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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
Apelação cível – Ação ordinária – Concurso
Público  –  Pretensão  à  nomeação  –
Candidata  aprovada  fora  do  número  de
vagas – Nomeações tornadas sem efeito ao
longo  da  vigência  do  certame  –
Classificação  da candidata  atingida com a
hipótese – Comprovação – Procedência –
Irresignação – Defesa de violação às regras
do  edital  –  Descabimento  –  Nomeação
assegurada  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento.

- A candidata aprovada fora do número de
vagas  previstas  no  edital  tem  mera
expectativa  de  direito  em  relação  à  sua
nomeação.  Entretanto,  comprovada  a
ocorrência  de  vaga  em  virtude  da
desistência  de  candidatos,  que  tiveram
suas nomeações tornadas  sem  efeito,
mediante  ato  publicado  em  órgão  oficial
pela  própria  Administração Pública,  nasce
para a autora o direito de ser nomeada e
empossada para o cargo pretendido. 
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-  “O  direito  à  nomeação  também  se
estende  ao  candidato  aprovado  fora  do
número de vagas previstas no edital,  mas
que  passe  a  figurar  entre  as  vagas  em
decorrência  da  desistência  de  candidatos
classificados em colocação superior.” (STF,
RE  nº  643.674  AgR,  Relator(a):  Min.
RICARDO  LEWANDOWSKI,  DJe:
28.08.2013) (destaquei). 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar  provimento ao reexame necessário e à apelação cível,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
Estado da Paraíba (fls.  72/78), contra a sentença de fls.  67/70, de lavra do
MM. Juiz de Direito da  4ª Vara  da Fazenda Pública  da Comarca da Capital,
que  julgou procedente o pedido da autora,  ora recorrida,  Ana Paula Leite
Moreira,  para confirmar a tutela deferida anteriormente, a qual determinou a
nomeação e a posterior posse da promovente, no cargo de nutricionista, com
lotação na Secretaria de Saúde do Estado, observadas as demais exigências
previstas no edital.

Irresignado, o Estado da Paraíba sustenta,
em  síntese,  a  violação  ao  princípio  da  vinculação  ao  edital  do  concurso
público. 

Pontua que “o instrumento  editalício  fixou
expressamente  o  número  de  06  (seis)  vagas  e,  conforme  a  narrativa  da
própria  peça  de  ingresso,  a  requerente  terminou  aprovada  além  da
classificação referida, ou seja, ficou fora das vagas previstas no instrumento
editalício, de modo que não há que se falar em direito à nomeação” (“sic”).

Em  seguida,  ainda  discorre  sobre  a
impossibilidade  de  controle  judicial  sobre  o  mérito  do  ato  administrativo,
afirmando que o interesse da administração pública não pode se condicionar
aos  interesses  particulares  dos  candidatos  participantes  de  processos
seletivos.
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Ao final, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fl. 88/91).

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso,  visto  que  próprio  e
tempestivo e regularmente processado.

A controvérsia cinge-se em saber se tem a
autora direito subjetivo à nomeação ao cargo de  nutricionista do  Estado da
Paraíba,  tendo  a  candidata  se  classificado  em  7º  (sétimo)  lugar  no
concurso,  quando  existiam  6  (seis)  vagas,  tornadas,  entretanto,  sem
efeito, duas nomeações durante o prazo de vigência do certame.

Como  se  observa  da  fl.  18,  pelos  atos
governamentais de n. 6.702 e n. 6.703, Marluce Brito de Souza e Rosineide
Almeida  da  Silva,  3ª  (terceira)  e  2ª  (segunda)  colocadas  no  certame,
respectivamente,  tiveram  tornadas  sem  efeito  suas  nomeações,  não  se
preenchendo, consequentemente, todas as vagas do edital.

“Ab initio”, faz-se necessário salientar que a
doutrina  e  a  jurisprudência  pátrias,  majoritariamente,  consideravam que  a
aprovação  em  concurso  público  gerava  mera  expectativa  de  direito  à
nomeação,  competindo  à  Administração  Pública,  dentro  do  seu  poder
discricionário,  nomear  os  candidatos  aprovados  de  acordo  com  a  sua
conveniência e oportunidade. 

