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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE 
PENITENCIÁRIO.  NOMEAÇÃO.  CANDIDATOS 
INICIALMENTE  APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS  PREVISTO NO EDITAL.  PREVISÃO EDITALÍCIA 
QUE DETERMINA A CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE 
FORMAÇÃO DE ACORDO COM O NÚMERO DE VAGAS. 
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. TUTELA 
ANTECIPADA  DEFERIDA  EM  1ª  IINSTÂNCIA. 
MANUTENÇÃO  POR  SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS. 
PRECEDENTES  DESTA CORTE.  INCIDÊNCIA DO  ART. 
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO À SÚPLICA. 

− Não obstante os agravantes tenham, inicialmente, sido 
aprovados  no  concurso  público  para  agente  penitenciário 
fora  do  número  de  vagas,  em  virtude  da  desistência  de 
outros  candidatos  em  melhor  classificação  foram 
convocados para o curso de formação, logrando êxito, razão 
pela qual, tendo o prazo de validade do concurso expirado, 
fazem jus à nomeação, uma vez que o próprio edital previa 
que somente seriam convocados para o curso de formação 
os  candidatos  aprovados  e  classificados  até  o  limite  das 
vagas nele estabelecidas, nos termos do item 10.1 do edital.

− A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e 
1º da Lei nº 9.494/97, quanto à concessão de antecipação 
de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento 
ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica 
nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse 
em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso 
público. Precedente do STJ (agrg no AG 1.161.985/es, Rel. 
Min.  Arnaldo  esteves  Lima,  quinta  turma,  julgado  em 
22.6.2010, dje 2.8.2010). 



− “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE 
PENITENCIÁRIO.  NOMEAÇÃO.  CANDIDATOS 
INICIALMENTE  APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.  PREVISÃO  EDITALÍCIA 
QUE DETERMINA A CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE 
FORMAÇÃO APENAS DE ACORDO COM O NÚMERO DE 
VAGAS.  PLAUSIBILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA.  
TUTELA  ANTECIPADA.  AUSÊNCIA  DE  ÓBICE  À  
CONCESSÃO  EM  FACE  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  
PROVIMENTO DO RECURSO. Não obstante os agravantes  
tenham,  inicialmente,  sido  aprovados no concurso público  
para  agente  penitenciário  fora  do  número  de  vagas,  em  
virtude  da  desistência  de  outros  candidatos  em  melhor  
classificação foram convocados para o curso de formação,  
logrando êxito, razão pela qual, tendo o prazo de validade  
do concurso expirado, fazem jus à nomeação, uma vez que  
o próprio edital previa que somente seriam convocados para  
o  curso  de  formação  os  candidatos  aprovados  e  
classificados até o limite das vagas nele estabelecidas, nos  
termos  do  item  10.1  do  edital  nº  01/2008/sead/secap  “a  
aprovação  do  candidato  dentro  do  cadastro  de  reserva,  
ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no  
edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à  
nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de  
validade  do  concurso,  demonstrado  o  interesse  da  
administração  pública,  surgirem  novas  vagas,  seja  em 
virtude da criação de novos cargos mediante Lei, seja em 
razão  de  vacância  decorrente  de  exoneração,  demissão,  
aposentadoria,  posse  em  outro  cargo  inacumulável  ou  
falecimento”. “”a vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei nº  
8.437/92 e 1º da Lei nº 9.494/97, quanto à concessão de  
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos  
de aumento ou extensão de vantagens a servidor público,  
não  se  aplica  nas  hipóteses  em que  o  autor  busca  sua  
nomeação  e  posse  em  cargo  público,  em  razão  da  sua  
aprovação no concurso público. Precedente do stj” (agrg no  
AG 1.161.985/es,  Rel.  Min.  Arnaldo  esteves  Lima,  quinta  
turma,  julgado  em  22.6.2010,  dje  2.8.2010).  No  mesmo  
sentido: AGRG no aresp 17.774/df, Rel. Ministro Humberto  
Martins, segunda turma, dje 26/10/2011; RESP 1234743/go,  
Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, dje  
31/03/2011”. [… ].” 
(TJPB;  AI  200.2012.121673-9/001;  Quarta  Câmara  Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 23/08/2013) 

V I S T O S
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Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo 
Ativo  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba, contra  decisão  (fls.  80/83)  que  deferiu 

antecipação de tutela requerida nos autos de “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer” 

interposta por  Reinaldo Coelho Mesquita,  sob fundamento de que o chamamento do 

candidato para participar do curso de formação, nos termos do item 10.1 do edital do 

concurso, vincula a administração a realizar a nomeação do demandante.   

Em suas razões  (fls.  02/09),  o  ente  estatal  sustenta  a  ausência  de 

direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Também 

argumenta a impossibilidade de concessão de liminar em face da fazenda pública, por 

implicar em oneração financeira. 

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a 

liminar em debate. Fez pedido de efeito suspensivo.

Liminar indeferida – fls. 103/104v.

Embora devidamente notificada, a autoridade de 1º grau não lançou 

informações; assim como a parte agravada não ofereceu contrarrazões, tudo conforme 

certidão conjunta às fls. 100. 

Instada a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo desprovimento 

do recurso – fls. 102/105.

É o breve relatório. DECIDO.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação 
do pedido liminar.  Por isso,  permito-me reproduzir  o  que fora  afirmado naquela 
oportunidade, eis que suficiente ao caso. 

Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo Civil,  
o  Relator  poderá,  desde  que  haja  solicitação  do  agravante,  
antecipar  os  efeitos  da  tutela  recursal,  condicionando  o  
deferimento  do  pedido  à  relevância  da  fundamentação  (fumus 
boni juris) e à possibilidade de ocorrência de lesão grave e de  
difícil reparação (periculum in mora).
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Portanto,  para  a  concessão  do  efeito  suspensivo  ativo,  é  
imprescindível a presença de ambos os requisitos.

   Partindo de um juízo de cognição sumária  ,  entendo que a 
decisão proferida na instância inferior merece ser mantida.

A prima face, não se verifica a verosimilhança das alegações, na  
medida em que o item nº 10.1 do edital é expresso em afirmar  
que “serão convocados para o curso de formação os candidatos  
aprovados e classificados.” 

Dessa forma, tendo por base as provas carrilhadas ao caderno  
processual, de que o recorrido foi convocado para a 3ª etapa do  
concurso (curso de formação), inclusive obtendo êxito, entendo 
que  a  fumaça  do  bom  direito  milita  em  sentido  contrário  à  
pretensão estatal.

Ademais,  em casos  idênticos,  em relação  ao  mesmo certame  
público, já se manifestou a Quarta Câmara Cível, in verbis: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  (...)  Agente  penitenciário.  
Nomeação. Candidatos inicialmente aprovados fora do número de  
vagas  previsto  no  edital.  Previsão  editalícia  que  determina  a  
convocação para o curso de formação de acordo com o número  
de  vagas.  Plausibilidade  do  direito  reconhecida.  Tutela  
antecipada. Ausência de óbice à concessão em face da Fazenda  
Pública.  Provimento  do recurso.  “a  ausência  de assinatura  em 
petição  recursal  é  vício  sanável  nas  instâncias  ordinárias,  
mediante concessão de prazo pelo juiz para que se proceda à  
respectiva  regularização,  nos  termos  do  art.  13  do  cpc”.  Não  
obstante os agravantes tenham, inicialmente, sido aprovados no 
concurso público  para  agente  penitenciário  fora  do número de  
vagas, em virtude da desistência de outros candidatos em melhor  
classificação, foram convocados para o curso de formação, razão  
pela qual, tendo o prazo de validade do concurso expirado, fazem 
jus à nomeação, uma vez que o próprio edital previa que somente  
seriam  convocados  para  o  referido  curso  os  candidatos  
aprovados  e  classificados  até  o  limite  das  vagas  nele  
estabelecidas,  nos  termos  do  item  10.1  do  edital  nº  
01/2008/sead/secap  “a  aprovação  do  candidato  dentro  do 
cadastro  de  reserva,  ainda  que  fora  do  número  de  vagas  
inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o  
direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante 
(TJPB;  AI  999.2013.000825-6/001;  Quarta  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB 
27/09/2013; Pág. 11)  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  
FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.  
NOMEAÇÃO.  CANDIDATOS  INICIALMENTE  APROVADOS 
FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.  
PREVISÃO  EDITALÍCIA  QUE  DETERMINA  A  CONVOCAÇÃO 
PARA O CURSO DE FORMAÇÃO APENAS DE ACORDO COM 
O  NÚMERO  DE  VAGAS.  PLAUSIBILIDADE  DO  DIREITO 
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RECONHECIDA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE  
À  CONCESSÃO  EM  FACE  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  Não  obstante  os  agravantes  
tenham, inicialmente,  sido aprovados no concurso público para 
agente  penitenciário  fora  do  número  de  vagas,  em virtude  da 
desistência de outros candidatos em melhor classificação foram 
convocados para o curso de formação, logrando êxito, razão pela  
qual, tendo o prazo de validade do concurso expirado, fazem jus  
à nomeação, uma vez que o próprio edital previa que somente  
seriam  convocados  para  o  curso  de  formação  os  candidatos 
aprovados  e  classificados  até  o  limite  das  vagas  nele  
estabelecidas,  nos  termos  do  item  10.1  do  edital  nº  
01/2008/sead/secap  “a  aprovação  do  candidato  dentro  do 
cadastro  de  reserva,  ainda  que  fora  do  número  de  vagas  
inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o  
direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante  
o prazo de validade do concurso,  demonstrado o interesse da  
administração pública, surgirem novas vagas, seja em virtude da 
criação de novos cargos mediante Lei, seja em razão de vacância  
decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em 
outro  cargo  inacumulável  ou  falecimento”.  “”a  vedação  contida  
nos arts.  1º,  § 3º,  da Lei nº 8.437/92 e 1º da Lei nº 9.494/97,  
quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda  
Pública  nos  casos  de  aumento  ou  extensão  de  vantagens  a  
servidor  público,  não  se  aplica  nas hipóteses  em que  o  autor  
busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua  
aprovação no concurso público. Precedente do stj” (agrg no AG 
1.161.985/es,  Rel.  Min.  Arnaldo  esteves  Lima,  quinta  turma,  
julgado em 22.6.2010, dje 2.8.2010). No mesmo sentido: AGRG 
no  aresp  17.774/df,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  segunda 
turma,  dje  26/10/2011;  RESP 1234743/go,  Rel.  Ministro  mauro 
campbell marques, segunda turma, dje 31/03/2011”. [… ]. 
(TJPB;  AI  200.2012.121673-9/001;  Quarta  Câmara  
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida;  
DJPB 23/08/2013) 

Por  todo  o  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  Código  de 

Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
         RELATOR                                                   

J/11 - R/06
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