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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. IMPETRANTE QUE
FIGURA  EM  CADASTRO  DE  RESERVA.
COMPROVAÇÃO  DE  DESISTÊNCIA  DE
CANDIDATOS  APROVADOS  NO  MESMO
CERTAME  MAIS  BEM  CLASSIFICADOS.
DEMANDANTE  QUE  PASSA  A  FIGURAR
DENTRO  DO  NUMERÁRIO  DE  VAGAS
ANUNCIADOS  PELA  ADMINISTRAÇÃO  NO
PERÍODO  DE  VIGÊNCIA  DO  CONCURSO.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 

-  Da teoria do concurso público, de acordo com os
julgados  dos  Tribunais  Superiores,  deflui-se  a
seguinte conclusão: a) o direito subjetivo à nomeação
é  assegurado  aos  candidatos  aprovados  dentro  das
vagas  previstas  no  edital;  b)  a  classificação  de
candidatos fora das vagas inicialmente previstas não
lhes  assegura  direito  à  nomeação,  gerando  tão
somente mera expectativa de direito, salvo em caso
de  preterição  por  inobservância  da  ordem  de
classificação  ou  por  nomeação  decorrente  de  novo
concurso em preterição aos do certame anterior,  ou
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ainda,  excepcionalmente,  quando  houver
manifestações  inequívocas  da  Administração acerca
da  existência  de  vagas  e  da  necessidade  de
chamamento de novos aprovados (STF, RE 837311,
Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18-04-
2016);  e  c)  há  direito  à  nomeação  de  candidatos
aprovados fora das vagas iniciais previstas no edital,
que,  porém,  passam a  figurar  dentro  do  numerário
anunciado  pela  administração,  seja  em  virtude  da
desistência  de  outros  mais  bem classificados ou  da
exoneração de aprovados no mesmo certame em igual
circunstância (STF, ARE 956521 AgR, Relator Min.
Luís  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe  17-11-
2016).

-  Demonstrado  o  direito  da  impetrante  em  ser
nomeada  no  cargo  que  postula,  uma  vez  que
comprovada  a  desistência/exoneração  de  candidatos
mais  bem classificados  dentro  das  vagas  do  edital,
verifica-se  correta  a  decisão  que  concedeu  a
segurança perquirida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em
Sessão  Ordinária,  negar  provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível
encaminhada pelo Juízo da 2ª  Vara da Comarca de São do João do Rio do
Peixe  em decorrência  da  prolação  de  sentença  (fls.194/196),  nos  autos  do
Mandado  de  Segurança impetrado  por  Andréa  Anacleto  Ferreira  de
Andrade.

Na peça de ingresso (fls. 02/18), a autora narra ter se submetido
a concurso público concorrendo a uma das 05 (cinco) vagas ofertadas para o
cargo de monitor do PETI do quadro de pessoal efetivo do Município de Poço
de José de Moura, por meio do edital n° 001/2008.

Aduziu ter  sido classificada na 9ª colocação, encontrando-se,
inicialmente, fora das vagas previstas pelo edital do certame.

 
Alegou  que  a  edilidade  convocou  os  05  (cinco)  primeiros

candidatos, e, em seguida, com a desistência do candidato que estava em 4º
lugar  –  Janilson  de  Lima  Menezes  –  convocou  o  6º  colocado  –  Cícero
Marciano Silva Lima.

Seguindo suas argumentações, sustentou que, ainda no decorrer
do  prazo  de  validade  do  certame,  ocorreram  mais  duas  desistências  de
candidatos mais bem colocados, quais sejam: o 1º e o 2º colocados. 
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Asseverou  que  “a  desistência  dos  dois  citados  candidatos
aprovados surgiu a vacância de 02 (duas) vagas a serem preenchidas pelos
candidatos da lista de espera do referido certame”. 

