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APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  TAPEROÁ 
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE 
VAGAS.  SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS  NÃO 
PREVISTAS  NO  EDITAL  DURANTE  O  PRAZO  DE 
VALIDADE  DO  CERTAME.  MERA EXPECTATIVA DE 
DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  DE 
TERCEIROS  A  TÍTULO  PRECÁRIO.  NÃO 
COMPROVAÇÃO  DE  REALIZAÇÃO  DAS  MESMAS 
FUNÇÕES.  PRETERIÇÃO   NÃO  CONFIGURADA. 
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

- O candidato aprovado em certame fora do número das 
vagas oferecidas  no instrumento editalício,  possui  mera 
expectativa  de  direito  à  nomeação,  apenas  adquirindo 
direito subjetivo se comprovado o surgimento de novas 
vagas previstas no Edital, durante o prazo de validade do 
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concurso  público,  assim  como,  o  interesse  da 
Administração Pública em preenchê-las.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  José 
Batista dos Santos e Outros contra sentença, fls. 101/103, prolatada pelo Juízo 
da Comarca de Taperoá que, nos autos do mandado de segurança em epígrafe, 
denegou a segurança pleiteada, com arrimo nos artigos 269, I, do Código de 
Processo Civil c/c art. 12 da Lei nº 12060/2009. 

Irresignados,  os  recorrentes  suscitaram  em  razões 
recursais, fls.107/110, a necessidade de reforma da sentença nesta Corte, para 
que  seja  concedida  a  segurança  pleiteada,  determinando  a  nomeação  dos 
recorrentes,  diante  da  demonstração  do  direito  líquido  e  certo  com  a 
classificação no concurso público realizado pelo Município de Taperoá, no ano 
de 2010 e a consequente criação de novas vagas pela prorrogação do concurso 
público até 04 de fevereiro de 2014.  

Contrarrazões,  fls.  75/78, pugnando pelo desprovimento 
do apelo. 

A Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  às  fls.  84/88, 
opinando pelo provimento em parte do apelo para que se proceda à nomeação 
de  Elisandra Lima de Souza e Maria José Batista dos Santos. 

É o relatório.

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora
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Contam  os  autos  que  os  impetrantes,  ora  recorrentes, 
prestaram concurso público para provimento de cargos efetivos do Município 
de Taperoá, regido pelo Edital de nº 001/2009, fls. 24/48, com a homologação no 
dia 04/02/2010, tendo sido classificados da seguinte forma: Maria José Batista – 
(Professor Classe 2 – 2º lugar do cadastro de reserva), fls. 60; Valdenise Garcia- 
(Professor Classe 1- 12º lugar do cadastro de reserva), fls. 60; Railson Pereira- 
(Agente de Endemias- 25º lugar do cadastro de reserva), fls. 64; Elisandra Lima 
– Professor Classe 1- 10º lugar, fls. 60.; Vitória Alana – Agente de Endemias – 
23º lugar, fls. 64.    

Conforme  informa  o  documento  de  fls.  85,  houve  a 
prorrogação  do  referido  concurso,  até  o  dia  04  de  fevereiro  de  2014  e   o 
surgimento por lei de novos cargos efetivos, na data de 15/06/2012, tendo sido 
criados  na  oportunidade  10  cargos  de  Professor  classe  A1,  03  cargos  de 
Professor Classe A2 e 04 cargos de Agente de Endemias. 

Cediço que para o ingresso no serviço público necessário 
se faz a aprovação através de concurso público, conforme se depreende do art. 
37,  I  da  Constituição  Federal,  e  art.  30,  incisos  VII  e  VIII,  da  Constituição 
Estadual. Senão vejamos:

“Art. 30. A administração pública direta, indireta ou fundacional de 
qualquer  dos  Poderes  do  Estado  obedecerá  aos  princípios  de 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e, 
também, ao seguinte:

VII -  os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos  em lei,  assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei;

VIII  –  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de 
aprovação  prévia  em  concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e 
títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a  complexidade  do  cargo  ou 
emprego, na forma prevista  em lei,  ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

