Aduziu  que  os  quatro
primeiros  colocados  foram nomeados  para  ocupar  as  vagas  existentes.  No
entanto,  ressaltou  que  a  segunda  colocada,  Cláudia  Araújo  Amorim  de
Oliveira, não assumiu o referido cargo, restando demonstrada a necessidade
de  convocar  o  5º  lugar  neste  exato  momento.  Aduz,  contudo,  que  a
Administração mentem-se inerte, mantendo contratações precárias de terceiros
para ocupar as mesmas funções. Requer, ao fim, a condenação do promovido
à imediata nomeação do autor, bem como em honorários advocatícios.

Contestando  a  ação,  alega  o  Município  de  Cabedelo
prefacialmente  a  inépcia  da  inicial.  Por  conseguinte,  aduz,  em síntese,   o
princípio  da  vinculação  ao  edital  do  concurso  público,  ,  a  legalidade  da
atuação  administrativa  e  observância  dos  princípios  constitucionais  da
isonomia e razoabilidade e impossibilidade de controle judicial sobre o puro
mérito do ato administrativo.

Impugnação à contestação às fls. 102/104.

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau,  assim
decidiu:

“Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
atendendo  ao  que  mais  dos  autos  consta  e  aos
princípios de Direito aplicáveis à espécie, rejeito a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e  julgo
procedente o pedido para determinar a nomeação da
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impetrante  no  prazo  de  48  horas  do  trânsito  em
julgado desta decisão.”

Inconformado  com  o  referido  decisum,  o  ente  municipal
interpôs  recurso  apelatório  (fls.  110/118).  Alegou  o  recorrente  que  o
impetrante não possuía direito à nomeação, uma vez que o prazo de validade
do concurso em questão se esgotará em 15 de agosto de 2014, caso não seja
prorrogado por mais dois anos, possuindo a edilidade tempo suficiente para
realizar as nomeações necessárias, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir
quanto  ao  momento  oportuno  e  conveniente  de  eventual  nomeação,
notadamente porque o concurso ainda está no prazo de validade.

Embargos de Declaração propostos pelo autor às fls. 121/123 e
rejeitados às fls. 130/132.

Contrarrazões ao recurso apelatório às fls. 133/144.

O  Ministério  Público,  por  meio  da  Procuradoria  de  Justiça,
manifestou-se pelo desprovimento da remessa e do reexame necessário (fls.
153/157).

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da  remessa  necessária  e  do  recurso  voluntário,
porquanto  presentes  os  seus  pressupostos  subjetivos  e  objetivos  de
admissibilidade,  os  quais  serão  examinados  em  conjunto  em  razão  das
insurgências se entrelaçarem.

Como relatado, alegou o autor na inicial que prestou concurso
público para o cargo de “Fiscal de Obras”, sendo aprovado em 5º lugar dentre
as  cinco  vagas  oferecidas  no  edital  do  certame.  Aduziu  que  os  quatro
primeiros  colocados  foram nomeados  para  ocupar  as  vagas  existentes.  No
entanto,  ressaltou  que  a  segunda  colocada,  Cláudia  Araújo  Amorim  de
Oliveira, não assumiu o referido cargo, restando demonstrada a necessidade de
convocar o 5º lugar neste exato momento. 

A  Magistrada  de  base  julgou  procedente  o  pleito  inicial,
determinando a imediata nomeação do requerente.

Entretanto,  alega  o  recorrente  que  o  impetrante  não  possuía
direito à nomeação imediata, uma vez que o concurso ainda encontra-se dentro
de  sua  validade,  possuindo  a  edilidade  tempo  suficiente  para  realizar  as
nomeações necessárias, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir quanto ao
momento oportuno e conveniente para tanto.

Com razão o recorrente.

Analisando  o  contexto  probatório,  inserto  no  caderno
processual, constata-se que o autora prestou concurso para o cargo de “Fiscal
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de Obras”  do quadro de pessoal efetivo do Município de Cabedelo,  tendo
sido  aprovado  na  5ª  (quinta)  colocação  de  um  total  de  5  (cinco)  vagas
previstas (fls. 28).

É pacífico  que  a  aprovação em concurso  público  dentro das
vagas gera ao candidato direito líquido e certo à nomeação até o fim do prazo
de validade do certame.

