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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1420545-64.2013.815.0000 
ORIGEM: Competência Originária desta Corte de Justiça
RELATOR:  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
IMPETRANTE: Antônio Matias Cristovam
ADVOGADO: Rogério da Silva Cabral
IMPETRADO: Governador do Estado da Paraíba
INTERESSADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Felipe de Moraes Andrade

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CANDIDATO
ORIGINARIAMENTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS,
MAS QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DA QUANTIA OFERTADA
NO  EDITAL,  EM  RAZÃO  DE  NOMEAÇÕES  TORNADAS  SEM
EFEITO.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  ORDEM
CONCEDIDA PARA ESSE FIM.

1. “A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua
desclassificação  em  razão  do  não  preenchimento  de
determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de
classificação  direito  subjetivo  à  nomeação,  observada  a
quantidade das novas vagas disponibilizadas.” (RMS 32105/DF,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/08/2010, DJe 30/08/2010).

2. Enfim, figurando o impetrante dentro do número de vagas e
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expirado  o  prazo  de  validade  do  certame  sem  que  fosse
convocado, ele tem direito subjetivo à nomeação.

3. Ordem mandamental concedida.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em
Sessão Plenária, à unanimidade, conceder a segurança.

ANTÔNIO  MATIAS  CRISTOVAM  impetrou  mandado  de
segurança contra ato supostamente ilegal do GOVERNADOR DO ESTADO
DA PARAÍBA.

Extrai-se  da  inicial  que  o  impetrante,  no  ano  de  2012,
submeteu-se a concurso público para o preenchimento de uma das 75
(setenta e cinco) vagas para o cargo de Professor de Geografia, tendo
obtido a 79ª colocação.

O referido certame, consoante se depreende do item 16.8 do
Edital  01/2012/SEAD/SEE,  tinha  prazo  de  validade  de  seis  meses,
prorrogável uma vez por igual período.

Aponta o impetrante que teria  direito  subjetivo à nomeação,
porquanto  teria  havido  a  vacância  de  alguns  dos  cargos,  porquanto
algumas nomeações foram tornadas sem efeito, sem falar que teria havido
a contratação de terceirizados em detrimento dos concursados,  para o
exercício do magistério.

A autoridade coatora não prestou informações e o Estado da
Paraíba limitou-se a requerer habilitação no feito.

Parecer do Parquet pela concessão da ordem (f. 105/109). 
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É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
firmou entendimento de que a aprovação do candidato, dentro do número
de vagas disponibilizadas no edital do concurso, confere-lhe direito
subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual,
de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma
vez publicado o edital do concurso com número específico de
vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a
própria Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de
vagas. [...] V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.1

Idêntico raciocínio tem sido seguido pelo Superior Tribunal de
Justiça na hipótese da aprovação do candidato, ainda que fora do número
de vagas disponíveis no edital do concurso. Isso, quando a Administração
Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de
novas vagas, ocorrendo supervenientemente a vacância de algumas delas,
no prazo de validade do certame, em razão da exoneração, desistência
dos candidatos convocados, ou mesmo da sua desclassificação em razão

1 RE 598099, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314.
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do não preenchimento de determinados requisitos, o que gera, para os
seguintes, na ordem de classificação, direito subjetivo à nomeação.

Há vários precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema. Destaco alguns adiante:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. VAGAS
SUPERVENIENTES. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO.
RECONHECIMENTO.

1. 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. Precedentes.

2. No caso, a Administração Pública, por meio do Edital nº 002-
CG/2011, convocou mais 585 candidatos, habilitados em cadastro de
reserva, para a opção regional do recorrente. O surgimento de 113
vagas decorrente da desclassificação de candidatos implica a
convocação do recorrente para submeter-se às etapas seguintes do
certame, atendidos os requisitos exigidos dos demais candidatos
convocados.

3. Recurso ordinário provido.2

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA
DE DIREITO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

2 RMS 38.011/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013.
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PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

- O STJ entende que o candidato aprovado em concurso
público fora do número de vagas oferecido no edital possui
mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse
direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas
durante o prazo de validade do concurso público.

Agravo regimental improvido.3

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE DO
PREENCHIMENTO DE VAGAS, AINDA QUE EXCEDENTES ÀS
PREVISTAS NO EDITAL, CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA
ADMINISTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -
PRECEDENTES.

1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de
vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito
subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a
Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a
necessidade do preenchimento de novas vagas.

2. A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua
desclassificação em razão do não preenchimento de
determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de
classificação direito subjetivo à nomeação, observada a
quantidade das novas vagas disponibilizadas.

3. Hipótese em que o Governador do Distrito Federal, mediante
decreto, convocou os candidatos do cadastro de reserva para o
preenchimento de 37 novas vagas do cargo de Analista de
Administração Pública - Arquivista, gerando para os candidatos

3 AgRg no REsp 1216937/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe 07/03/2012.
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subsequentes direito subjetivo à nomeação para as vagas não
ocupadas por motivo de desistência.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.4

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO. CONVOCAÇÃO DE APROVADOS.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE ALGUMAS DAS VAGAS PELOS
APROVADOS DENTRO DO NÚMERO ESTABELECIDO. DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
INICIALMENTE ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTE.

1. A prática de ato, pela Administração, que evidencie a
necessidade de preenchimento de vagas previstas em edital
de concurso público, não ocupadas por aprovados dentro do
número estabelecido, gera direito subjetivo à nomeação dos
candidatos classificados inicialmente além daquele número.
Precedente.

