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PROCESSUAL CIVIL. REMESSA  NECESSÁRIA 
EM  AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO PÚBLICO. 
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO 
DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL.  ACERTO 
DA SENTENÇA.  PRAZO  DE  VALIDADE  DO 
CONCURSO  EXPIRADO.  DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO À NOMEAÇÃO PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DA 
REMESSA.

- Comprovada a  aprovação no  certame dentro  do 
número  de  vagas  constante  no  edital  e  tendo 
expirado o prazo de validade do concurso público, 
possui  o  candidato  direito  líquido  e  certo  à 
nomeação. É que, para a criação do cargo público, 
já  houve  a  prévia  necessidade  de  dotação 
orçamentária,  incidindo,  pois,  os  princípios  da 
lealdade,  da  boa-fé  administrativa  e da segurança 
jurídica, a converter a mera expectativa em direito 
subjetivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER  a Remessa Necessária, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de fl. 66.  

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária, com pedido liminar, interposta por 

Marcela  Silva  Santos contra ato praticado pelo Prefeito do Município de 

Damião/PB.
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Aduziu que, em maio de  2008, o Município de Damião realizou 

concurso público para o provimento de vagas em diversos cargos, tendo a 

Autora  se candidatado para o  Cargo  de  Professora  de PI, atingindo a 20ª 

colocação das 35  vagas oferecidas. Disse que o referido certame foi 

prorrogado em 12 de abril  de 2011, mas que, até a a propositura da ação, 

ainda não tinha sido nomeada, motivo pelo qual, pugnou pela procedência da 

mesma com o objetivo de compelir a autoridade Promovida a proceder a sua 

nomeação.

Tutela Antecipada indeferida às fls. 37/40.

Instada a se manifestar, o  Promovido  não  apresentou 

contestação.

Em sentença de fls. 44/49, o Juiz “a quo” julgou procedente o 

pedido  formulado  na  inicial,  para  condenar  o  Promovido  na  obrigação  de 

nomear a Autora para o cargo de Professor P1, do Município de Damião-PB.

Devidamente intimadas, as partes não ofereceram recurso, 

conforme certidão de fl. 52,  subindo os autos a esta Egrégia Corte, por força 

do art. 14, § 1º, da Lei nº12.016/2009.

A Procuradoria de Justiça posicionou-se pelo desprovimento do 

reexame necessário (fls. 57/61).

É o relatório. 

VOTO

Destaque-se,  inicialmente,  que  embora  o  indeferimento  da 

liminar, às fls.  37/40, tenha se dado porque a Ação foi  manejada dentro do 

prazo de validade do concurso, o certame se encontra atualmente expirado.

Compulsando os autos, verifico que toda a discussão posta em 

debate girou em torno de saber se a Autora  possuía direito subjetivo  a ser 
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nomeada. 

Nesse sentido,  vale ressaltar que o entendimento 

jurisprudencial  é a despeito de a Administração possuir relativa margem de 

discricionariedade para escolher o momento no qual realizará o provimento do 

cargo e que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de 

vagas previsto no edital, tem direito líquido e certo à nomeação, 

principalmente, quando expirado o prazo do concurso.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO 
PÚBLICO.  CANDIDATO  APROVADO  DENTRO  DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL. 
EXPIRAÇÃO  DO  CERTAME.  CONVERSÃO  DE  MERA 
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
1.  O  entendimento  firmado  nesta  Corte  Superior  é  no 
sentido  de que a aprovação em concurso público  gera 
mera expectativa  de direito  à nomeação,  competindo à 
Administração Pública,  de acordo com o seu critério de 
conveniência  e  oportunidade,  nomear  os  candidatos 
aprovados.  2.  Todavia,  existem  hipóteses  excepcionais 
em  que  a  mera  expectativa  de  direito  à  nomeação 
convola-se em direito subjetivo, tais como: a) aprovação 
do  candidato  dentro  do  número  de  vagas  previamente 
estabelecido no edital; b) comprovação de contratação de 
pessoal  em  caráter  precário  ou  temporário  para  as 
mesmas  funções  do  cargo  público  em  disputa;  c) 
preterição  na  ordem  de  classificação  dos  aprovados 
(Súmula nº 15 do STF); e d) abertura de novos concursos 
públicos enquanto ainda vigente o anterior (arts. 37, IV, da 
Constituição Federal e 12, § 2º, da Lei nº 8.112/1990). 3. 
Comprovada  a  aprovação  no  certame  dentro  do 
número de vagas constante no edital e tendo expirado 
o prazo de validade do concurso público,  possui  o 
candidato direito líquido e certo à nomeação. É que, 
para a  criação do cargo público,  já  houve a  prévia 
necessidade  de  dotação  orçamentária,  incidindo, 
pois,  os  princípios  da  lealdade,  da  boa-fé 
administrativa e da segurança jurídica, a converter a 
mera  expectativa  em  direito  subjetivo. 4.  Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  RMS 
30.310/MS,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  16/10/2012,  DJe 
19/10/2012).

Como se percebe, nessas situações, tem o Ente Público o 

poder-dever de nomear, notadamente, em hipóteses como a dos autos em que 
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a vigência do Concurso Público está expirado.

Isso posto, conheço da Remessa Necessária, mas 

DESPROVEJO-A.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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