Da mesma forma, conforme atualizada jurisprudência pátria,  a
superveniência de vagas durante a validade de  concurso  público derivada de
desistência de candidato classificado em melhor colocação durante a validade
do  concurso,  gera  para  a  Administração  Pública  o  dever  de  convocar  o
próximo  colocado  da  lista,  a  fim  de  preencher  efetivamente  o  número
noticiado no prelúdio do certame.

Comungando  do  mesmo  entendimento,  já  se  posicionou  o
Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
COORDENADOR  PARLAMENTAR  DA  CÂMARA
MUNICIPAL.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO
CADASTRO DE RESERVA PREVISTO EM EDITAL.
ABERTURA  DE  NOVA  VAGA  NO  PRAZO  DE
VALIDADE  DO  CERTAME.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO. 1. Trata-se na origem de mandado de
segurança impetrado em face do Sr.  Presidente da
Câmara  Municipal  de  itapevi  em  razão  de  ato
consubstanciado  na não-convocação da impetrante
para  nomeação  e  posse  no  cargo  de  coordenador
parlamentar  da  Câmara  Municipal.  2.
Preliminarmente, o Superior Tribunal de justiça não
tem  a  missão  constitucional  de  interpretar
dispositivos  da  Lei  maior,  cabendo  tal  dever  ao
Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não se
pode conhecer  da dita ofensa aos  artigos  5º  e  37,
incisos I,  II  e IV da Constituição Federal.  3.  Esta
corte superior adota entendimento segundo o qual a
regular  aprovação  em  concurso  público  fora  do
número  de  vagas  previstas  no  edital  confere  ao
candidato mera expectativa de  direito à nomeação.
4.  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.  Ressalta-se  que  há  a
aplicação de tal entendimento mesmo que não haja
previsão editalícia para o preenchimento  das  vagas
que vierem a surgir durante o prazo de validade do
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certame.  Precedente:  RMS 32105/df,  Rel.  Ministra
eliana  calmon,  segunda  turma,  julgado  em
19/08/2010, dje 30/08/2010. 5. No presente caso, a
candidata  márcia  farah  elias  foi  aprovada  em  1º
lugar,  mas  teve  a  sua  posse  indeferida  por  não
comprovar o lapso temporal exigido pelo edital, de
05 anos de inscrição na ordem dos advogados do
Brasil.  Diante  do  ocorrido,  a  referida  candidata
impetrou  mandado  de  segurança  para  garantir  a
posse no cargo em questão, cuja ordem foi denegada
pelo  juiz  de  primeira  instância  e  mantida  pelo
tribunal,  tendo  transitado  em  julgado  em  2012,
conforme  informação  de  fls.  337.  6.  Em razão  do
indeferimento  da  posse  da  1ª  colocada,  a  ora
recorrente,  classificada  em  2º  lugar,  também,
apresentou  mandado  de  segurança,  alegando  a
existência de  direito  subjetivo à posse no cargo de
coordenador parlamentar, uma vez que a única vaga
prevista  no  edital  não  fora  preenchida.  7.  A
impetrante  foi  aprovada,  como  visto,  dentro  do
cadastro de reserva, na posição classificatória 2ª, ou
seja, a 1ª  que deve ser convocada,  uma vez que a
primeira classificada teve sua posse indeferida por
não ter comprovado o lapso temporal exigido pelo
edital  de  05  anos  de  inscrição  na  ordem  dos
advogados do Brasil. Assim, obedecendo a ordem de
classificação, impõe-se o reconhecimento do  direito
líquido e certo da impetrante à nomeação e posse no
cargo para o qual  fora devidamente  habilitado.  8.
Salienta-se  que  o  fato  do  cargo  de  coordenador
parlamentar  ter  sido  renomeado  para  assistente
legislativo  em  gestão  pública  II  e  de  ter  sido
realizado novo concurso público com previsão de 1
vaga para tal  cargo não retira o  direito  líquido e
certo da ora recorrente ser nomeado ao cargo vago,
uma vez  que  na  época da impetração  a  vaga não
estava preenchida. 9. Recurso parcial parcialmente
conhecido  e,  nessa  parte,  provido.”  (STJ;  REsp
1.359.516;  2012/0064312-9;  Segunda  Turma;  Rel.
Min.  Mauro  Campbell  Marques;  DJE  22/05/2013;
Pág. 925)

