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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PARTICIPAÇÃO  NO  CURSO  DE
FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS  DO  CORPO  DE
BOMBEIROS  DA  PARAÍBA.  PREVISÃO  DE  20
OPORTUNIDADES  NO  EDITAL  RESPECTIVO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE 348 VAGAS PARA
O POSTO DE 3º  SARGENTO,  POR FORÇA DA LEI
ESTADUAL  Nº  8.443/07.  IRRELEVÂNCIA.
VINCULAÇÃO  AO  INSTRUMENTO  EDITALÍCIO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO. 

O  edital  é  ato  normativo  que  disciplina  as  regras  que
nortearão o processo seletivo, denominado, portanto, de “a lei
do concurso”. Essa máxima consubstancia-se no princípio da
vinculação  ao  instrumento  editalício,  que  determina,  em
síntese,  que  todos  os  atos  que  regem  o  concurso  público
ligam-se e lhe devem obediência. 

A  definição,  no  instrumento  convocatório,  do  número  de
vagas  a  serem  preenchidas  em  processo  seletivo  interno
desenvolvido no âmbito do Corpo de Bombeiros Militares da
Paraíba  insere-se  na  órbita  do  mérito  administrativo,  não
sendo  cabível  a  invasão  do  Poder  Judiciário  na  esfera
discricionária  da  administração,  sob  pena  de  violação  do
princípio da separação dos Poderes. 

“Os aprovados em concurso público têm apenas expectativa
de direito, em virtude da discricionariedade administrativa,
submetendo    a       nomeação     dos 
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candidatos  ao  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da
Administração,   e   não  viola,    destarte,   os   princípios   da
isonomia  e legalidade. Não há, portanto, qualquer direito líquido
e certo aos demais candidatos que, fora das vagas indicadas no
edital,  seguiram  como  suplentes  na  ordem  de  classificação  do
certame.” (STJ. AgRg no RMS 21362 / SP. Rel. Min. Vasco Della
Giustina, Desembargador Convocado do TJRS. J. Em10/04/2012).

“A fixação do número de vagas em edital  e dos classificados à
próxima  fase  de  processo  seletivo  interno  é  matéria  afeita  à
discricionariedade  administrativa,  não  cabendo  ao  poder
judiciário  imiscuir-se  na  conveniência  e  oportunidade  do  ato.”
(TJPB.  AI  nº  200.2011.036178-5/001.  Rel.  Juiz  Conv.  Tércio
Chaves de Moura. J. em 24/01/2012) 

“Apesar  de  a  Lei  Complementar  nº  87/2008  estabelecer  2.071
(duas mil  e  setenta  e  uma) vagas para o cargo de 3º  sargento,
prevendo que esse número venha a ser progressivamente efetivado,
não cabe ao judiciário fazer juízo de valor com relação ao mérito
da  decisão  administrativa  do  poder  executivo  de  dispor  60
(sessenta) vagas no curso de formação de sargentos.” (TJPB. AI
nº  001.2011.021712-0/001.  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. J. em 17/01/2012) 

“Ressalte-se que o dever da Administração e, em consequência, o
direito dos aprovados, não se estende a todas as vagas existentes,
nem sequer aquelas surgidas posteriormente, mas apenas àquelas
expressamente  previstas  no  edital  de  concurso” (STF.  RE  nº
598.099/MS. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. em 10/08/2011).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta por
Joacy Batista de Souza e outros contra o Estado da Paraíba, em desfavor de sentença lançada
pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente o pedido
formulado pelos promoventes, referente à participação na Fase seguinte do Curso de Formação de
Sargentos.

Irresignados, os promoventes apelaram às fls. 239/248, sustentando, em síntese, que
restaram eliminados  do processo seletivo  interno para o Curso de Habilitação  de Sargentos  da
Polícia Militar do Estado da Paraíba, por não se classificarem dentro do quantitativo de candidatos
considerados habilitados para se submeterem às demais etapas do certame.
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Outrossim, argumentam que, apesar de o edital  do certame ter previsto 20 (vinte)
oportunidades  para o cargo de 3º  Sargento -  (QPC) do Corpo de Bombeiros  da Paraíba,  a Lei
Estadual nº 8.443/07 estabelece a quantidade de 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas, das quais
apenas 37 (trinta e sete) encontram-se preenchidas, resultando, assim, no total de 311 (trezentos e
onze) oportunidades disponíveis para o referido posto. 

Ao final, pugnam pela reforma do decisum, devendo ser julgado procedente o pedido
autoral.

