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Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO Nº 0000568-29.2015.815.0541
Origem : Comarca de Pocinhos 
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Izaias Gonçalves da Silva e outros
Advogado : Cícero Batista Filho 
Apelado :  Município de Pocinhos 
Advogado : José Roberto Coutinho de Queiroz

APELAÇÃO.  CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE 
SEGURANÇA IMPETRADO DURANTE O PRAZO DE 
VALIDADE  DO  CERTAME.  ATUAÇÃO 
DISCRICIONÁRIA  DA  ADMINISTRAÇÃO 
GARANTIDA.  MERA EXPECTATIVA DE  DIREITO  À 
NOMEAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  DIREITO  LIQUIDO  E 
CERTO.  SENTENÇA  COMPATÍVEL  COM  A 
DOGMÁTICA  JURÍDICA  VIGENTE. 
DESPROVIMENTO. 

Está  no  âmbito  da  conveniência  e  oportunidade  da 
administração pública definir o momento de editar o ato 
de  nomeação  de  candidatos  aprovados  no  concurso 
público, enquanto eficaz o prazo de validade prevista no 
edital do certame.

Como o concurso em discussão foi homologado em 02 
(dois)  de  março  de  2015,  considerando  ainda  que  o 
prazo  de  validade  é  de  02  (dois)  anos,  -  (Item  3  do 
Capítulo XV do Edital – f. 63) -, inexiste caracterização 
do direito líquido e certo narrado na petição inicial, por 
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deter o administrador liberdade de atuação respaldado 
no  postulado  da  discricionariedade  que  norteia  a 
administração pública.

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao apelo. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Izaias Gonçalves da 
Silva,  Adailton  Medeiros  do  Nascimento,  Neodivam  Porto  Brito, 
Marciano do Nascimento Oliveira Santos, Laerth Harly Eleutério da Silva, 
Fábio de Brito Aragão, Maike da Silva Santos, Fábio de Pinho Barreiros, 
Rafael  Dias  Firmino  e  Jakeline  Azevedo  de  Lima contra  sentença 
prolatada pelo Juízo da Comarca de Pocinhos nos autos do Mandado de 
Segurança  por  eles  impetrado  contra  ato  do  Prefeito  do  Município  de 
Pocinhos.

O  Órgão  judicial  de  origem  denegou  a  ordem  por 
ausência  de  demonstração  do  preenchimento  das  vagas  ofertadas  no 
concurso pela administração municipal.

Asseveram  os  apelantes  estarem  demonstradas  as 
ocupações  temporárias  dos  cargos  mencionados  no  edital  do  concurso 
público na lista do sistema SAGRES.

Aduzem fazer jus à expedição dos atos de nomeações 
por obterem classificação dentro do número de vagas oferecidas no edital.

Pugna pelo provimento do apelo para conceder a ordem 
e determinar a edição dos atos de nomeações questionados.

O apelado sustenta inexistir direito líquido e certo, por 
estar o concurso dentro do prazo de validade, considerando ter ocorrido a 
homologação do certam no dia 02 (dois) de março de 2015 e ser válido por 
02 (dois) anos.
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Afirma ter nomeado, em menos de 06 (seis) meses, mais 
de 70% dos aprovados.

Pleiteia o desprovimento do apelo.

O Ministério Público opina pelo provimento parcial do 
recurso,  concedendo a segurança em favor de Izaias Gonçalves  da Silva, 
Marciano do Nascimento Oliveira Santos e Fábio de Pinho Barreiros.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Questionam  os  apelantes  as  omissões  do  apelado, 
aduzindo  fazerem  jus  à  edição  dos  atos  de  nomeações,  por  estarem  os 
cargos  ofertados  no  edital  do  certame  público  ocupados  por  servidores 
contratados de forma precária.

O Juízo de origem denegou a ordem por ausência de 
demonstração  do  preenchimento  dos  cargos  ofertados  no  concurso  pela 
administração municipal.

Alega o apelado estar respaldado nas regras vigentes no 
ordenamento jurídico, por ter ocorrido a homologação do prazo de validade 
dos dois anos do certame em 02 (dois) de março de 2015.

O contexto dos autos denota que a alegação suscitada 
pelo recorrido está em harmonia com o conteúdo do documento inserto às f. 
74, e essa circunstância de natureza temporal impede a transformação da 
mera expectativa dos apelantes em direito líquido e certo.

Isso  porque  a  administração  pública  detém 
discricionariedade  para  editar  o  ato  de  nomeação  no  lapso  temporal  de 
validade do certame público.

Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de 
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Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO 
À  NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO  ALÉM  DO 
NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO 
COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  CARGOS  EFETIVOS 
VAGOS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. 
NECESSIDADES  TRANSITÓRIAS  DA  ADMINISTRAÇÃO. 
PRETERIÇÃO  NÃO  CARACTERIZADA.  IMPETRAÇÃO  DO 
WRIT,  AINDA  NA  VIGÊNCIA  DO  CERTAME. 
DISCRICIONARIEDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  NA 
AVALIAÇÃO  DE  CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  DA 
NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. 1. A 
atual  jurisprudência  desta  corte  é  firme  no  sentido  de  que 
"candidatos  aprovados  fora  do  número  de  vagas  previstas  no 
edital  ou  em  concurso  para  cadastro  de  reserva  não  possuem 
direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam 
no período de validade do concurso.  Por criação de Lei  ou por 
força  de  vacância.  ,  cujo  preenchimento  está  sujeito  a  juízo  de 
conveniência  e  oportunidade  da  administração.  Precedentes  do 
STJ"  (RMS 47.861/MG,  Rel.  Ministro  herman benjamin,  segunda 
turma, julgado em 02/06/2015, dje 05/08/2015). 2. Esta é também a 
orientação  do  STF,  como  se  pode  aferir,  dentre  outros,  dos 
seguintes  precedentes:  RE  837.311/PI,  Rel.  Ministro  Luiz  fux, 
tribunal pleno, repercussão geral. Dje de 18/04/2016 e AI 804.705 
AGR, Rel. Ministro dias toffoli, primeira turma, dje de 14/11/2014. 
3.  A paralela  contratação  de  servidores  temporários,  admitidos 
mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição 
Federal, atende necessidades transitórias da administração e não 
caracteriza,  só  por  si,  preterição  dos  candidatos  aprovados  em 
concurso público para provimento de cargos efetivos. 4. Salvo nas 
hipóteses  de  desrespeito  à  ordem  de  classificação  ou  de 
contratação  irregular  de  forma  precária.  O  que  não  restou 
comprovado  nos  autos.  Não se  pode  impor  à  administração  a 
obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso antes de 
expirado o prazo de validade do certame. Precedentes. 5. Agravo 
regimental  não  provido. (STJ;  AgRg-RMS  41.955;  Proc. 
2013/0103316-0; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 
06/10/2016)

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO  DENTRO  DO 
NÚMERO DE VAGAS. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE 
PRORROGADO.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E 
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CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA 
E  OPORTUNIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. 
INEXISTÊNCIA  DE  PRETERIÇÃO  NA  ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Em que pese 
a  aprovação  do  Impetrante  dentro  do  número  de  vagas 
disponibilizados no edital do concurso, inexiste direito líquido e 
certo à nomeação imediata,  na medida em que o concurso foi 
prorrogado por 02 (dois) anos e ainda está dentro de seu prazo de 
validade, que somente expira em 27.12.2016. Logo, fica a critério 
da  Administração  Pública,  mediante  juízo  de  conveniência  e 
oportunidade, a escolha do momento em que se dará nomeação; 
IV.  A  convocação  de  candidatos  em  cumprimento  à  decisão 
judicial,  não  representa  preterição  à  ordem  classificatória  do 
certame, eis que não representa ato espontâneo da administração 
pública;  V.  A via  estreita  do  mandado  de  segurança  pressupõe 
violação a um direito líquido e certo, comprovado mediante prova 
pré-constituída,  entendendo-se  como  tal  aquele  que  se  mostra 
inequívoco,  demonstrado  de  plano,  e  apto  a  ser  exercido  no 
momento da impetração, o que não é a hipótese dos autos. (TJAM; 
MS 4003743-40.2015.8.04.0000; Câmaras Reunidas; Rel. Des. Jomar 
Ricardo Saunders Fernandes; DJAM 20/10/2016)

PRELIMINAR.  CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM.  INOCORRÊNCIA.  TEORIA  DA  ENCAMPAÇÃO. 
PRELIMINAR  REJEITADA.  1.  Quando  a  autoridade  apontada 
como coatora, ao prestar suas informações, não se limita a alegar 
sua  ilegitimidade,  mas  defende  o  mérito  do  ato  impugnado, 
requerendo a  denegação da  segurança,  assume a  legitimatio  ad 
causam passiva, aplicando-se, na espécie, a denominada teoria da 
encampação.  Precedentes  desta  corte  de  justiça  (tj/ac,  MS  nº 
000038641.2014.8.01.0000,  relatora  desembargadora  eva 
evangelista).  2.  Preliminar  afastada.  Mandado  de  segurança. 
Concurso  público.  Ato  omissivo.  Nomeação.  Candidata 
classificada  dentro  do  número  de  vagas  previstas  no  edital. 
Direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade 
do  concurso.  Lapso  temporal  não  expirado.  Conveniência  e 
oportunidade  da  administração.  Direito  líquido  e  certo  não 
caracterizado.  Denegação  da  segurança.  1.  Não  obstante  a 
impetrante ter sido aprovada em 1º lugar no concurso público 
para o cargo de fisioterapeuta, com vaga destinada ao município 
de  Assis  Brasil,  em  posição  classificatória  compatível  com  as 
vagas previstas no edital, devese respeitar a discricionariedade 
da  administração  pública  para  determinar  a  nomeação  dos 
candidatos aprovados, a qual deve ser limitada à conveniência e 
oportunidade, de modo que não caracterizado o constrangimento 
ilegal  a  ser  remediado  pela  via  estreita  da  mandamental.  2. 
Segurança  denegada.  (TJAC;  MS  1000235-87.2016.8.01.0000;  Ac. 
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9.482;  Tribunal  Pleno  Jurisdicional;  Rel.  Des.  Francisco  Djalma; 
DJAC 01/11/2016; Pág. 5)

Portanto,  durante  o  período  de  validade  do  certame, 
compete  à  administração  atuar  com  discricionariedade,  nomeando  os 
candidatos aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Como o concurso em discussão foi homologado em 02 
(dois) de março de 2015, considerando ainda que o prazo de validade do 
certame é de 02 (dois) anos, - (Item 3 do Capítulo XV do Edital – f. 63) -, 
inexiste caracterização do direito líquido e certo narrado na petição inicial,  
por deter o administrador liberdade de atuação respaldado no postulado da 
discricionariedade que norteia a administração pública.

Em  face  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo irretocável a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de 
novembro  de  2016,  o  Exmo.  Sr.  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o o Exmo. Sr. 
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz convocado). Presente à sessão, o Exmo. Dr. Alcides Orlando 
de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A
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