Assim, preceitua também a Suprema Corte de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA, INICIALMENTE, FORA
DAS  VAGAS  DO  EDITAL.  DESISTÊNCIA  DOS
CANDIDATOS  MAIS  BEM  CLASSIFICADOS.
DIREITO  A  SER  NOMEADA  PARA  OCUPAR  A
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ÚNICA  VAGA  PREVISTA  NO  EDITAL  DE
CONVOCAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O tribunal de
origem  assentou  que,  com  a  desistência  dos  dois
candidatos  mais  bem  classificados  para  o
preenchimento  da  única  vaga  prevista  no
instrumento  convocatório,  a  ora  agravada,
classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a
primeira,  na  ordem  classificatória,  tendo,  assim,
assegurado  o  seu  direito  de  ser  convocada  para
assumir  a  referida  vaga.  2.  Não  se  tratando  de
surgimento de vaga, seja por Lei nova ou vacância,
mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-
se ao caso o que decidido pelo plenário da corte, o
qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG,
relator o Ministro  Gilmar  Mendes,  concluiu  que o
candidato aprovado em concurso público dentro do
número  de  vagas  previstas  no  edital  tem  direito
subjetivo  à  nomeação.  3.  Agravo  regimental  não
provido.”  (STF;  ARE-AgR  661.760;  PB;  Primeira
Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.  03/09/2013;
DJE 29/10/2013; Pág. 30)

 Trago, por fim, recente julgado do Colegiado Pleno desta Casa
de Justiça, findando qualquer dúvida acerca da matéria:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  NOMEAÇÃO.  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.  IMPETRANTE
APROVADO FORA DAS VAGAS ORIGINALMENTE
PREVISTAS  NO  EDITAL  DE  REGÊNCIA.
CONVOCAÇÃO  ESPONTÂNEA  PARA  O  CURSO
DE FORMAÇÃO,  ÚLTIMA FASE DO CERTAME,
EM  VIRTUDE  DA  INÉRCIA  DE  CANDIDATOS
MAIS  BEM  CLASSIFICADOS  QUE  NÃO  SE
MATRICULARAM.  DISPOSIÇÃO  EDITALÍCIA
QUE LIMITA A CONVOCAÇÃO AO NÚMERO DE
VAGAS  EXISTENTES.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO DAQUELE QUE É CONTEMPLADO
PELA SUPERVENIÊNCIA DE VAGAS DURANTE A
VALIDADE  DO  CERTAME,  EMBORA
CLASSIFICADO  EM  POSIÇÃO  INCOMPATÍVEL
COM O NÚMERO ORIGI- NALMENTE PREVISTO
NO  EDITAL.  NOVO  ENTENDIMENTO  DO  STF.
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O Supremo Tribunal
Federal,  a  partir  do  julgamento  do  recurso
extraordinário n. º 581.113, cuja relatoria coube ao
Exm. º 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
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classificado originalmente em posição incompatível
com o número previsto no edital de regência. 2. Em
que pese haver precedentes da primeira turma em
sentido contrário, 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).3.  Havendo  previsão
editalícia expressa de que seriam convocados para o
curso  de  formação  somente  os  candidatos
classificados  até  o  limite  das  vagas  existentes,  e
sendo o impetrante contemplado por ato espontâneo
da  própria  administração,  sem  ingerência  do
judiciário,  em  virtude  da  eliminação  de  outros
candidatos,  o  caso  concreto  se  amolda  à  teoria
jurisprudencialmente  construída.  4.  Segurança
concedida.”  (TJPB;  Rec.  999.2012.001210-2/001;
Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 18/12/2013) 

Neste ponto, o entendimento do Juízo primevo coaduna-se com
o nosso. A divergência reside, no entanto, no momento para a ocorrência de tal
nomeação.

O  decisum ora revisado determinou a  imediata nomeação do
autor.  Entretanto,  tenho que,  não obstante  se  reconheça o direito  líquido e
certo do autor em ser nomeado, direito este decorrente, em verdade, de sua
própria aprovação dentro das vagas, tal poderá ocorrer até o fim do prazo de
validade do certame, dentro da discricionariedade permitida à Administração
Pública.