Todavia,  é  cediço  que  o  entendimento
jurisprudencial  atual,  tanto do Supremo Tribunal  Federal  como do Superior
Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que os candidatos regularmente
aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital  possuem direito
subjetivo à nomeação dentro do período de validade do certame. 

Veja-se o seguinte aresto do STF:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  PREVISÃO  DE
VAGAS  EM  EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DOS
CANDIDATOS  APROVADOS.  I.  DIREITO  À

3



Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0001610-74.2010.815.2001

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. II.
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA
SEGURANÇA  JURÍDICA.  BOA-FÉ.  PROTEÇÃO  À
CONFIANÇA. O  dever  de  boa-fé  da  Administração
Pública  exige  o  respeito  incondicional  às  regras  do
edital,  inclusive  quanto  à  previsão  das  vagas  do
concurso  público. Isso  igualmente  decorre  de  um
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica
como princípio  do  Estado  de  Direito.  Tem-se,  aqui,  o
princípio  da  segurança  jurídica  como  princípio  de
proteção  à  confiança.  Quando  a  Administração  torna
público  um  edital  de  concurso,  convocando  todos  os
cidadãos  a  participarem  de  seleção  para  o
preenchimento  de  determinadas  vagas  no  serviço
público,  ela  impreterivelmente  gera  uma  expectativa
quanto  ao  seu  comportamento  segundo  as  regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador,  que deve atuar de
forma responsável quanto às normas do edital e observar
o  princípio  da  segurança  jurídica  como  guia  de
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento  da  Administração Pública  no  decorrer
do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no
sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito
à confiança nela depositada por todos os cidadãos. […]
V.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(STF - RE 598099, Relator(a): 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)” (Grifei)

No mesmo sentido, enveredam os julgados
do Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS.  CERTAME  NO  PRAZO  DE  VALIDADE.

4



Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0001610-74.2010.815.2001

NOMEAÇÃO IMEDIATA. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra
ato  omissivo  do  Ministro  de  Estado  da  Saúde  e  da
Diretora  do  Instituto  Evandro  Chagas,  no  qual  a
impetrante alega que, apesar de aprovada em 10º lugar,
dentro  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  (15
vagas), para o cargo de Assistente Técnico de Gestão em
Pesquisa  e  Investigação  Biomédica,  deixou  de  ser
nomeada  durante  o  prazo  de  validade  do  concurso
público.
2.  Pacificada  no  STJ  a  orientação  de  que  a
Administração  Pública,  uma  vez  homologado  o
concurso  público,  deve,  no  decorrer  do  prazo de sua
validade e de acordo com o número de vagas estipulado
no edital, nomear e empossar os candidatos aprovados,
cabendo-lhe,  por  critério  de  conveniência  e
oportunidade,  escolher,  sempre  dentro  daquele  limite
temporal,  o  momento  em  que  serão  preenchidas  as
vacâncias  existentes. Precedentes  do  STJ:  RMS
33.925/ES,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda  Turma,  DJe  2/2/2012;  RMS  32.574/CE,  Rel.
Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  DJe
13/9/2011;  AgRg  no  RMS  30.641/MT,  Rel.  Ministro
Gilson  Dipp,  Quinta  Turma,  DJe  14/2/2012;  AgRg  no
Resp 1.235.844/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido,
Primeira Turma, DJe 18/4/2011.
3. In casu, apesar da aprovação da impetrante no cargo
público de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e
Investigação  Biomédica  dentro  do  número  de  vagas
previsto  no  edital,  o  concurso  foi  prorrogado  até  1º.
7.2013, não havendo notícia nos autos de preenchimento
precário  das  vagas  ou  de  sua  preterição  na  ordem
classificatória.
4. Segurança denegada.
(MS  18.784/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  22/05/2013,  DJe
05/06/2013)” (Grifei)

