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APELAÇÃO  CÍVEL.  REEXAME
NECESSÁRIO. CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS  NO  EDITAL. DESISTÊNCIA  DE
CANDIDATO  NOMEADO  PELO  ENTE
ESTATAL.  DEMANDANTE  QUE  PASSA  A
FIGURAR  DENTRO  DO  NUMERÁRIO  DE
VAGAS  ANUNCIADOS  PELA
ADMINISTRAÇÃO  NO  PERÍODO  DE
VIGÊNCIA  DO  CONCURSO. DIREITO
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS. 

- Em consonância com atualizada jurisprudência dos
Tribunais  Superiores,  a  superveniência  de  vaga
durante a validade de certame, oriunda da desistência
de  candidato  nomeado  pela  Administração Pública,
ainda  que  a  demandante  tenha  se  classificado
originalmente  em  posição  incompatível  com  o
número previsto no Edital  de Abertura,  gera direito
subjetivo à nomeação do cargo. Assim, em que pese o
fato da autora não ter se classificado dentro das vagas,
a  desistência  de  candidato  aprovado  em  melhor
colocação  que  foi  nomeado  durante  a  validade  do
concurso,  há  de  ser  observada,  devendo  a
Administração convocar o próximo aprovado da lista.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em
Sessão  Ordinária,  negar  provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária  e Apelação Cível  interposta
pelo  Estado da Paraíba contra sentença proferida pelo Juízo da  6ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital,  nos autos da  Ação Ordinária de
Obrigação de Fazer ajuizada por Cícera Araújo de Sousa em face do ente
estatal apelante. 

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/10),  relatou  a  autora  ter  se
submetido  a  concurso  público,  concorrendo  a  uma  das  10  (dez)  vagas
ofertadas  para  o  cargo  de  “professora  de  educação  básica  3,  na  matéria
língua portuguesa, na 10ª gerência regional de educação em Sousa”.

 
Aduziu ter sido classificada na 12ª (décima segunda) colocação,

sendo a primeira candidata da lista de espera,  já que foram convocados 11
(onze)  candidatos  através  de  Diário  Oficial  publicado  em  24/01/2013.
Afirmou, ainda,  que,  durante o prazo de validade do certame,  o  candidato
ocupante  da  11ª  (décima  primeira)  posição  não  tomou  posse,  gerando-lhe
direito subjetivo de ser convocada para o cargo concorrido.

Juntou documentos (fls. 11/78).

Contestação apresentada  pelo  Estado da  Paraíba  (fls.  82/86),
alegando ausência do direito à nomeação em virtude da aprovação fora das
vagas do edital. Ressaltou, ainda, a necessidade de vinculação ao instrumento
convocatório.

Impugnação à contestação (fls. 88/91).

Após instrução processual, sobreveio sentença de procedência,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 269,I, do
Código  de  Processo  Civil,  JULGA-SE
PROCEDENTE  O  PEDIDO  FORMULADO  na
inicial  para  determinar  que  o  Estado  da Paraíba,
nomeie e dê posse à autora CÍCERA ARAÚJO DE
SOUSA, no cargo a que faz jus.” (fls. 105/109)

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs Apelação Cível (fls.
110/121),  defendendo  a  violação  ao  princípio  da  vinculação  ao  edital  do
concurso público,  já que a autora foi aprovada fora das vagas previstas no
instrumento  editalício.  Asseverou,  por  fim,  a  impossibilidade  de  controle
judicial sobre o mérito do ato administrativo.

Contrarrazões às fls. 123/129.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
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opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
133/136).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo
e do reexame necessário, passando à análise conjunta de tais recursos. 

Conforme visto no relatório, o objeto da discussão concentra-se
em  aferir  suposto  direito  à  nomeação  da  demandante  para  o  cargo  de
professora  de  língua  portuguesa,  em  razão  do  surgimento  de  nova  vaga
decorrente da desistência de candidato anteriormente nomeado.