Contrarrazões apresentadas às fls. 291/298.

Instada  a  manifestar-se,  às  fls.  346/351,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento da súplica interposta.

É o relatório.

VOTO

Como pode ser visto dos autos, os autores almejam a participação na fase seguinte do
Curso de Formação de Sargentos Bombeiros Militares do Estado da Paraíba e, se aptos, a matrícula
no procedimento preparatório.

Analisando as razões esposadas pelos suplicantes, constata-se que a causa de pedir
concentra-se no fato de que, apesar do edital do certame ter previsto 20 (vinte) oportunidades para o
cargo de 3º Sargento do Quadro de Praças  Combatentes  do Corpo de Bombeiros,  existem 348
(trezentos e quarenta e oito) vagas para o referido posto, todas estabelecidas pela Lei Estadual, das
quais apenas 37 (trinta e sete) encontram-se ocupadas. 

Pois bem, segundo as regras editalícias (fls. 54/65), foram disponibilizados 20 (vinte)
clarões  para  a  patente  almejada  pelos  promoventes  (item  1.2),  sendo  necessário,  para  fins  de
participação no curso de formação,  dentre outros requisitos, a classificação dentre o número de
vagas ofertadas no respectivo instrumento (item 2). 

Por  outro  lado,  o  edital  prevê  que  prosseguirá  no  concurso,  submetendo-se  aos
Exames de Saúde e Aptidão Física, o candidato que: a) seja aprovado no Exame Intelectual; e b)
esteja dentro do limite de duas vezes o número de vagas, isto é, o candidato que figurar na lista até a
40ª (quadragésima) posição, conforme estabelece o item 6.2 do instrumento editalício – fls. 58.

Dito isso, é incontroverso que nenhum dos promoventes alcançou a posição mínima
estabelecida no edital (20 + 20 ). 

Ora,  o  edital  é  ato  normativo  que  disciplina  as  regras  que  norteiam o  processo
seletivo, denominado, portanto, de “a lei do concurso”. Essa máxima consubstancia-se no princípio
da vinculação ao instrumento editalício, que determina, em síntese, que todos os atos que regem o
concurso público ligam-se e lhe devem obediência. 

Ademais,  a  definição do número de vagas a serem preenchidas em processo
seletivo  interno  desenvolvido  no  âmbito  do  Corpo de  Bombeiros  da Paraíba  insere-se  na
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órbita do mérito administrativo, não sendo cabível a invasão do Poder Judiciário na esfera
discricionária da administração, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes,
salvo em raras hipóteses, como a preterição na ordem de classificação.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos desse jaez, entende que:

ADMINISTRATIVO.  Concurso  público.  Candidato  classificado  fora
do número de vagas oferecidas pelo edital. Expectativa de direito. Não
comprovação da existência de cargos efetivos vagos e/ou preterição. 1.
O  Superior  Tribunal  de  Justiça  adota  o  entendimento  de  que  o
candidato deixa de ter mera expectativa de direito para adquirir direito
subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado,
caso se comprove: a) quebra da ordem classificatória, b) contratação
temporária para preenchimento de vagas existentes ou c) surgimento
de  novas  vagas,  seja  por  criação  de  Lei  ou  por  força  de  vacância
durante o prazo de validade do certame. 2. A análise detida dos autos
demonstra que o recorrente não comprovou quaisquer das hipóteses
mencionadas  no  item  anterior,  não  existindo,  evidentemente,
comprovação da violação de seu direito pessoal. 3. Diante da ausência
de prova pré-constituída suficiente à demonstração da liquidez e certeza
do direito invocado, a denegação da segurança é medida que se impõe,
não merecendo reforma o acórdão impugnado. 4. Recurso não provido.
(STJ;  RMS 52.821;  Proc.  2017/0001553-9;  BA; Segunda Turma; Rel.
Min. Herman Benjamin; DJE 20/06/2017) Grifo nosso.

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  PRETERIÇÃO
NÃO  DEMONSTRADA.  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À
NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência desta corte é assente no sentido de
que os candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no
edital  não  possuem  direito  líquido  e  certo  à  nomeação,  salvo  nas
hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração,  o  que  não  ficou  demonstrado  nos  autos. 2.  Agravo
interno  não  provido.  (STJ;  AgInt-EDcl-RMS  52.448;  Proc.
2016/0296085-5; ES; Primeira Turma; Rel.  Min. Benedito Gonçalves;
DJE 29/05/2017) Grifo nosso.