Neste contexto, ressaltou que a Administração convocou o 7º
candidato  -  Valetin  Fragoso  de  Freitas  Filho  –  o  qual  não  compareceu  à
secretaria para assumir o cargo, motivo pelo qual ainda havia duas vagas em
aberto para o referido cargo, alcançando a sua colocação. 

 
Pugnou, pois, pela concessão da segurança, a fim de que fosse

assegurado à impetrante o direito de ser nomeada e empossada no cargo de
monitor de Peti, para o qual fora aprovado em 9º lugar. 

Informações prestadas pelo Prefeito do Município de Poço José
de Moura-PB, asseverando, em suma, que a impetrante se encontrava fora do
número de vagas, existindo mera expectativa de direito quanto à nomeação;
ressaltou, ainda, que antes da impetrante ser nomeada, havia a necessidade de
que a 8ª colocada fosse convocada. 

Intimado  para  se  manifestar  a  respeito  da  situação  dos
candidatos  nomeados  para  o  cargo  de  monitor  do  PETI,  o  Município
apresentou documentação às fls. 125/130.

Analisando o pleito de urgência, o magistrado singular deferiu a
antecipação de tutela, determinando a nomeação da parte impetrante.

A decisão liminar fora reformada por meio do Acórdão às fls.
187/192, o  qual  deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
edilidade, suspendendo os efeitos da decisão atacada.

Em seguida, sobreveio sentença de procedência, nos seguintes
termos:

“Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  5º,  LXIX  da
Constituição  Federal  e  disposições  da  lei
12.060/2009 c/c art. 269, I, do Código de Processo
Civil,  CONCEDO  A  SEGURANÇA  requerida  nos
presentes  autos  do  MANDADO DE SEGURANÇA,
para determinar que a autoridade coatora proceda à
imediata nomeação da impetrante para o cargo ára
o qual foi aprovada”. (fls. 196). 

Inconformado,  o  Município  de  Poço  José  Moura  interpôs
Apelação Cível  (fls.  206/224),  asseverando a ausência  de  direito  líquido e
certo da apelante, uma vez que fora aprovada em 9º lugar em um concurso que
só previa 05 (cinco) vagas. 

Ainda  defende  que  a  sentença  que  concedeu  a  segurança  -
determinando  a  nomeação  da  recorrida  -  não  observou  a  ordem  de
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classificação,  porquanto  deveria  ser  nomeado,  primeiramente,  o  oitavo
colocado, e não a ora apelada.

Por  fim,  pugnou  pelo  provimento  do  apelo,  para  que  seja
reformada a sentença de base, julgando-se improcedente o pleito exordial. 

Contrarrazões não apresentadas (fls. 229/240).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  246/248),  manifestando-se  pelo  desprovimento  dos
recursos.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do
Recurso Oficial  e  da Apelação Cível,  passando à análise  conjunta de seus
argumentos.

Como relatado, a presente demanda tem por objeto o reexame
da condenação imposta ao Município de Poço José de Moura de promover, em
definitivo, a nomeação da autora no cargo para o qual havia sido aprovada em
9º lugar, em razão da desistência de aprovados melhores classificados.

Pois  bem,  como  é  sabido,  o  remédio  constitucional  ora  em
exame  tem  a  finalidade  de  salvaguardar  direito,  certo  e  incontestável,
ameaçado ou violado por ato manifestamente ilegal e abusivo de autoridade
pública.

Em virtude da característica peculiar de certeza e liquidez de
seu direito, o promovente que se utiliza do writ  tem o bônus de obter uma
tutela jurisdicional por meio de um procedimento mais célere, especialmente
previsto em legislação própria. Por outro lado, possui o ônus de comprovar de
plano, por meio de documentação inequívoca, que seu direito resulta de fato
certo, apenas necessitando da adequada interpretação jurídica.