No  caso  dos  autos,  analisando  detidamente  as  provas 
encartadas ao acervo probatório,  incontroverso que os recorrentes prestaram 
concurso público para o Município de Taperoá, tendo obtido a classificação no 
cadastro de reserva para os cargos efetivos da forma supramencionada. 
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É importante ressaltar, neste particular, que o candidato 
aprovado em certame, fora do número das vagas oferecidas no instrumento 
editalício, possui mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo o 
referido  direito  subjetivo  acaso  comprovado  o  surgimento  de  novas  vagas 
previstas no Edital, durante o prazo de validade do concurso público, assim 
como, o interesse da Administração Pública em preenchê-las.

Na hipótese,  em que pese a criação de novas vagas, as 
recorrentes  que,  de  acordo  com o  parecer  ministerial,  supostamente  teriam 
direito  à  nomeação,  não  comprovaram  que  as  aludidas  vagas  criadas  se 
destinaram ao referido certame, tampouco, que existem contratados de forma 
precária  exercendo  as  mesmas  funções  para  as  quais  prestaram  concurso 
público, a autorizar suas nomeações imediatas. 

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  extraio  que  a 
Administração,  utilizando-se  do  seu  juízo  de  conveniência  e  oportunidade, 
pode aproveitar ou não os candidatos classificados fora do número de vagas 
previstas no Edital.

A esse respeito, o  STJ já se pronunciou: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO 
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
PREVISTAS  NO  EDITAL.  NOMEAÇÃO.  EXPECTATIVA  DE 
DIREITO.  PRORROGAÇÃO  DO  PRAZO  DE  VALIDADE.  ATO 
DISCRICIONÁRIO.  NOVO  CERTAME  APÓS  EXPIRAÇÃO  DO 
PRAZO DO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
   1.  A aprovação  em  concurso  público  gera  mera  expectativa  de 
direito,  competindo  à  Administração,  dentro  de  seu  poder 
discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua 
conveniência e oportunidade.
   2.  O  surgimento  de  vaga,  dentro  do  prazo  de  validade  do 
concurso,  não  vincula  a  Administração,  que  em  seu  juízo  de 
conveniência e oportunidade, pode aproveitar ou não os candidatos 
classificados fora do número de vagas previstas no Edital.
3.  A  prorrogação  do  prazo  de  validade  de  concurso  é  ato 
discricionário da Administração, sendo descabido o exame quanto à 
sua conveniência e oportunidade pelo Judiciário.
4.  Preenchidas  as  vagas previstas  no  edital  e  expirado o prazo de 
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validade  do  certame,  não  há  falar  em  abuso  ou  desvio  de  poder 
referente ao ato que determina a abertura de novo concurso.
   5. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  RMS  28.915/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 29/04/2011)

Além do mais, é importante ressaltar que a existência de 
contratações temporárias e precárias de servidores, no período de vigência do 
concurso,  não  acarreta  o  direito  subjetivo  à  nomeação,  ainda  mais  quando 
inexistente comprovação nos  autos  de que exercem as  mesmas funções  dos 
concursados.   

Sobre o assunto, o nosso egrégio Tribunal de Justiça já se 
pronunciou: 