2. Explicitada a necessidade de a Administração nomear 88
defensores públicos, deixou de ser discricionário para se
tornar vinculado o ato de nomeação dos recorrentes, que,
embora não inicialmente classificados até o 88º lugar, diante
do desinteresse de alguns dos aprovados em tomarem posse,
enquadraram-se dentro do número de vagas.

3. Recurso ordinário provido.5

4 RMS 32105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010.

5 RMS 19.635⁄MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 31⁄10⁄2007, DJ
de 26⁄11⁄2007.
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA. CONVOCAÇÃO
DOS APROVADOS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE VAGA OFERTADA NO EDITAL.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO INICIALMENTE
POSICIONADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras insculpidas
no instrumento convocatório pelo Poder Público, de sorte que a
oferta de vagas vincula a Administração pela expectativa surgida
entre os candidatos aprovados dentro do número de vagas.

2. O não preenchimento de todas as vagas ofertadas dentro
do prazo de validade do concurso, em razão da eliminação de
candidato inicialmente habilitado dentro do número previsto
em Edital, gera o direito subjetivo à nomeação do candidato
classificado na posição imediatamente subsequente na lista
de classificados.

3. Explicitada a necessidade da Administração nomear 48 Auditores-
Fiscais, o ato de nomeação do recorrente, diante do desinteresse de
candidato aprovado em tomar posse, deixou de ser discricionário
para se tornar vinculado, uma vez que passou a se enquadrar dentro
do número de vagas previstas no Edital do certame.

4. Recurso provido para determinar a convocação do recorrente para
realizar os exames inerentes à fase final do certame e, no caso de
preenchimento dos requisitos necessários, a nomeação para o cargo
de Auditor Fiscal do Estado da Bahia, com atuação na área de
Administração, Finanças e Controle Externo.6

In  casu, embora  tenha  o  impetrante  sido  aprovado  na  79ª
colocação,  das  75 (setenta  e  cinco)  vagas  ofertadas  pelo  certame,  07
(sete)  nomeações  foram tornadas  sem efeito,  o  que demonstra  que o
impetrante  passou  a  figurar  dentro  do  rol  daqueles  que  têm  direito
subjetivo à nomeação, como demonstra trecho do parecer ministerial,  in

6 RMS 27.575⁄BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20⁄8⁄2009, DJe
de 14⁄9⁄2009.
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verbis:

Em  termos  objetivos,  observa-se  que  o  concurso  em  questão
disponibilizou 75 (setenta e cinco) vagas para o cargo de Professor de
Educação Básica 3 – Geografia, no Município de Campina Grande/PB
(fl. 49).

Ocorre que, os candidatos Antonio Pereira Soares Neto, Claudemar
Manoel  dos Santos,  Erbson J.  G. Pedro, Jafet  Amorim Alves,  João
Alves Freire Filho, José Geane de Melo e José Leandro Alves Viana,
todos  aprovados  dentro  do  número  de  vagas  previsto  no  edital,
tiveram  suas  nomeações  tornadas  sem  efeito  por  meio  do  Ato
Governamental nº 7.097, de 28 de julho de 2013, publicado no Diário
Oficial  no dia 29 de junho de 2013 (fls.  55/56),  haja vista que a
posse dos mesmos não ocorreu no prazo previsto. 

Em sendo assim, restou comprovado que 07 (sete) das 75 (setenta e
cinco)  vagas  previstas  no  Edital  para  o  cargo  a  que  concorreu  o
impetrante não foram preenchidas. (f. 106).

Repito:  com  as  sete  nomeações  tornadas  sem  efeito,  o
impetrante passou a ocupar a 72ª colocação, figurando, portanto, dentro
das vagas ofertadas no edital e tendo, em razão disso, direito subjetivo à
nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, cujo lapso temporal
já expirou, há muito, sem que a parte tivesse sido convocada para tomar
posse.

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
concedo a ordem mandamental,  a  fim de determinar  à  autoridade
coatora que proceda à imediata nomeação do impetrante, para o cargo de
Professor de Geografia.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA,  Presidente  em exercício.  Relatou  o
feito  ESTE SIGNATÁRIO (Juiz de Direito Convocado, em substituição à
Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D.
FERREIRA).  Participaram,  ainda,  do  julgamento  os  Excelentíssimos
Desembargadores  ALEXANDRE TARGINO GOMES FALCÃO (Juiz  de
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Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo  Desembargador
ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA  OLIVEIRA),  MIGUEL  DE  BRITTO
LYRA  FILHO (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo Desembargador JOÃO ALVES DA SILVA), JOSÉ RICARDO
PORTO,  MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, LEANDRO DOS
SANTOS, JOÃO BATISTA BARBOSA  (Juiz de Direito  Convocado, em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ),
GUSTAVO LEITE URQUIZA (Juiz de Direito Convocado, em substituição
ao  Excelentíssimo  Desembargador  OSVALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO),  MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS (Corregedor-Geral da
Justiça), RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de Direito Convocado, em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador SAULO HENRIQUES DE SÁ
E BENEVIDES), MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, JOÁS DE
BRITO  PEREIRA  FILHO,  JOÃO  BENEDITO  DA  SILVA,  MARCOS
COELHO DE SALLES (Juiz  de  Direito  Convocado,  em substituição  ao
Excelentíssimo  Desembargador  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO  FILHO)  e
LUIZ  SÍLVIO  RAMALHO  JÚNIOR. Ausentes,  justificadamente,  os
Excelentíssimos Desembargadores FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA
COUTINHO, ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS e ARNÓBIO ALVES
TEODÓSIO.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor JOSÉ RAIMUNDO
DE LIMA, Subprocurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Sala das Sessões Plenárias do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 22 de outubro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                 Relator 