No caso dos autos, embora a autora tenha
se classificado fora do número de vagas previsto no edital, deveria passar a
figurar  entre  as  vagas  decorrentes  da  desistência  de  candidatos  que
obtiveram melhor classificação, igualmente conforme já decidido por Tribunais
Superiores:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  2/STJ.  CONCURSO
PÚBLICO.
CLASSIFICAÇÃO  FORA DAS  VAGAS  OFERECIDAS.
INAPTIDÃO  DE  CANDIDATOS  MAIS  BEM
CLASSIFICADOS.  MANIFESTAÇÃO  DE
DESISTÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO
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APROVADO  COMO  EXCEDENTE.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES.
1.  Apenas o candidato aprovado dentro do número de
vagas  ofertadas  no  edital  do  certame tem,  em  regra,
direito  público  subjetivo  à  nomeação,  conforme
decidido  no  RE 598.099/MS,  relator  o  Em.  Ministro
Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral.
2.  No  entanto,  o  candidato  originalmente  excedente
que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais
bem  classificados,  ou  de  eventuais  desistências,
reclassifica-se  e  passa  a  figura  nesse  rol  de  vagas
ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação.
Precedentes.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS  52.251/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/09/2017, DJe 07/12/2017)

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
MAGISTÉRIO.  CONVOCAÇÃO  DOS  APROVADOS.
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATO  HABILITADO.
AUSÊNCIA  DO  PREENCHIMENTO  DE  VAGA
OFERTADA NO EDITAL. NOMEAÇÃO DO PRÓXIMO
CANDIDATO  NA  ORDEM  CLASSIFICATÓRIA.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  CONFIGURADO.  1.
Dado o desinteresse de determinado candidato em tomar
posse,  restando  em aberto  vaga  prevista  no  edital  do
concurso público, faz nascer para o próximo candidato
na  ordem  convocatória  o  direito  líquido  e  certo  à
nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do
número de vagas previstas no edital.  2.  Com o ato de
desistência de candidata anteriormente convocada para
vaga prevista no edital, nasceu para a ora recorrente o
direito  líquido  e  certo  a  ser  convocada  para
comprovação  da  habilitação  para  o  cargo  e  demais
etapas seguintes, com vistas à nomeação e à posse no
concurso  público  em  questão.  3.  (...).  (STJ,  RMS  nº
23.305/PR,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  DJe
18.06.2015).

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM
COLOCAÇÃO  SUPERIOR.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  AGRAVO IMPROVIDO.  I  -  O  Plenário
desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min.
Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que
possui  direito  subjetivo  à  nomeação  o  candidato
aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
de concurso público. II - O direito à nomeação também
se estende ao candidato aprovado fora do número de
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vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre
as vagas em decorrência da desistência de candidatos
classificados em colocação superior.  Precedentes. III -
Agravo regimental improvido. (STF, RE nº 643.674 AgR,
Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  DJe:
28.08.2013).  (destaques  inexistentes  nas  redações
originais).

Pois bem. 

Em que  pesem as  razões  ofertadas  pelo
apelante, certo é que possui a autora direito subjetivo à nomeação. 

A candidata  aprovada  fora  do  número  de
vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua
nomeação.  Entretanto,  comprovada  a  ocorrência  de  vaga  em  virtude  da
desistência de candidatos, que tiveram suas nomeações tornadas sem efeito,
mediante ato publicado em órgão oficial pela própria Administração Pública,
nasce para a autora o direito de ser nomeada e empossada para o cargo
pretendido. 

Portanto, dúvidas não há que a omissão da
Administração  em  proceder  aos  atos  pertinentes  à  investidura  da
autora/apelada no cargo público para o qual restou aprovada reveste-se de
ilegalidade, pelo que não há como esquivar-se o Poder Judiciário de tutelar o
direito da requerente, lidimamente alcançado.

Por  tais  razões,  nego provimento  ao
reexame necessário e à apelação cível. 

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luís Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 06 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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