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO 
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
OFERECIDAS  NO  EDITAL.  CONTRATAÇÃO  DE  TERCEIROS  A 
TÍTULO  PRECÁRIO  PARA  A  MESMA  FUNÇÃO.  PRETERIÇÃO 
NÃO  CONFIGURADA.  CONTRATADOS  QUE  NÃO  OCUPAM 
CARGO.  INEXISTÊNCIA  DE  VAGA  A  SER  PROVIDA.  MERA 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  NA  NOMEAÇÃO.  PRECEDENTES 
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
PROVIMENTO  DO  RECURSO  OFICIAL.  AUTORIZAÇÃO 
EMANADA  DO  ART.  557,  §1°-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL. - 0 candidato aprovado em certame, fora do número de clarões 
oferecidos no edital,  possui mera expectativa à nomeação, somente 
adquirindo direito subjetivo se comprovado o surgimento de novas 
vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem corno o 
interesse da Administração Pública em preenchê-las. - A celebração de 
contrato  administrativo  temporário,  para  exercício  de  função 
referente a cargo efetivo para o qual o candidato se classificou, em 
concurso  público,  corno  excedente  ao  número  de  vagas  existentes, 
não lhe gera o direito à nomeação, eis que tal criação cargo só pode 
decorrer  de  lei.  -  Inexiste  preterição  na  convocação  de  candidato 
aprovado fora do montante de vagas oferecidas pelo edital quando a 
Administração efetuar contratações temporárias para aquela mesma 
função, pois a extinção do vínculo contratual não faria surgir cargo 
para a nomeação pretendida. Não é a simples contratação temporária 
de  terceiros  no  prazo  de  validade  do  certame  que  gera  direito 
subjetivo  do  candidato  aprovado  à  nomeação.  Impõe-se  que  se 
comprove  que  essas  contratações  não  ocorreram,  não  obstante 
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existissem  cargos  de  provimento  efetivo  desocupados.  STJ.  RMS 
33875 / MT. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. Em 19/06/2012. - Ao 
exercerem  apenas  uma  função,  os  servidores  eventualmente 
requisitados  de  outros  órgãos  não  ocupam  nenhum  dos  cargos 
pertencentes ao quadro do órgão requisitante. TJPB. Tribunal Pleno. 
MS n° 999.2009.000162-2/001. Rel. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz 
de Direito Convocado. J. em 17/06/2009. - A contratação temporária 
fundamentada  no  art.  37,  IX,  da  Constituição  da  República  não 
implica necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos 
disponíveis.  Nesses  casos,  a  admissão  no  serviço  ocorre,  não  para 
assumir um cargo ou emprego público, mas para exercer uma função 
pública  marcada  pela  transitoriedade  e  excepcionalidade, 
devidamente  justificada  pelo  interesse  público.  STJ.  AgRg no RMS 
34186  /  MG.  Rel.  Min.  Castro  Meira.  J.  em  04/10/2011.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020110280563001  -  Órgão 
(TRIBUNAL PLENO) - Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO - j. Em 
25/03/2013. 

"MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
CANDITADO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
DISPONIBILIZADAS  NO  EDITAL.  ALEGAÇÃO  DE  OCUPAÇÃO 
DAS  VAGAS  POR  MÉDICOS  REQUISITADOS  DE  OUTROS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EDITAL QUE 
DISPONIBILIZOU APENAS UMA VAGA PARA A ESPECIALIDADE 
PRETENDIDA.  PREENCHIMENTO  PELA PRIMEIRA APROVADA 
NO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ORDEM 
DENEGADA.
-  Tendo  o  Edital  disponibilizado  apenas  uma  vaga  para  o  cargo 
pretendido  pelo  impetrante,  e  tendo  sido  esta  já  devidamente 
preenchida  pela primeira colocada no certame, não há que se falar 
em direito líquido e certo à nomeação.
-  Ao  exercerem  apenas  uma  função,  os  servidores  eventualmente 
requisitados  de  outros  órgãos  não  ocupam  nenhum  dos  cargos 
pertencentes  ao  quadro  do  órgão  requisitante."  (TJPB.  MS  n° 
999.2009.000162-2/001.  Rel.  Dr.  Miguel de Britto  Lyra Filho,  Juiz de 
Direito Convocado. J. em 17/0612009). Grifei.

Portanto, o fato de terem sido criadas novas vagas dentro 
do  prazo  de  prorrogação  da  validade  do  concurso,  não  quer  dizer  que 
surgiram as ditas vagas, as quais não foram previstas pelo Edital que regeu o 
concurso público, cabendo à Administração Pública o juízo de conveniência e 
oportunidade para a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 
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vagas  previstas  no  Edital,  falecendo,  portanto,  aos  recorrentes  o  direito 
subjetivo à prefalada nomeação. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO, mantendo incólume a decisão de 1º grau.  

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, a  Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes (relatora), o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, a Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB em 01 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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