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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002640-89.2014.815.0131.
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AUTOR: Gleriston de Moura Gomes.
ADVOGADO: Robevaldo Queiroga da Silva.
RÉU: Município de Cachoeira dos Índios. 
ADVOGADA: Paula Laís de Oliveira Santana.

EMENTA:  AÇÃO  ORDINÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO
PÚBLICO  PARA  O  CARGO  DE  FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO.
CANDIDATO APROVADO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO FORA DO NÚMERO
DE  VAGAS. DESISTÊNCIA  DO  CANDIDATO  MELHOR  POSICIONADO.
FATO  INCONTROVERSO.  PEDIDO  DE  NOMEAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.
REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE INEQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO
IMEDIATO DA VAGA. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 493, DO CPC
DE 2015. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

1. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado no sentido de que,
em concurso público, a desistência de candidatos nomeados para a vaga existente
gera  ao  candidato  em  classificação  posterior  o  direito  à  nomeação,  ainda  que
classificado fora do número de vagas.”  (EDcl no AgRg no RMS 22854 /  MG –
Relator(a) Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO  TJ/SP)  -  Órgão  Julgador  T6  -  SEXTA  TURMA  -  Data  do  Julgamento
23/02/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 07/03/2016)

3.  Esgotado  o  prazo  do  certame  durante  o  trâmite  processual,  surge  o  direito
subjetivo à nomeação, aplicando-se o art. 493, do CPC.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Oficial  n.º  0002640-89.2014.815.0131,  em que figuram como partes  Gleriston  de
Moura Gomes e o Município de Cachoeira dos Índios. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o
voto do Relator, em conhecer a Remessa Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara
da  Comarca  de  Cajazeiras,  f.  72/75,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  ajuizada  por
Gleriston de Moura Gomes em face do Município de Cachoeira dos Índios, que
julgou  procedente  o  pedido,  determinando  a  nomeação  do  Autor  ao  cargo  de
Farmacêutico/Bioquímico,  ao  fundamento  de  que  a  desistência  do  primeiro
classificado  ao  cargo  em  certame  promovido  pelo  Réu  converteu  a  sua  mera
expectativa em direito subjetivo à nomeação, tendo em vista a aprovação na segunda



posição.

Sem interposição de recurso voluntário, consoante Certidão de f. 82, os autos
subiram a esta Superior Instância em face do Reexame Necessário.

Desnecessidade de intervenção da Procuradoria de Justiça no feito, conforme
o disposto no art. 169, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal1, bem como no art.
178, do CPC de 20152.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa.

O STJ firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do
número de vagas oferecidas em edital de concurso público tem direito subjetivo à
nomeação se o melhor classificado, nomeado pela Administração, desistir de assumir
ou de permanecer no cargo, de modo que o ato de nomeação demonstra o interesse
público em preencher a vaga imediatamente3.
1 Art. 169. Procedida a distribuição e feitas as anotações na capa, da qual constará o número recebido,
a natureza do feito, o nome do relator e do revisor, quando for o caso, a data do registro, o número de
volumes, a comarca de origem, o tipo de distribuição, o órgão julgador e a identificação das partes e
seus advogados, serão os autos conclusos ao relator.
§ 1º. O relator mandará ouvir o Procurador-Geral de Justiça ou Procurador de Justiça, conforme o
caso, se o feito exigir o seu pronunciamento.

2 Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal
da ordem jurídica nas hipóteses  previstas  em lei  ou na Constituição Federal  e  nos processos que
envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

3 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIDO
COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  CONCURSO  PÚBLICO.
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATO  NOMEADO.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DA  CANDIDATA
POSTERIORMENTE  CLASSIFICADA.  DISCRICIONARIEDADE  ADMINISTRATIVA.
INEXISTENTE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO. -
Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo  regimental,  dado  o  caráter  manifestamente
infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. - O Superior Tribunal
de Justiça tem entendimento consagrado no sentido de que, em concurso público, a desistência de
candidatos nomeados para a vaga existente gera ao candidato em classificação posterior o direito à
nomeação, ainda que classificado fora do número de vagas. - In casu, o direito da EMBARGADA à
nomeação ao cargo de professora de geografia da rede estadual de ensino de Sete Lagoas-MG surgiu
no momento da desistência do candidato anterior,  ou seja,  ainda  dentro do prazo de validade  do
certame e, não tendo sido preenchido o cargo oferecido ao 10º (décimo) candidato/desistente, inexiste
discricionariedade  administrativa  na  convocação  da  11ª  (décima  primeira)  candidata.  Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.  (EDcl no AgRg no
RMS  22854  /  MG  –  Relator(a)  Ministro  ERICSON  MARANHO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP) - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 23/02/2016
Data da Publicação/Fonte DJe 07/03/2016)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO.  CANDIDATA APROVADA FORA  DO NÚMERO  DE VAGAS QUE
COM A DESISTÊNCIA DOS DE MELHOR CLASSIFICAÇÃO PASSOU A FIGURAR ENTRE OS
CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE.
AGRAVO  REGIMENTAL  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA  DESPROVIDO  1.  A  pendência  de
julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento
dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de



O Promovente demonstrou que foi classificado na segunda posição do cargo
de  Farmacêutico/Bioquímico,  f.  31-v,  tendo  o  edital  do  concurso,  de  f.  13/29,
oferecido apenas uma vaga a ser provida.

O primeiro colocado foi nomeado, no entanto, a partir mês de novembro de
2013, seu nome não mais constou na folha de pagamento do Município Réu, f. 36/40,
sendo fato incontroverso que este tenha deixado o funcionalismo local, já que não
houve impugnação específica contra tal argumento, suscitado na Exordial.

O documento de f.  35,  ademais,  indica que a validade do certame expirou
desde fevereiro deste ano, de modo que não há mais dúvidas sobre a configuração do
direito  subjetivo  do  Promovente  à  imediata  nomeação,  ante  a  caracterização  de
superveniente fato constitutivo do direito autoral, motivo pelo qual aplica-se ao caso
o art. 493, do CPC de 20154.

Posto  isso, voto pelo  desprovimento da Remessa Necessária,  mantendo
incólume a Sentença guerreada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior.  2. O acórdão recorrido
encontra-se em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior,  de que a desistência de
candidatos melhor classificados gera para os demais, na ordem de classificação, direito subjetivo à
nomeação, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, importa salientar, que sequer poderia
falar em surgimento de novas vagas no decorrer da validade do certame, como sustentado pelo Estado
da Paraíba, mas, tão somente, do preenchimento do único cargo ofertado no concurso público, pois o
primeiro  colocado  do  certame  optou  em  não  assumi-lo,  após  a  respectiva  nomeação,  fato  que
consolida  o interesse  e  a  necessidade  da  Administração  em contratar.  Nesse  contexto,  verifica-se
manifesto o direito subjetivo da agravada à nomeação no cargo em que restou aprovada.4. Agravo
Regimental do ESTADO DA PARAÍBA desprovido. (AgRg no AREsp 615.148/PB, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)

4 Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito  influir  no  julgamento  do  mérito,  caberá  ao  juiz  tomá-lo  em consideração,  de  ofício  ou  a
requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.