Analisando  o  contexto  probatório,  constata-se  que  a  autora
prestou concurso público concorrendo a uma das 10 (dez) vagas ofertadas para
o cargo de “professora de educação básica 3, na matéria língua portuguesa,
na 10ª gerência regional de educação em Sousa” (fls. 44), sendo aprovada na
12ª  (décima  segunda)  colocação  (fls.  50).  Verifica-se,  no  entanto,  que,  a
despeito das 10 (dez) vagas ofertadas, foram nomeados pelo ente estatal 11
(onze) candidatos (fls. 53/54), sendo a nomeação do 11º (décimo primeiro)
candidato  tornada  sem efeito  posteriormente  (fls.  100),  em virtude  de  sua
desistência. 

Pois bem.

É pacífico que a aprovação em concurso público fora das vagas
não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só expectativa de
direito.

Todavia,  conforme  atualizada  jurisprudência  pátria,  a
superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de
vacâncias  ou  de  criação  legal,  gera  ao  aprovado,  ainda  que  classificado
originalmente em posição incompatível com o número previsto no edital de
abertura, direito líquido e certo ao provimento do cargo, quando satisfeitos os
demais requisitos.

Assim, não obstante o fato da parte autora ter se classificado na
12ª  (décima  segunda)  posição,  portanto,  originalmente,  fora  das  vagas
previstas em edital, verifica-se que foram nomeados pelo ente estatal 11 (onze)
candidatos,  sendo  que  o  candidato  da  11ª  posição  não  assumiu  o  cargo,
circunstância essa que assegurou à autora o direito à nomeação. 

Em que pese o edital tenha ofertado 10 (dez) vagas para o cargo
de  professora  de língua  portuguesa  na  região  de  Sousa, é  certo  que  a
Administração, utilizando-se de seu poder discricionário, nomeou os 11 (onze)
primeiros candidatos aprovados, demonstrando, com isso, a existência de mais
de  10 (dez)  vagas  disponíveis para o referido cargo.  Portanto,  frise-se,  em
ocorrendo a desistência do 11º (décimo primeiro) colocado, gerou-se para o
candidato classificado em posição posterior, no caso, a demandante, o direito
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subjetivo  à  nomeação,  ainda  que  classificada  fora  do  número  de  vagas
inicialmente ofertadas.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania consagrou entendimento
no sentido de que, em caso de desistência de candidatos nomeados para a vaga
existente, gera ao candidato em classificação posterior o direito à nomeação,
ainda que classificado fora do número de vagas. Confira-se:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.  CARÁTER  MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.  RECEBIDO  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  DESISTÊNCIA  DE
CANDIDATO  NOMEADO.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO DA CANDIDATA POSTERIORMENTE
CLASSIFICADA.  DISCRICIONARIEDADE
ADMINISTRATIVA. INEXISTENTE.
EMBARGOS  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL E DESPROVIDO.
-  Embargos  de  declaração recebidos  como agravo
regimental,  dado  o  caráter  manifestamente
infringente da oposição, em observância ao princípio
da fungibilidade recursal.
- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consagrado no sentido de que, em concurso público,
a desistência de candidatos nomeados para a vaga
existente  gera  ao  candidato  em  classificação
posterior  o  direito  à  nomeação,  ainda  que
classificado fora do número de vagas.
-  In casu, o direito da EMBARGADA à nomeação
ao  cargo  de  professora  de  geografia  da  rede
estadual  de  ensino de Sete  Lagoas-MG surgiu no
momento  da desistência do candidato anterior,  ou
seja, ainda dentro do prazo de validade do certame
e, não tendo sido preenchido o cargo oferecido ao
10º  (décimo)  candidato/desistente,  inexiste
discricionariedade administrativa na convocação da
11ª  (décima  primeira)  candidata. Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental, ao
qual  se  nega provimento.” (STJ/EDcl  no  AgRg no
RMS  22.854/MG,  Rel.  Ministro  ERICSON
MARANHO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO
DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe 07/03/2016).(grifo nosso)