De antemão, cumpre registrar que o concurso público ao qual se
submeteu à impetrante ofertou 05 (cinco) vagas para o cargo de monitor do
PETI,  de  forma  que,  para  este  cargo,  a  Administração  estava  obrigada  a
nomear apenas tal número de aprovados no decorrer do prazo de validade do
certame.  A  promovente  foi  classificada  na  9ª  (nona)  posição,  estando,
portanto, fora das vagas inicialmente prevista pelo edital.

1. Do direito subjetivo à nomeação em concurso público

Como é por demais sabido, o acesso a cargos públicos dar-se-á,
em regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e  títulos,  de acordo com a natureza e  a complexidade do cargo ou
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emprego, nos moldes do art. 37, inciso II, da Constituição da República de
1988.

Ainda, conforme lição corrente, a classificação de candidatos
fora  das  vagas  previstas  no  edital  não  lhes  assegura  direito  subjetivo  à
nomeação,  gerando tão  somente  mera  expectativa  de  direito.  Nesse  passo,
caberá  à  Administração  Pública  estabelecer  o  momento  da  investidura,  de
maneira discricionária.

Esse  é  o entendimento  base  (direito  subjetivo  em caso  de  o
aprovado  se  encontrar  classificado  em numerário  correspondente  às  vagas
previstas  no  edital)  a  partir  do  qual  sobrevieram  algumas  ramificações
situacionais,  que  conduziram  ao  necessário  desenvolvimento  do  tema  na
jurisprudência pátria.

Assim, problemas mais complexos dos casos concretos fizeram
com que os Tribunais tivessem que elucidar essa verdadeira “teoria do direito
subjetivo em concurso público”. 

1.1  Dos  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  iniciais  do
edital

Uma  das  temáticas  mais  intrigantes  e  que  gerou  dissensos
decisórios, inclusive nas Cortes Superiores, foi a situação dos aprovados no
chamado “cadastro de reserva”.

O  cadastro  de  reserva,  expresso  no  edital  ou  tácito  por
decorrer da aprovação de candidatos em número maior que as vagas ofertadas,
corresponde à lista de pessoal habilitado para ser chamado pela Administração
de acordo com a necessidade do órgão promovente do certame. Trata-se de
formação  de  um  quadro  de  candidatos  aprovados  que  podem  ou  não  ser
convocados pela Administração, a depender da conveniência e oportunidade
do ente público.

O  aprovado  em  cadastro  de  reserva,  pois,  a  princípio,  não
possui qualquer direito de exigência de nomeação em face do ente federado.
Entretanto, por ter obtido aprovação em concurso público, está num patamar
de preferência em relação a novos concursados e a prestadores de serviços que
a  administração,  porventura,  pretenda  contratar  no  período  de  validade
daquele certame. 

Assim, os ocupantes do cadastro de reserva tem o direito de
fiscalizar a conduta administrativa do órgão público quanto à  admissão de
pessoal, para que não seja preterida a sua justa expectativa de nomeação, em
face  de  comportamentos  exteriorizados  pela  administração,  a  exemplo  da
preterição na ordem de classificação, ou na convocação de novos concursados
ou prestadores de serviços em detrimento dos concursados anteriores.

A grande dificuldade da situação concreta advém justamente da
interpretação  de  quais  comportamentos  administrativos  evidenciam  uma
hipótese geradora do direito subjetivo à nomeação.
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Em meio a esse cenário, houve o debate acerca do surgimento
de vagas no decorrer da validade do concurso, seja por criação de cargos
através  de  lei  ou  vacância  dos  já  existentes  e  providos  anteriormente  à
homologação do certame. 

Até  dezembro  de  2015,  havia  divergência  no  âmbito  dos
Tribunais Superiores. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº
837.311, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese objetiva:

“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,  RE  837311,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO
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ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO  DJe-072  DIVULG  15-04-2016  PUBLIC
18-04-2016). (grifo nosso).