Diversamente  seria  se,  já  expirado  o  prazo  de  validade  do
certame,  deixasse  o  Município  de  proceder  à  nomeação  do  autor.  Nesta
hipótese, correta a determinação judicial de nomeação imediata. 

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO
DE VAGAS. CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE.
NOMEAÇÃO IMEDIATA. DISCRICIONARIEDADE
DA ADMINISTRAÇÃO.
1.  Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado
contra ato omissivo do Ministro de Estado da Saúde
e da Diretora do Instituto Evandro Chagas, no qual
a impetrante alega que, apesar de aprovada em 10º
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lugar, dentro do número de vagas previstas no edital
(15 vagas),  para o cargo de Assistente  Técnico de
Gestão  em  Pesquisa  e  Investigação  Biomédica,
deixou de ser nomeada durante o prazo de validade
do concurso público.
2.  Pacificada  no  STJ  a  orientação  de  que  a
Administração  Pública,  uma  vez  homologado  o
concurso público, deve, no decorrer do prazo de sua
validade  e  de  acordo  com  o  número  de  vagas
estipulado  no  edital,  nomear  e  empossar  os
candidatos aprovados, cabendo-lhe, por critério de
conveniência  e  oportunidade,  escolher,  sempre
dentro daquele limite temporal, o momento em que
serão  preenchidas  as  vacâncias  existentes.
Precedentes  do  STJ:  RMS  33.925/ES,  Rel.  Min.
Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
2/2/2012; RMS 32.574/CE, Rel.
Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,
DJe  13/9/2011;  AgRg  no  RMS  30.641/MT,  Rel.
Ministro  Gilson  Dipp,  Quinta  Turma,  DJe
14/2/2012;  AgRg  no  Resp  1.235.844/MG,  Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
18/4/2011.
3.  In casu,  apesar da aprovação da impetrante  no
cargo público de Assistente  Técnico de Gestão em
Pesquisa  e  Investigação  Biomédica  dentro  do
número de vagas previsto no edital,  o concurso foi
prorrogado  até 1º. 7.2013, não havendo notícia nos
autos  de  preenchimento  precário  das  vagas  ou  de
sua preterição na ordem classificatória.
4. Segurança denegada.”
(MS  18.784/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
22/05/2013, DJe 05/06/2013)

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  –  CONCURSO  PÚBLICO  –
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é 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.
2. Precedentes: AgRg no RMS 30.308/MS, Rel. Min.
Felix Fischer,  Quinta Turma,  DJe 15.3.2010; RMS
30.459/PA,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,
DJe 8.2.2010;  RMS 27.508/DF,  Rel.  Min.  Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 18.5.2009.
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3.  A administração pratica ato vinculado ao tornar
pública a existência de cargos vagos e o interesse em
provê-los. Portanto, até expirar o lapso de eficácia
jurídica do certame, tem o poder-dever de convocar
os  candidatos  aprovados  no  limite  das  vagas  que
veiculou no edital, respeitada a ordem classificatória
(RMS 27.311/AM, Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta
Turma, julgado em 4.8.2009, DJe 8.9.2009).
Recurso ordinário provido”. (STJ - RMS 31.611/SP,
Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,
julgado  em  04/05/2010,  DJe  17/05/2010).  (grifo
nosso).

Assim, observo que possuindo o autor direito líquido e certo à
nomeação, entretanto, não de forma imediata, conforme requerido na inicial,
mas até a expiração do prazo de validade concurso, não poderia a demanda ser
julgada procedente, não havendo outro caminho a não ser reformar a decisão
de primeiro grau para julgar improcedente a ação.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO e ao
REEXAME NECESSÁRIO, reformando a  sentença vergastada, para julgar
improcedente a demanda, dada a possibilidade do autor ser nomeado até o fim
do prazo de validade do certame. 

Por conseguinte, face o novo deslinde dado à causa, inverto os
ônus sucumbenciais, os quais ficarão inteiramente a cargo do autor/apelado,
suspendendo, contudo, sua exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da
concessão do benefício da justiça gratuita.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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