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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.  APROVAÇÃO  FORA  DAS
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE
CANDIDATOS  MELHORES  CLASSIFICADOS.
CONVOCAÇÃO  PARA CURSO  DE  FORMAÇÃO.
CONCLUSÃO  COM  ÊXITO.  PREVISÃO
EDITALÍCIA.  CHAMAMENTO  DE  CANDIDATOS
APROVADOS  ATÉ  O  LIMITE  DE  VAGAS.  ATO
CONVOCATÓRIO  QUE  COMPROVA  A
EXISTÊNCIA DE VAGAS DISPONÍVEIS. PRAZO DE
VALIDADE  DO  CERTAME  EXPIRADO.
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  CONVERTIDA  EM
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ERRO
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MATERIAL.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  O  VALOR
NUMÉRICO E O POR EXTENSO. CORREÇÃO POR
FORÇA DE REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO
DA  APELAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA OFICIAL.

-  O edital  é  considerado a  lei  interna do concurso
público  e,  estando  de  acordo  com  as  normas  e
princípios  constitucionais  e  legais  atinentes  à
matéria,  deve  ser  observado  fielmente  pela
Administração e pelos administrados.

- Havendo previsão expressa no edital no sentido de
que  somente  serão  convocados  para  o  curso  de
formação os candidatos aprovados até o quantitativo
de  vagas  ofertado,  é  certo  que  a  convocação  do
candidato pela Administração Pública para o curso
de formação demonstra  que,  após  a  desistência  de
candidatos  melhores  classificados,  ele  passou  a
figurar dentro das vagas estabelecidas no edital.

-  “Se  a  Administração,  por  ato  inequívoco  e
voluntário,  convoca  candidatos,  inicialmente
classificados fora do número de vagas, a realizar o
curso  de  formação,  evidentemente,  é  porque  em
virtude  das  desistências,  passaram  a  integrar  o
número  de  oportunidades  previstas  no  Edital,
situação em que a expectativa de direito convola-se
em direito subjetivo à nomeação”.  (TJPB; AC RO nº
01226735120128150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  Desembargador Leandro dos  Santos,
julgamento em 20/09/2016).

- Considerando a inexatidão material na fixação dos
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honorários  advocatícios,  tendo  em  vista  a
divergência verificada entre os valores numérico e o
por extenso, é possível a esta instância recursal, por
força da remessa oficial, proceder à sua correção.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação e prover parcialmente
a remessa oficial.

Jânio da Silva Araújo ajuizou Ação de Obrigação de
Fazer com pedido de liminar c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em
face do Estado da Paraíba, alegando que, embora tenha sido classificado inicialmente
na  lista  de  espera,  ou  seja,  fora  das  vagas  estabelecidas  no  Edital
01/2008/SEAD/SECAP, que regulamentou o concurso público para preechimento de
cargos de Agente de Segurança Penitenciária da Secretaria de Estado da Cidadania e
Administração Pentienciária, após 59 (cinquenta e nove) desistências, eliminações e
exonerações de candidatos melhores classificados, passou a figurar dentro das vagas
ofertadas para a primeira entrância, região a qual concorreu, tendo, inclusive, sido
convocado para o curso de formação, o qual concluiu com êxito.

Diante  do  panorama  narrado,  postulou,  em  sede
liminar, a sua nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Penitenciária do
Estado da Paraíba e, no mérito, a confirmação do pleito emergencial e a condenação
do promovido ao pagamento de indenização em valor equivalante às remunerações
devidas desde setembro de 2012 até a sua efetiva posse.

Tutela antecipada indeferida, 209/210.

Contestação,  fls.  212/226,  postulando  a
improcedência do pedido, aduzindo, em resumo, inexistência do alegado direito à
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nomeação, ao fundamento de o autor ter sido aprovado fora das vagas previstas no
edital, e sustentando, a um só tempo, que a convocação para o curso de formação não
garante ao candidato o direito à nomeação e que Administração e administrado estão
vinculados às regras estabelecidas no instrumento convocatório. Defende, por fim, no
que  se  refere  ao  pedido  de  condenação  por  danos  morais  e  materiais,  a  não
comprovação do fato constitutivo do direito afirmado.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido, consignando os seguintes termos, fls. 686/688 e 688/V:

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos
consta, com base nos fundamentos explicitados nesta
e no art. 269, I do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE
O PEDIDO AUTORAL feito nos presentes autos de nº
200.2012.125.721-2,  para  determinar  ao  Estado  da
Paraíba  que  nomeie  e  dê  posse  ao  autor,  Jânio  da
Silva  Araújo,  no  cargo  de  Agente  de  Segurança
Penitenciária para o qual se inscreveu, resguardado o
direito  daqueles  que  o  antecedem  na  ordem  de
classificação.
Deixo  de  condenar  em  custas  por  ser  vencida  a
Fazenda Pública.
Condeno  ainda  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  no  valor  de  R$  2.000,00
(Hum mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
APELAÇÃO,  fls.  691/707,  discorrendo  sobre  a  força  obrigatória  das  normas
constitucionais e alegando violação ao princípio da vinculação ao edital do concurso
e defendendo,  a um só tempo, que somente os candidatos aprovados dentro das
vagas previstas no edital têm direito subjetivo à nomeação, bem ainda que as regras
estabelecidas no instrumento convocatório vinculam Administração e administrados.
Argumenta, por fim, a impossibilidade de controle judicial sobre o mérito do ato

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0125721-62.2012.815.2001                                                                                                                                                  4



administrativo e a necessidade de observância aos limites de gastos previstos na Lei
Complementar nº 101/2000.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 710/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Adianto que analisarei conjuntamente a apelação e a
remessa oficial.

Consoante relatado, o desate da controvérsia reside
em verificar se Jânio da Silva Araújo, aprovado na posição 215 (duzentos e quinze),
de um total de 189 (cento e oitenta e nove) vagas ofertadas para o cargo de Agente de
Segurança Penitenciária  do Estado da Paraíba -  1ª  (primeira)  entrância,  conforme
Edital  nº  01/2008/SEAD/SECAP,  fls.  22/45,  após  desistências  e  eliminações  de
candidatos aprovados dentro das vagas previstas no instrumento convocatório e/ou
melhores classificados, tem direito subjetivo à nomeação.

A resposta é positiva.

Explico.  Como se  sabe,  a  aprovação  do  candidato,
ainda que fora do número de vagas previsto no edital regulador do concurso - caso
do autor -,  pode conferir-lhe direito subjetivo à nomeação se,  durante o prazo de
validade  do  certame,  houver  o  surgimento  de  vagas,  ou,  ainda,  se  houver
desistências ou eliminações de candidatos classificados dentro das vagas inicialmente
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ofertadas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL
EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATA
APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
QUE COM A DESISTÊNCIA DOS DE MELHOR
CLASSIFICAÇÃO PASSOU A FIGURAR ENTRE
OS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  E  POSSE.
AGRAVO  REGIMENTAL  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA  DESPROVIDO 1.  A  pendência  de
julgamento  no  STF  de  ação  em  que  se  discute  a
constitucionalidade  de  lei  não  enseja  o
sobrestamento  dos  recursos  que  tramitam  no  STJ.
Cabível  o  exame  de  tal  pretensão  somente  em
eventual  juízo  de  admissibilidade  de  Recurso
Extraordinário interposto nesta Corte Superior.  2. O
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
orientação firmada nesta Corte Superior, de que a
desistência de candidatos melhor classificados gera
para os demais, na ordem de classificação, direito
subjetivo  à  nomeação,  atraindo  a  incidência  da
Súmula 83/STJ.  2.  No caso,  importa  salientar,  que
sequer poderia falar em surgimento de novas vagas
no  decorrer  da  validade  do  certame,  como
sustentado  pelo  Estado  da  Paraíba,  mas,  tão
somente, do preenchimento do único cargo ofertado
no  concurso  público,  pois  o  primeiro  colocado  do
certame optou em não assumi-lo, após a respectiva
nomeação,  fato  que  consolida  o  interesse  e  a
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necessidade da Administração  em contratar.  Nesse
contexto, verifica-se manifesto o direito subjetivo da
agravada  à  nomeação  no  cargo  em  que  restou
aprovada.  4.  Agravo  Regimental  do  ESTADO  DA
PARAÍBA desprovido. (AgRg no AREsp 615.148/PB,
Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  26/05/2015,  DJe
09/06/2015) - destaquei.