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.  CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO  À  NOMEAÇÃO.1.  Os  aprovados  em  concurso
público  têm  apenas  expectativa  de  direito,  em  virtude  da
discricionariedade  administrativa,  submetendo  a  nomeação  dos
candidatos ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração,
e não viola, destarte, os princípios da isonomia e legalidade. Não há,
portanto, qualquer direito líquido e certo aos demais candidatos que,
fora das vagas indicadas no edital, seguiram como suplentes na ordem
de classificação do certame.2. Não restaram comprovadas as hipóteses
excepcionais como, por exemplo, quando ocorre preterição na ordem de
classificação  dos  candidatos,  criação  de  novos  concursos  enquanto
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vigente o anterior, ou na hipótese de contratação de servidores precários
para mesmas funções do cargo em que o concurso esteja em andamento.
3. Ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso, -
por  criação  de  lei,  ou  mesmo  por  força  de  vacância  -,  o  seu
preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da
Administração.4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 1

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  APROVADO
FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  MERA
EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
A  TÍTULO  PRECÁRIO.  QUEBRA  DA  ORDEM  CLASSIFICATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O candidato aprovado em concurso publico fora do número de vagas
previsto no edital  tem mera expectativa de direito à nomeação. Com
isso,  compete à Administração,  dentro do seu poder discricionário e
atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo
com  a  sua  conveniência,  respeitando-se,  contudo,  a  ordem  de
classificação,  a  fim de evitar  arbítrios  e  preterições.  (…) 4.  Recurso
ordinário não provido.” 2Grifo nosso.

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  NÃO
CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  A  ETAPA
SUBSEQUENTE. 1.  A criação de novas vagas durante o certame não
gera direito líqüido e certo à convocação para as próximas etapas do
concurso  àqueles  que,  segundo  os  critérios  de  aprovação  e
classificação  previstos  no  edital,  não  obtiverem  êxito  nas  etapas
anteriores. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” 3 Grifo nosso.

Ora, tanto a Administração, quanto os candidatos,  devem observar os ditames do
edital, de modo que estão vinculados a tal instrumento.

Nesse sentido, segue mais um aresto do STJ:

“ADMINISTRATIVO  -  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA -  CONCURSO PÚBLICO – SERVIÇOS NOTARIAIS  E
DE  REGISTRO  –  TITULARIZAÇÃO  DE  SERVENTIA  NÃO
DISPONIBILIZADA  NO  EDITAL  DO  CERTAME  -  PRINCÍPIO  DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL - IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetração objetivando assegurar suposto direito do impetrante de
efetivar-se como titular  do Registro de Imóveis de Santa Maria,  cuja
vacância fora declarada no decorrer do Concurso Público de Ingresso
para os Serviços Notariais e de Registros do Estado do Rio Grande do
Sul. 2. Serventia que, por estar preenchida à época da publicação do
edital do certame, não integrou a relação das serventias para as quais
concorreram os candidatos que se habilitaram a participar do concurso.

1(STJ.  AgRg  no  RMS  21362  /  SP.  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina,  Desembargador  Convocado  do  TJRS.  J.
em10/04/2012). Grifei.
2STJ. RMS 33315 / AP. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. em 15/02/2011.
3STJ. AgRg no RMS 27061 / CE. Rel. Min. Jorge Mussi. J. em 17/03/2011.
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3.  Prevendo o edital o preenchimento somente das serventias vagas à
época da sua publicação, o candidato aprovado, ao exercer o direito de
escolha, observada a ordem de classificação, está limitado às serventias
previamente  disponibilizadas,  em  observância  ao  princípio  da
vinculação ao edital. (…) Recurso ordinário em mandado de segurança
não provido.” (STJ. RMS 31228 / RS. Rel. Min. Eliana Calmon. J. em
27/04/2010). Grifei.

Assim,  tendo  em vista  que  os  promoventes  posicionaram-se  fora  do  número  de
oportunidades ofertadas para o Curso de Formação de Sargentos BM, concebo que a Administração
não  está  obrigada  a  convocá-los,  ante  a  discricionariedade  no  preenchimento  dos  clarões
provavelmente existentes, porém não ofertados no instrumento editalício.

