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O  Supremo Tribunal  Federal,  em recente  decisão,  em 
sede de repercussão geral (RE 837311), analisou o direito 
subjetivo  à  nomeação  de  candidato  aprovado  fora  do 
número  de  vagas  previstas  no  edital  de  concurso 
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público quando do surgimento de novas vagas durante 
o prazo de validade do certame.

Conforme  o  acórdão,  a  discricionariedade  do  poder 
público  de  nomear  candidatos  classificados  fora  do 
número  previsto  no  edital  deixa  de  existir  “Quando  
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a  
validade  do  certame  anterior,  e  ocorrer  a  preterição  de  
candidatos  aprovados  fora  das  vagas  de  forma  arbitrária  e  
imotivada por parte da administração nos termos acima. “ 

“Art. 2° Consideram-se como de excepcional interesse público  
as contratações por tempo determinado que visam:
(…)
II – Preenchimento de vagas ocorridas no serviço público, em  
decorrência de demissão, aposentadoria, morte do servidor ou  
ausência  de  preenchimento  de  novas  vagas  surgidas  e  
oferecidas em anterior certame, ou para a execução de serviços  
inadiáveis e imprevisíveis,  desde que não existam pessoas  
aprovadas em concurso público de provas e  títulos a  
serem  nomeadas.”  (Lei  Municipal  n°  1.197/2012,  que 
trata das contratações por excepcional interesse público) 
(destaquei)

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 à remessa 
necessária. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Necessária  da  sentença  (fls. 
141/143v)  prolatada nos autos  do Mandado de Segurança impetrado por 
Anderson Alves de Amorim contra ato do Prefeito do Município de Princesa 
Isabel.

O  Juízo  a  quo concedeu  a  ordem,  determinando  a 
expedição do ato de nomeação do impetrante no cargo de psicólogo, por 
entender que o candidato foi “preterido pela edilidade quando da contratação de  
profissional através de Processo Seletivo Simplificado, para o mesmo cargo (...)”.

O  Ministério  Público  (fls.  184/190)  opina  pelo 
desprovimento  da  remessa  necessária,  por  considerar  que  “se  a  edilidade  
realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas e, todavia,  
contratou  de  forma  precária,  demonstrou  a  necessidade  de  contratação  de  mais  
servidores, surgindo imperiosa necessidade de que essas vagas sejam preenchidas  
pelos candidatos aprovados e classificados no concurso público realizado.”

É o relatório.

V O T O

O impetrante afirma que foi classificado na 5ª (quinta) 
posição  do  certame,  que  ofertou  04  (quatro)  vagas  para  o  cargo  de 
psicólogo.

Sustenta  fazer  jus  à  edição  do  ato  de  nomeação, 
porquanto no prazo de validade do concurso, a Edilidade lançou edital de 
Processo  Seletivo  Simplificado  para  o  preenchimento  de  várias  vagas, 
dentre elas, 01 (uma) de psicólogo, sob a justificativa de “devido a ausência de  
aprovados  em alguns  cargos,  bem como  devido  a  criação  de  novos  cargos  e  da  
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instalação de programas.” (fl. 24)

Ao  prestar  informações,  fls.  41/44,  o  Município 
fundamentou que o cargo de psicólogo disponibilizado no processo seletivo 
simplificado teria o objetivo de ocupar temporariamente vaga disponível em 
unidade de acolhimento infantil e adulto. Afirmou, ainda, que não podia 
nomear efetivamente servidores sem que tivesse certeza da durabilidade do 
serviço.

O juízo primevo indeferiu a  liminar,  fls.  125/127v.  No 
entanto,  determinou a suspensão da contratação de candidato através do 
processo seletivo para o cargo de psicólogo.

Pedido de reconsideração, fls. 130/133, negado, fl. 134.

Parecer pela concessão da segurança, fls. 135/139.

Em  julgamento  definitivo,  o juízo  a  quo concedeu  a 
ordem, determinando a expedição do ato de nomeação do impetrante no 
cargo de psicólogo, por entender que o candidato foi “preterido pela edilidade  
quando da contratação de profissional através de Processo Seletivo Simplificado,  
para o mesmo cargo (...)”.

Não houve interposição de recurso,  autos em remessa 
necessária.

Pois bem. 

O Supremo Tribunal  Federal,  em recente  decisão,  em 
sede  de  repercussão  geral  (RE  837311),  analisou  o  direito  subjetivo  à 
nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 
edital de concurso público quando do surgimento de novas vagas durante o 
prazo de validade do certame.
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Conforme  o  acórdão,  a  discricionariedade  do  poder 
público  de  nomear  candidatos  classificados  fora  do  número  previsto  no 
edital  deixa  de  existir  “q  uando  surgirem  novas  vagas,  ou  for  aberto  novo   
concurso  durante  a  validade  do  certame  anterior,  e  ocorrer  a  preterição  de  
candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da  
administração nos termos acima. “ 

Vejamos:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 

ADMINISTRATIVO.  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA. 

TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE 

O  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATOS 

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL  DE  CONCURSO  PÚBLICO  NO  CASO  DE 

SURGIMENTO  DE NOVAS  VAGAS  DURANTE  O  PRAZO  DE 

VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO 

À  NOMEAÇÃO.  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS.  IN  CASU,  A  ABERTURA  DE  NOVO 

CONCURSO  PÚBLICO  FOI  ACOMPANHADA  DA 

DEMONSTRAÇÃO  INEQUÍVOCA  DA  NECESSIDADE 

PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. 

INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  37,  IV,  DA CONSTITUIÇÃO  DA 

REPÚBLICA  DE  1988.  ARBÍTRIO.  PRETERIÇÃO. 

CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA 

EFICIÊNCIA,  BOA-FÉ,  MORALIDADE,  IMPESSOALIDADE  E 

DA PROTEÇÃO  DA CONFIANÇA.  FORÇA NORMATIVA DO 

CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO 

À  ORDEM  DE  APROVAÇÃO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM 

SINTONIA  COM  A  TESE  ORA  DELIMITADA.  RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)  7. A 

tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que 

o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para 

o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, 

não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados  fora  das  vagas  previstas  no  edital,  ressalvadas  as 

hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da 

administração,  caracterizadas  por  comportamento  tácito  ou 

expresso  do  Poder  Público  capaz  de  revelar  a  inequívoca 

necessidade  de  nomeação  do  aprovado  durante  o  período  de 

validade  do  certame,  a  ser  demonstrada  de  forma  cabal  pelo 

candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto 

à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao 

patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o 

direito  subjetivo  à  nomeação,  verbi  gratia,  nas  seguintes 

hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do 

número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver 

preterição  na  nomeação  por  não  observância  da  ordem  de 

classificação  (Súmula  15  do  STF);  iii)  Quando  surgirem  novas 

vagas,  ou  for  aberto  novo  concurso  durante  a  validade  do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados 

fora  das  vagas  de  forma  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da 

administração  nos  termos  acima. 8.  In  casu,  reconhece-se, 

excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos 

devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro 

da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o 

referido  prazo,  manifestações  inequívocas  da  Administração 

piauiense  acerca  da  existência  de  vagas  e,  sobretudo,  da 

necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para 

o Estado. (STF –  Tribunal Pleno – Relator: Min. Luiz Fux – Julg. 

09/12/2015; Pub. Dje 18/04/2016)
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Ou  seja,  no  caso  de  candidatos  aprovados  fora  do 
número de vagas oferecidas no edital, a discricionariedade do Poder Público 
deixa de existir a partir do momento em que a Administração pratica atos 
no intuito de preencher as vagas surgidas e demonstra de forma expressa a 
sua necessidade de pessoal.

In casu, o impetrante comprovou o surgimento de nova 
vaga (fl. 52), a necessidade de contratação de outro profissional (fls. 24/26) e 
a realização de processo seletivo para admissão desse cargo durante o prazo 
de validade do concurso (fl. 29), restando claro o direito líquido e certo do 
autor a ser nomeado para o cargo ao qual concorreu.

Não  se  trata  apenas  de  simples  contratação  por 
excepcional interesse público no prazo de validade do concurso. O Cargo 
existe,  foi  solicitado  pela  secretária  municipal  de  Saúde  (fls.  48/49), 
aprovado pelo gestor (fl. 52) e criado com essa finalidade (fl. 59).

Portanto,  nesse caso específico, qualquer preterição do 
impetrante  ao  cargo  efetivo  de  psicólogo,  se  mostra  arbitrária  e 
desarrazoada,  tendo  em vista:  1)  a  existência  da  vaga;  2)  a  validade  do 
concurso; 3) a necessidade da Administração; 4) a existência de candidatos 
aprovados.

Ademais, vejamos o que diz o art. 2° da Lei Municipal 
n° 1.197/2012, que trata das contratações por excepcional interesse público:

Art.  2°  Consideram-se como de excepcional interesse público as 

contratações por tempo determinado que visam:

(…)

II  –  Preenchimento  de  vagas  ocorridas  no  serviço  público,  em 
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decorrência  de  demissão,  aposentadoria,  morte  do  servidor  ou 

ausência de preenchimento de novas vagas surgidas e oferecidas 

em anterior certame, ou para a execução de serviços inadiáveis e 

imprevisíveis,  desde  que  não  existam  pessoas  aprovadas  em 

concurso público de provas e títulos a serem nomeadas;

Conforme pode-se  verificar  na legislação municipal,  a 
contratação por excepcional interesse público é plenamente possível, desde 
que não existam pessoas aprovadas em concurso público de provas e títulos 
a serem nomeadas.

Quanto  à  alegação  da  Edilidade  de  que  não  seria 
prudente a nomeação de servidores para o quadro efetivo sem ter certeza de 
que os serviços irão ter durabilidade, resta infundada, porquanto o próprio 
Município afirmou que convocará os classificados do concurso durante o 
prazo de validade do certame.

Presente,  desta  forma,  o  direito  líquido  e  certo,  não 
merecem retoques decisão do juízo primevo.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
REMESSA NECESSÁRIA para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de junho de 2016, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o 
Exmo.  Dr.  Marcos  William de Oliveira,  juiz  convocado para  substituir  o 
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz. 
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Presente à sessão,  o Exmo. Dr.  Doriel  Veloso Gouveia, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 03 de junho de 2016. 

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