Na  hipótese,  o  autor  submeteu-se  ao  concurso
público para provimento de cargos de Agente de Segurança Penitenciária do Estado
da Paraíba, conforme Edital nº 01/2008/SEAD/SECAP, fls. 22/45. 

O certame em referência foi regionalizado,  tendo o
promovente concorrido às vagas disponibilizadas para o sexo masculino na primeira
entrância,  no  total  de  189 (cento  e  oitenta  e  nove),  conforme tabela  1  do  Anexo
relativo à distribuição de vagas por entrância/sexo estabelecida pela Secretaria de
Estado da Cidadania e Administração Penitenciária da Paraíba, fl. 43. 

Consoante  consta  do  edital  em  questão,
especificamente do seu item 1.3, o concurso contou com três etapas:

1.3 O Concurso Público constará de Três Etapas: 
a)  Primeira  Etapa  -  Prova  Objetiva,  de  caráter
eliminatório e classificatório, de responsabilidade da
Fundação Carlos Chagas;
b) Segunda Etapa - Avaliação Psicológica, de caráter
eliminatório,  de  responsabilidade  da  Fundação
Carlos Chagas;
c)  Terceira  Etapa  -  Curso  de  Formação,  de  caráter
obrigatório, de responsabilidade da Escola de Gestão
Penitenciária do Estado da Paraíba.

Após ser aprovado nas duas primeiras etapas - prova
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objetiva e avaliação psicológica - o promovente alcançou a posição 215 (duzentos e
quinze) da lista de espera, conforme demonstra o resultado final do certame acostado
às fl. 53. Significa dizer, inicialmente, o postulante restou aprovado fora das vagas
previstas no instrumento convocatório.

Ocorre  que,  consoante  demonstra  o  acervo
probatório encartado aos autos,  especificamente o Edital nº 54/2012/SEAD/SECAP,
fls.  69/86,  devido  a  desistências  e  eliminações  de  aprovados  dentro  das  vagas
ofertadas  no  edital  e/ou  de  melhores  classificados,  diversos  candidatos  que  se
encontravam na lista de espera foram convocados para o curso de formação, entre os
quais o autor, fl. 83, o qual logrou êxito nessa etapa, fl. 105.

No que se refere à terceira etapa do certame -  curso
de formação -, dispõe o edital no item 10:

10.  DA  TERCEIRA  ETAPA  -  CURSO  DE
FORMAÇÃO 
10.1 Serão convocados para o Curso de Formação os
candidatos aprovados e classificados até o limite das
vagas estabelecidas neste Edital.