Logo, a classificação de candidatos fora das vagas previstas no
edital não lhes assegura direito subjetivo à nomeação, gerando tão somente
mera  expectativa  de  direito.  Nesse  passo,  caberá  à  Administração  Pública
estabelecer o momento da investidura,  de maneira discricionária,  residindo,
inclusive, a discricionariedade quanto à nomeação de candidatos aprovados,
mas inseridos em cadastro de reserva,  os quais, a princípio,  possuem mera
expectativa de direito.

1.2 Da inclusão nas vagas previstas no edital por desistência
e/ou exoneração de candidatos mais bem classificados

Situação diversa da que deu origem ao precedente do Supremo
Tribunal Federal é aquela enfrentada por candidatos aprovados fora das vagas
iniciais previstas no edital, que, porém, passam a figurar dentro do numerário
anunciado pela administração. Tal ocorre quando se verifica a desistência de
candidatos mais bem classificados ou a exoneração de aprovados no mesmo
certame em igual posição.

Ora,  a  razão de  decidir,  que  conclui  pelo direito  subjetivo  à
nomeação  em concurso  público  dos  aprovados  dentro  das  vagas,  consiste
justamente no cumprimento da “promessa” externada pelo ente anunciante das
vagas de que, ao final do certame, proverá os cargos que afirmou necessitar
durante o prazo de validade previsto no edital.

Essa necessidade de cumprimento do anúncio prévio,  que dá
lugar  ao  direito  subjetivo  à  nomeação,  coaduna-se  perfeitamente  com  os
princípios  constitucionais  da  eficiência  e  da  moralidade,  revelando  a
necessidade  de  uma  administração  responsável  sob  o  ponto  de  vista
organizacional,  não  havendo sequer  que  cogitar  alegações  de  insuficiência
orçamentária,  em  decorrência  de  eventos  ordinários  de  previsibilidade
alcançável pelos gestores.

É  dentro  desse  enfoque  que  a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal  diferencia  e  afirma  a  necessidade  de  nomeação  dos
aprovados fora das vagas que passam a nelas figurar por ocasião da desistência
ou exoneração dos candidatos do mesmo certame mais bem classificados. Esse
entendimento  vem  sendo  reafirmado  pela  Suprema  Corte,  mesmo  após  o
julgamento repetitivo acima mencionado, no sentido de que o surgimento de
vagas  posteriores  não  gera  automaticamente  o  direito  à  nomeação  dos
aprovados em cadastro de reserva.

A propósito, confiram-se os julgados do Pretório Excelso:

“EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  CONCURSO
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PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR
DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS
NO  EDITAL.  DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATO
CLASSIFICADO  EM  COLOCAÇÃO  SUPERIOR.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA.
1.  O Plenário desta Corte  firmou entendimento no
sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o
candidato  aprovado  dentro  do  número  de  vagas
previstas no edital de concurso público (RE 598.099-
RG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  e  RE 837.311-RG,
Rel. Min. Luiz Fux).
2.  O  direito  à  nomeação  também  se  estende  ao
candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas
previstas no edital, mas que passe a figurar entre as
vagas em decorrência da desistência de candidatos
classificados em colocação superior. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido
de  que  não  viola  o  princípio  da  separação  de
Poderes  o  exame,  pelo  Poder  Judiciário,  de  ato
administrativo  tido  por  ilegal  ou  abusivo.
Precedentes.
4. Nos termos do art.  85, § 11, do CPC/2015, fica
majorado em 25% o valor da verba honorária fixada
anteriormente,  observados os limites  legais do art.
85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
5.  Agravo  interno a  que  se  nega provimento,  com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC/2015”.
(STF,  ARE  956521  AgR,  Relator(a):  Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
28/10/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-243
DIVULG  16-11-2016  PUBLIC  17-11-2016).  (grifo
nosso).

“EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A  FIGURAR DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATO  CLASSIFICADO
EM  COLOCAÇÃO  SUPERIOR.  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 
1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no
sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o
candidato  aprovado  dentro  do  número  de  vagas
previstas no edital de concurso público (RE 598.099-
RG,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  e  RE  837.311-RG,
Rel. Min. Luiz Fux).
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2.  O  direito  à  nomeação  também  se  estende  ao
candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas
previstas no edital, mas que passe a figurar entre as
vagas em decorrência da desistência de candidatos
classificados em colocação superior. Precedentes.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”.
(STF, RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-
08-2016 PUBLIC 09-08-2016).

A  despeito  de  mais  rigorosa  quanto  à  discricionariedade  da
administração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do seguinte
julgado:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE
NOMEAÇÃO  A  CANDIDATO  CLASSIFICADO
FORA DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO
EDITAL.  IMPOSSIBILIDADE.  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  NA  VIA  MANDAMENTAL.
INVIABILIDADE.  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL.  ULTRAPASSAGEM  DO  LIMITE
PRUDENCIAL.  FATOR  A  SER  CONSIDERADO
PELO GESTOR PÚBLICO.
1.  Candidatos aprovados em concurso público, no
qual se classificam para além das vagas oferecidas
no  edital  do  certame,  não  detêm direito  líquido  e
certo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.
Precedentes do STJ e do STF.
2.  O  direito  à  nomeação  para  titularizar  cargo
público  não  é  automaticamente  transmitido  a
terceiros,  razão pela qual a desistência de candidato
melhor  classificado,  só  por  si,  não  transfere,
necessariamente,  esse  direito  aos  demais
concorrentes,  preservando-se,  com isso,  o  legítimo
poder  discricionário  da  Administração  Pública,  a
quem  cabe,  com  exclusividade,  avaliar  a
conveniência e melhor oportunidade de prover seus
cargos, considerando critérios que são, em princípio,
imunes à revisão judicial. Precedentes.
3.  Não  se  desconhece,  contudo,  a  existência  de
julgados  do  STF no  sentido  de  que  'o  direito  à
nomeação  também  se  estende  ao  candidato
aprovado  fora  do  número  de  vagas  previstas  no
edital, mas que passe a figurar entre as vagas em
decorrência  da  desistência  de  candidatos
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classificados em colocação superior' (ARE 956.521 -
AgR/ES,  Rel.  Ministro  ROBERTO  BARROSO,
Primeira Turma, DJe de 16/11/2016). Nesse mesmo
sentido  também  ARE  734.049-AgR/PB,  Rel.
Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e
de 14/11/2013 e RE 643.674-AgR/AL, Rel. Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 28/08/2013.
4.  Todavia,  o caso presente não se amolda a tais
decisões do STF, porquanto a situação fática do ora
recorrente se revela substancialmente diversa.  Com
efeito,  os  aludidos  precedentes  pressupõem  a
desistência ou o impedimento de candidato melhor
classificado, em favor de candidato subsequente. Na
hipótese em mesa, porém, foram ofertadas 9 (nove)
vagas para o cargo de Analista Executivo de Defesa
Social, na localidade de Lavras-MG. O recorrente,
classificado em 13.º lugar, demonstrou a nomeação
da candidata classificada na 12.ª posição, convocada
para suprir a  desistência da 7.ª  colocada. Logo,  a
única  desistência  documentada  foi  suprida  com  a
convocação  de  candidata  melhor  posicionada,
segundo a ordem de classificação, o que, só por si,
não  transforma em direito  líquido  e  certo  a  mera
expectativa do candidato agravante.
5. A impossibilidade de dilação probatória em sede
mandamental, é cediço, torna inviável a pretensão do
impetrante em produzir novas provas quando já em
processamento seu recurso ordinário.
6. A ultrapassagem do limite prudencial previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal é fator que se presta
a  legitimar  a  omissão  do  Gestor  Público  na
convocação de  candidatos  classificados  para  além
das  vagas  ofertadas  no  edital  do  certame,  ou  de
aprovados  para  formação  de  cadastro  reserva.
Precedentes.
7.   Agravo  interno  do  impetrante  a  que  se  nega
provimento”.
(STJ,  AgInt  nos  EDcl  no  RMS  52.350/MG,  Rel.
Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA TURMA,
julgado  em  04/05/2017,  DJe  12/05/2017).  (grifo
nosso).