No mesmo diapasão, colaciono julgados desta Corte em casos similares ao ora em
disceptação:

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  POLICIAL  MILITAR.  SUBTENENTE
DO  QUADRO  DE  OFICIAIS  MÚSICOS.  SUBMISSÃO  AO
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE
OFICIAIS.  PROMOÇÃO  AO  POSTO  DE  2º  TENENTE.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  REMESSA
NECESSÁRIA.  CLASSIFICAÇÃO  FORA  DAS  VAGAS  OFERTA-
DAS  PARA  A  PARTICIPAÇÃO  NO  CURSO  DE  HABILITAÇÃO.
EXISTÊNCIA  DE  VAGAS  DISPONÍVEIS  PARA  O  POSTO
PLEITEADO,  CRIADAS  PELA  LC  Nº  87/2008.  IRRELEVÂNCIA.
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO  DE  CLARÕES  ESPECÍFICOS.  PARTICIPAÇÃO  NO
PROCES-  SO  SELETIVO  POR  FORÇA  DE  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.  MÉRITO  DA  AÇÃO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
NÃO  CONFIGURAÇÃO  DA  APROVAÇÃO  DEFINITIVA.
PARTICIPAÇÃO  EM  CURSO  DE  REGÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE E DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
DO  COMANDANTE  GERAL.  REQUISITOS  LEGAIS  PARA  A
PROMOÇÃO NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO APELO E
DA REMESSA. REFORMA DA SENTENÇA. 1. O quadro de oficiais
músicos da polícia militar da Paraíba. Qom/ pmpb é constituído por
pessoal  oriundo  das  graduações  de  subtenente  ou  1º  sargento,  que
possuam o curso de habilitação de oficiais.  Cho ou equivalente,  na
respectiva especialidade, destinado ao exercício das funções de regente
ou maestro de banda de música (art. 48, §1º, II, da LC nº 87/2008). 2.
“a  definição,  no  instrumento  convocatório,  do  número  de  vagas  a
serem preenchidas em processo seletivo interno desenvolvido no âmbito
da  polícia  militar  da  Paraíba  insere-se  na  órbita  do  mérito
administrativo,  não  sendo  cabível  a  invasão  do  poder  judiciário  na
esfera  discricionária  da  administração,  sob  pena  de  violação  do
princípio da separação dos poderes, salvo em raras hipóteses, como a
preterição na ordem de classificação. [... ] em sede de decisão judicial,
é inviável abrir novas vagas para promoção em determinada carreira
das  fileiras  da  polícia  militar,  eis  que  tal  prática  se  insere  na
discricionariedade da administração, sendo vedado ao poder judiciário,
em  regra,  invadir  tal  seara.  ”  (tjpb;  rn-ac  200.2011.007532-8/002;
primeira câmara especializada cível; Rel. Juiz conv. Marcos William de
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oliveira; djpb 01/04/2013; pág. 9) 3. As promoções dos oficiais músicos
têm como base o resultado de cursos ou concursos específicos para a
graduação,  os  quais  somente  terão  validade  quando  cumpridos  na
corporação  ou  em  entidades  públicas  ou  privadas,  com  prévia
autorização  do  comandante  geral  (arts.  21  e  22,  do  Decreto  nº
8.463/1980).  (TJPB;  Ap-RN  0092840-32.2012.815.2001;  Quarta
Câmara  Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira; DJPB 09/12/2015; Pág. 24) Grifo nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PROCESSO  SELETIVO.  PARTICIPAÇÃO  NO  CURSO  DE
FORMAÇÃO DE SARGENTO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO
DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  CONVENIÊNCIA  E
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Ressaltese  que  o  dever  da
administração  e,  em consequênica,  o  direito  dos  aprovados,  não  se
estende  a  todas  as  vagas  existentes,  nem  sequer  aquelas  surgidas
posteriormente, mas apenas àquelas expressamente previstas no edital
de concurso” (stf. Re nº 598.099/ms. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. Em
10/08/2011).  “não é lícito  à administração,  no prazo de validade do
concurso  público,  omitir-se  de  praticar  atos  de  nomeação  dos
aprovados no limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas
expectativas quanto à assunção do cargo público. Contudo, em relação
aos candidatos classificados nas vagas remanescentes, o poder público
pode utilizar-se do juízo de conveniência e oportunidade. (stj. Agrg-ag-
resp  22.749.  Proc.  2011/0154151-0.  Rel.  MM.  Napoleão  nunes  maia
filho. J. Em 14/02/2012). (TJPB; AC 200.2011.036210-6/002; Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 27/06/2013; Pág. 10) Grifo nosso.

