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Sá e Benevides
PROMOVENTE Maria Verônica Carvalho Marques
ADVOGADO  : Roseno de Lima Sousa
PROMOVIDO :Município de Damião, neste ato representado por seu Prefeito Constitucional
ADVOGADO  :Thiago Leite Ferreira
REMETENTE : Juízo de Direito da Comarca de Barra de Santa Rosa

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA  —  NOMEAÇÃO  NO  CARGO  DE  PROFESSOR  P1  — 
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO DENTRO DO  NÚMERO DE 
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL  —  LEGÍTIMO  DIREITO  AO 
PROVIMENTO  DO  CARGO  –   —  DIREITO  SUBJETIVO  APÓS 
TRANSCORRIDO O PRAZO DE VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ — 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO DA REMESSA.

– A jurisprudência pátria já firmou compreensão segundo a qual o 
candidato  aprovado  em  concurso  público  dentro  do  número  de  vagas  
previsto no edital tem direito legítimo ao provimento do cargo.

Vistos, etc

Trata-se de Remessa Oficial oriunda do Juízo da Comarca de Barra de Santa 
Rosa, nos autos da Ação Ordinária movida por  Maria Verônica Carvalho Marques em face do 
Município de Damião, na qual objetivava sua nomeação ao cargo de Professora P1, tendo em vista 
sua aprovação no concurso público elaborado pela edilidade.

Ao apreciar a demanda, o magistrado singular julgou procedente o pedido 
autoral condenando o Município de Damião a nomear a promovente ao cargo de Professora P1.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de fl. 95.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 100/102, opinou pelo 
desprovimento da remessa, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.
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É o relatório.

Decisão.

Depreende-se  dos  autos,  que  a  autora  interpôs  a  presente  demanda 
objetivando sua nomeação ao cargo de professora, ao qual foi aprovada na posição 27ª dentre as 
trinta e cinco vagas previstas, no concurso público patrocinado pelo Município de Damião.

Argumentou  para  tanto,  que  o  município  promovido  até  a  data  da 
interposição da presente demanda não adotou nenhuma providência a fim efetivar sua nomeação, 
uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas previsto inicialmente no Edital do certame. 
Afirmou ainda, que tem direito líquido e certo à nomeação e à posse, sendo legítimo seu pleito.

Em sede de contestação, o município-promovido afirmou em síntese que a 
autora não fazia jus a nomeação, posto que a aprovação em concurso público gera, para a candidata 
aprovada,  mera  expectativa  de  direito,  sendo  discricionário  à  Administração  o  ato  de  nomear, 
conforme sua conveniência e oportunidade, se mostrando defeso ao Judiciário se imiscuir nesse 
mérito administrativo. Além de sustentar a ilegalidade do concurso público e a violação dos limites 
de gastos com pessoal previsto na LC n. 101/00.

Ao julgar a demanda, o magistrado singular acolheu o pedido autoral, por 
considerar que o fato constitutivo do direito de nomeação da autora surgiu durante o intercurso 
processual.

Pois bem.

De fato, a jurisprudência pátria já firmou compreensão segundo a qual o 
candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito 
legítimo ao provimento do cargo.

Entretanto,  tal  entendimento não enseja o direito à imediata nomeação, a 
qual continua a ser um  ato discricionário do administrador, só havendo que se falar em direito 
subjetivo à nomeação quando transcorrido o prazo de validade do certame.

 Nesse sentido, destaco os arestos que robustecem essa orientação, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
OMISSIVO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MPOG PARA PROVIMENTO 
DAS  VAGAS.  PRETERIÇÃO  POR  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA PARA OS 
CARGOS DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO 
NÚMERO  DE  VAGAS.  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CONCURSO  AINDA NÃO 
EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO 
DE  CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. 
AUSÊNCIA DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  1.  A alegada  preterição  não  foi 
devidamente  comprovada  nos  autos,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  contratação 
temporária de pessoal para o exercício de atividades típicas e inerentes do cargo almejado. 
2.  Enquanto  não  expirado  o  prazo  de    validade  do    concurso    público,  o  candidato   
aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à 
nomeação, que dependerá do juízo de conveniência e oportunidade da administração 
pública. Precedentes: RMS 33.925/es, Rel. Min. Mauro campbell marques, segunda 
turma,  dje  02/02/2012;  RMS  32.574/ce,  Rel.  Min.  Teori  albino  zavaski,  primeira 
turma,  dje  13/09/2011,  AGRG  no  RMS  33.951/pa,  Rel.  Min.  Herman  benjamin, 
segunda turma, dje 05/09/2011. 3. Mandado de segurança denegado. (STJ; MS 18.623; 
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Proc.  2012/0112167-5;  DF;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves;  DJE 
02/04/2014)