Nessa  senda,  dúvida  não  há  que  a  expectativa  de
direito do promovente transformou-se em direito subjetivo à nomeação, pois, a um,
existe disposição expressa no edital no sentido de que somente seriam convocados
para o curso de formação os candidatos aprovados até o limite do quantitativo de
vagas nele estabelecido,  a dois, em razão de desistências e eliminações verificadas
durante a terceira etapa do certame o apelado passou a figurar dentro do número de
vagas  previsto  no edital,  a  três,  a  própria  Administração Pública,  confirmando a
existência de vagas disponíveis e a necessidade de preenchimento delas, procedeu
voluntariamente  à  convocação  para  o  curso  de  formação,  a  quatro,  o  curso  foi
concluído com êxito, a cinco, o prazo de validade do certame expirou desde o ano de
2012.
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Em casos  semelhantes,  os  seguintes  julgados  deste
Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO  PÚBLICO.  LIMINAR  CONCEDIDA.
NOMEAÇÃO  E  POSSE  POSTERIOR  À  MEDIDA
LIMINAR.  PERDA  DO  OBJETO  NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA
DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I,DO CPC.
MÉRITO.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.
NOMEAÇÃO.  CANDIDATOS  INICIALMENTE
APROVADOS  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
PREVISTO  NO  EDITAL.  CONVOCAÇÃO  PARA
REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE  FORMAÇÃO,  NO
QUAL  FORAM  APROVADOS.  PLAUSIBILIDADE
DO  DIREITO  RECONHECIDA.  PROCEDÊNCIA
DOS  PEDIDOS.  Tendo  o  Estado  da  Paraíba
procedido  o  empossamento  dos  autores  em
cumprimento a decisão judicial proferida nos autos,
não restou caracterizada a perda do objeto da ação.
Não  obstante  os  agravantes  tenham,  inicialmente,
sido classificados no concurso público para Agente
Penitenciário fora do número de vagas, em virtude
da  desistência  de  outros  candidatos  em  melhor
classificação,  foram  convocados  para  o  Curso  de
Formação, logrando êxito, razão pela qual,  tendo o
prazo de validade do concurso expirado, fazem jus à
nomeação, uma vez que o próprio Edital previa que
somente  seriam  convocados  para  o  Curso  de
Formação os candidatos aprovados e classificados at
é o limite das vagas nele estabelecidas. "A aprovação
do candidato dentro do cadastro de reserva,  ainda
que fora do número de vagas inicialmente previstas
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no edital do concurso público, confere-lhe o direito
subjetivo  à  nomeação  para  o  respectivo  cargo  se,
durante o prazo de validade do concurso, demonstra
do 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".
(Apelação nº 0024570-09.2012.815.0011, 4ª Câmara Cí
vel do TJPB, Rel. João Alves da Silva. DJe 29.09.2017).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.
PROMOVENTE APROVADO FORA DO NÚMERO
DE  VAGAS.  DESISTÊNCIAS  DE  CANDIDATOS
QUE  FORAM  APROVADOS  DENTRO  DO
NÚMERO  DE  VAGAS.  CONVOCAÇÃO  PARA
REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE  FORMAÇÃO.
CONCLUSÃO COM ÊXITO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO  À  NOMEAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA E DO RECURSO.  -  Se a  Administração,
por ato inequívoco e voluntário, convoca candidatos,
inicialmente classificados fora do número de vagas, a
realizar  o  curso  de  formação,  evidentemente,  é
porque  em  virtude  das  desistências,  passaram  a
integrar  o  número  de  oportunidades  previstas  no
Edital,  situação  em  que  a  expectativa  de  direito
convola-se  em  direito  subjetivo  à  nomeação.  -  O
candidato alçado ao número de vagas previstas no
edital, após a desistência de candidatos com melhor
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classificação,  não  tem  mera  expectativa  de  direito,
mas direito líquido e certo à nomeação. Precedentes. 
(TJPB; AC RO nº 01226735120128150011, 1ª Câmara
Especializada Cível, Relator Desembargador Leandro
dos Santos, julgamento em 20/09/2016).

Cabe esclarecer,  por  oportuno,  que o  momento da
nomeação, durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário do Poder
Público,  de  acordo  com  a  sua  conveniência  e  oportunidade.  Contudo,  expirado
referido  prazo,  é  dever  da  administração  nomear  os  candidatos  aprovados  no
concurso, sob pena de violação aos princípios da lealdade, da boa-fé administrativa,
da confiança e da segurança jurídica.

Sob esse enfoque, se a Administração Pública criou a
expectativa  no  candidato  de  que  havia  escassez  de  recursos  humanos  para
determinado cargo, prevendo, para tanto, a necessidade de preenchimento de vagas
até o limite previsto no edital, não se pode conceber como “discricionário” o ato de
nomeação daquele que obteve êxito em se classificar justamente dentro deste mesmo
número de vagas,  caso do autor quando consideradas as desistências e eliminações
de candidatos melhores classificados.

Por  fim,  com  relação  aos  honorários  advocatícios,
observa-se haver imprecisão material na fixação dessa verba, tendo em vista o valor
expresso  em  numeral  divergir  daquele  escrito  por  extenso,  consoante  se  vê  do
seguinte excerto abaixo reproduzido:

Condeno  ainda  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  no  valor  de  R$  2.000,00
(Hum mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Sendo assim, por força da remessa oficial, é cabível a
correção da inexaditão material mencionada, a fim de esclarecer que deve prevalecer
do valor  consigando por extenso,  no caso,  R$ 1.000,00 (mil  reais),  porquanto em
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conformidade com o dispoto no art.  20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973,    v
igente ao tempo da prolação   da sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO PARCIAL  À REMESSA OFICIAL,  apenas
para corrigir o erro material verificado no dispositivo da sentença, a fim de esclarecer
que,  diante da divergência verificada com relação ao montante fixado a título de
honorários advocatícios, deve prevalecer o valor consignado por extenso, a saber, R$
1.000,00 (mil reais), mantendo-se os demais termos do decisum.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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