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PARTICIPAÇÃO  DE  CURSO  DE
FORMAÇÃO  PARA  SARGENTOS.  CANDIDATOS  CLASSIFICADOS
FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.  PRETENSÃO  PARA  QUE
ADMINISTRAÇÃO CONVOQUE MAIOR QUANTITATIVO. Hipótese de
discricionariedade  administrativa.  Vedação  ao  poder  judiciário
imiscuir-se na seara da conveniência e oportunidades da administração.
Desprovimento.  A Lei nº.  4.025/1978 confere ao comandante geral a
prerrogativa de definir o número de vagas para o curso de formação e
habilitação a 3º sargento,  o número de cargos vagos existentes não é
usado como parâmetro certo para a definição das vagas,  a  não ser
como  norte  a  ser  seguido  pelo  comandante,  que  está  livre  para  a
fixação em qualquer número. Ao poder judiciário reserva-se apenas o
exame da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe defesa qualquer
incursão  no  mérito  administrativo.” (TJPB.  AI  nº  200.2011.036.295-
7/001.  Rel.  Juiz Conv.  Ricardo Vital  de Almeida.  J.  em 08/03/2012).
Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.  Processo seletivo interno da polícia
militar.  Curso  de  formação  de  terceiro  sargento  . Fixação  do
quantitativo de vagas e do número de habilitados à etapa seguinte do
certame.  Discricionariedade  administrativa.  Recurso  desprovido.  A
fixação do número de vagas em edital e dos classificados à próxima
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fase de processo seletivo interno é matéria afeita à discricionariedade
administrativa,  não  cabendo  ao  poder  judiciário  imiscuir-se  na
conveniência  e  oportunidade  do  ato.  Jurisprudência  consolidada  do
STJ.” (TJPB.  AI  nº  200.2011.036178-5/001.  Rel.  Juiz  Conv.  Tércio
Chaves de Moura. J. em 24/01/2012). Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS.  ANTECIPAÇÃO  DA
TUTELA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. Candidatos habilitados
fora do numero de vagas previstas no edital. Desprovimento do agravo.
Apesar de a Lei Complementar nº 87/2008 estabelecer 2.071 (duas mil
e setenta e uma) vagas para o cargo de 3º sargento, prevendo que esse
número venha a ser progressivamente efetivado, não cabe ao judiciário
fazer juízo de valor com relação ao mérito da decisão administrativa do
poder executivo de dispor 60 (sessenta) vagas no curso de formação de
sargentos. Importa  ressaltar  que  a  atuação  do  judiciário  deve  se
restringir  à  avaliação  de  legalidade  formal  ou  substancial  do  ato.
"Embora o recorrente  tenha sido aprovado na prova intelectual,  não
logrou  classificação  dentro  do  número  de  vagas  para  as  quais
concorreu,  razão  pela  qual,  corretamente,  não  foi  convocado  a
participar  do  ctsp/2006,  não  havendo,  portanto,  qualquer  sorte  de
ilegalidade  por  parte  da  administração  pública.  "  (apelação  cível  nº
70039716626, quarta Câmara Cível, tribunal de justiça do RS, relator:
Ricardo  Moreira  lins  pastl,  julgado  em 15/12/2010).” (TJPB.  AI  nº
001.2011.021712-0/001. Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. J.
em 17/01/2012). Grifei.

O Ministro Gilmar Mendes, integrante do Supremo Tribunal Federal, ao analisar, na
qualidade de relator, Recurso Extraordinário, no bojo do qual fora reconhecida a repercussão geral
referente  a  questão  do  “direito  à  nomeação  dos  candidatos  aprovados  em concurso  público”,
consignou em seu voto que:

“Ressalte-se que o dever da Administração e, em consequênica, o direito
dos aprovados,  não se estende a todas as vagas existentes, nem sequer
aquelas  surgidas  posteriormente,  mas apenas  àquelas  expressamente
previstas no edital de concurso” (STF.  RE nº 598.099/MS. Rel.  Min.
Gilmar Mendes. J. em 10/08/2011). Grifei. 

Além do mais, e apenas por amor ao debate, vislumbro, com maior respeito, que,
diferentemente  do  afirmado  pelos  postulantes,  a  Lei  Estadual  nº  8.443/07  não  estabeleceu  um
número de 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas  disponíveis no posto almejado – 3º Sargento, e
sim, tão somente, aumentou o efetivo para essa quantidade.

Por fim, consigno que a quantidade de vagas existentes não deve ser usado como
parâmetro obrigatório para a fixação dos clarões ofertados no edital, e sim, tão somente, como um
norte  a  ser  seguido  pela  Administração,  tendo  em  vista  a  discricionariedade  e  conveniência
administrativa.

Diante  do  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial, DESPROVEJO  O
RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. 
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 
Sala  de Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/06 - R-J/14
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