Assim  sendo,  uma  vez  comprovada  a  desistência  e/ou
exoneração  de  candidatos  do  mesmo  certame  que  a  parte  demandante,
aprovados dentro das vagas previstas no edital do concurso público, há de ser
garantida a nomeação, em estrito cumprimento ao anúncio administrativo da
necessidade de preenchimento dos respectivos cargos.

1.3 Conclusão
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Da teoria do concurso público acima delineada, de acordo com
os julgados dos Tribunais Superiores, deflui-se a seguinte conclusão:

a) o direito subjetivo à nomeação é assegurado aos candidatos
aprovados dentro das vagas previstas no edital;

b)  a  classificação  de  candidatos  fora  das  vagas  inicialmente
previstas  não  lhes  assegura  direito  à  nomeação,  gerando  tão
somente  mera  expectativa  de  direito,  salvo  em  caso  de
preterição por inobservância da ordem de classificação ou por
nomeação decorrente de novo concurso em preterição aos do
certame anterior, ou ainda,  excepcionalmente, quando houver
manifestações  inequívocas  da  Administração  acerca  da
existência de vagas e da necessidade de chamamento de novos
aprovados (STF, RE 837311, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal
Pleno, DJe 18-04-2016);

c)  há  direito  à  nomeação  de  candidatos  aprovados  fora  das
vagas iniciais previstas no edital, que, porém, passam a figurar
dentro  do  numerário  anunciado  pela  administração,  seja  em
virtude da desistência de outros mais bem classificados ou da
exoneração  de  aprovados  no  mesmo  certame  em  igual
circunstância  (STF,  ARE  956521  AgR,  Relator  Min.  Luís
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-11-2016).

2. Da Hipótese do presente Reexame

Como dito,  a  impetrante  foi  aprovada  em concurso  público,
regido pelo Edital nº 001/2008 do Município de Poço de José de Moura, para o
cargo de monitor de PETI, tendo sido classificada na posição de nº 9, num
total de 05 (cinco) vagas ofertadas.

Nessa situação, caberia à impetrante a prova cabal de alguma
das  hipóteses  elencadas  pelo  Supremo Tribunal  Federal  como geradora  do
direito líquido e certo à nomeação.

Pois  bem,  em  conformidade  com  o  magistrado  de  base,
vislumbro  que  a  impetrante,  ora  recorrida,  logrou  êxito  em  comprovar  a
desistência/exonerações de 04 (quatro) candidatos mais bem classificados para
o cargo de monitor do  PETI,  nos  termos dos documentos  às  fls.  70 e  fls.
125/130. 

Por isso,  considerando que a  impetrante se encontrava na 9°
posição,  verifica-se  que  as  desistências  geraram  seu  direito  subjetivo  à
nomeação, diante da contabilização das novas vagas surgidas durante o prazo
de  validade  do  certame  público  em  questão,  decorrente  das  comprovadas
desistências.
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Logo, demonstrado o direito líquido e certo da impetrante em
ser nomeada no cargo que postula,  entendo que se revela correta a sentença
recorrida ao concluir pela concessão da segurança perseguida. 

Por fim, ressalta-se que a  nomeação da parte impetrante  não
importará  em  preterição  do  8º  colocado.  Destarte,  conforme  acima
demonstrado, as desistências dos 04 (quatro) candidatos mais bem colocados
no certame fez surgir o direito líquido e certo da autora à nomeação; direito
este que é autônomo e independe da convocação do 8º colocado, o qual - caso
detenha  interesse  -  poderá  pleitear  sua  impetração  pelas  vias  ordinárias
cabíveis. 

Isso posto, em estrita consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO  ao recurso oficial e ao apelo, mantendo incólume
todos os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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