CONCURSO  PÚBLICO.  CONVOCAÇÃO  DE  CANDIDATO.  APROVAÇÃO 
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.  PRORROGAÇÃO 
POR  MAIS  DOIS  ANOS.  PRETENSO  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À 
NOMEAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTE  DO  STJ.  NEGADO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL E À REMESSA NECESSÁRIA.  -  0 Superior 
Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o candidato aprovado em 
concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo 
de ser nomeado e empossado no prazo de validade do certame.  TJPB - Acórdão do 
processo  nº  02120090018439001  -  Órgão  (1  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES. 
LEANDRO DOS SANTOS - j. em 23/04/2013 

REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO  PARA O  CARGO  DE  AGENTE  ADMINISTRATIVO.  CANDIDATO 
APROVADO  PARA  A  ÚNICA  VAGA  DESTINADA  AOS  PORTADORES  DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS. PLEITO DE INCLUSÃO DO NOME NA LISTA DOS 
APROVADOS NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO, 
APÓS CONCESSÃO DA LIMINAR.  APROVAÇÃO  DENTRO DO NÚMERO DE 
VAGAS.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  PEDIDO  DE  NOMEAÇÃO  IMEDIATA. 
IMPOSSIBILIDADE.  DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DA ESCOLHA DO MELHOR MOMENTO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE 
DO  CERTAME.  CONCURSO  QUE  AINDA  NÃO  HAVIA  EXPIRADO. 
PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO.  SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 
SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. Houve violação a 
direito  líquido  e  certo  do  autor  ao  não  ter  seu  nome publicado  na  lista  de  candidatos 
portadores de necessidades especiais, ainda que aprovado em primeiro lugar. O candidato 
aprovado em    concurso público    dentro do número de vagas previstas no edital  não   
possui mera expectativa de direito à   nomeação ao cargo, mas o direito subjetivo de ser   
nomeado.  No  entanto,  cabe  à  administração  identificar  a  melhor  oportunidade  e 
conveniência para a realização das nomeações    dentro do    prazo de    validade, o qual   
ainda não havia expirado quando do pedido. (TJPR; ReNec 1159610-0;  Catanduvas; 
Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; DJPR 17/03/2014; Pág. 112) 

No entanto, colhe-se dos autos que o prazo de validade do concurso ainda 
não havia  expirado quando da interposição  da presente  demanda,  o  que segundo entendimento 
exposto, implicaria na rejeição da tese autoral.

Acontece que, quando da prolação da sentença o concurso ao qual objetiva a 
autora ser nomeada já tinha expirado, consoante se observa do Decreto que prorrogou o prazo de 
validade  do  concurso  público  municipal  nº  001/2008  (fl.  86),  o  que  levou  a  aplicação  pelo 
magistrado singular do disposto no art. 462 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, bem ressaltou o magistrado: “Assim, com base no art. 462, do 
CPC, não pode o julgador deixar de conhecer o surgimento, durante o trâmite do processo, de um 
fato constitutivo do direito da autora. Pensar de forma contrária seria impor ao jurisdicionado um 
grande prejuízo decorrente de algo inerente à prestação jurisdicional que é o fator tempo.”.

Sendo assim, correto o posicionamento adotado pelo magistrado singular, 
não havendo motivos para modificação da decisão proferida pelo juízo a quo.

Ex  positis,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,  e  com  base  no 
“caput”  do  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO  PROVIMENTO  A REMESSA 
OFICIAL.
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Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.
 

Ricardo Vital de Almeida
        Juiz Convocado
              Relator
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