Ainda,  de  acordo  com  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal,  possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado fora do
número de vagas previstas no edital, porém que passa a figurar entre as vagas
em virtude da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
Vejamos:
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DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
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.
PRECEDENTES.  ALEGADA VIOLAÇÃO  AO ART.
2º  DA  CF/88.  IMPROCEDÊNCIA.  1.  O  Plenário
desta Corte 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  (RE  598.099-RG,  Rel.
Min.  Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel.  Min.
Luiz  Fux).  2.  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.
Precedentes. 3.  A  jurisprudência  desta  Corte  e
pacífica no sentido de que não viola o princípio da
separação  de  Poderes  o  exame,  pelo  Poder
Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou
abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11,
do  CPC/2015,  fica  majorado  em  25% o  valor  da
verba honorária fixada anteriormente, observados os
limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5.
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento,  com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC/2015. (STF/ARE 956521 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
28/10/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-243
DIVULG  16-11-2016  PUBLIC  17-11-2016). (grifo
nosso).

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  CONCURSO
PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
ART. 169, IV E §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS  282  E  356  DO  STF.  PRINCÍPIOS  DA
LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
DA AMPLA DEFESA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE
TODOS  OS  CANDIDATOS  DENTRO  DO
NÚMERO  DE  VAGAS.  REABERTURA  POR
DESISTÊNCIA  E  FALECIMENTO  DE
CANDIDATO  CONVOCADO.

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0011424-08.2013.815.2001.         5



RECONHECIMENTO  AO  DIREITO  DE
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE.
CONSTITUCIONALIDADE.  COMPATIBILIDADE
COM  O  PRECEDENTE.  RE  598.099  (REL.  MIN.
GILMAR MENDES,  DJE DE 03.10.2011)  -  TEMA
161.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  (STF/ARE 734049 AgR, Relator(a):
Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado
em  29/10/2013,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-
225  DIVULG  13-11-2013  PUBLIC  14-11-2013).
(grifo nosso).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA NO PRAZO DE
VALIDADE  DO  CERTAME.  COMPROVAÇÃO.
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.
DEFERIMENTO  DE  LIMINAR  NO  CURSO  DO
PROCESSO.  DECISUM  RATIFICADO  PELO
COLEGIADO  EM  SEDE  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONFIRMAÇÃO  PELA
SENTENÇA  DE  MÉRITO  DA  DEMANDA
PRINCIPAL.  SITUAÇÃO  CONSOLIDADA  PELO
TRANSCURSO  DO  TEMPO.  GRANDE  LAPSO
TEMPORAL DECORRIDO DESDE A CONCESSÃO
DA  MEDIDA  EMERGENCIAL  E  DA
CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR.  MODIFICAÇÃO
DO  DECISÓRIO  NÃO  RECOMENDÁVEL.
PREJUÍZO  EVIDENTE.  EXCEPCIONAL
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO SENTENCIAL.  DESPROVIMENTO DO
REEXAME  NECESSÁRIO  E  DA  IRRESIGNAÇÃO
APELATÓRIA. - No caso do impetrante não houve
preterição  de  nenhum  candidato,  porquanto  o
apelado fora classificado em quarto lugar e, com a
desistência  do  primeiro  colocado  e,
consequentemente,  surgimento  da  nova  vaga,  ele
era  o  próximo  da  lista  de  espera.  -  Com  o
surgimento da nova vaga, nasce o inegável direito
subjetivo do impetrante, pois a nomeação deixou de
ser  mera  "expectativa  de  direito"  para  se  tornar
direito  líquido  e  certo,  ainda  mais  porque  a
CAGEPA já  havia  convocado  para  posse  os  três
primeiros  colocados. -  "O  direito  à  nomeação
também se estende ao candidato aprovado fora do
número de vagas previstas no edital na hipótese em
que surgirem novas vagas no prazo de validade do
concurso.” (STF, ARE 790897 AgR).
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029698820128152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 07-03-2018)
(grifo nosso)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.  CONCESSÃO.  INSURREIÇÃO  DO
MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA.  CONCURSO
PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. NOMEAÇÃO
DOS  APROVADOS  DENTRO  DAS  VAGAS
PREVISTAS  NO  EDITAL.  INTERESSE  DA
ADMINISTRAÇÃO  NO  PREENCHIMENTO  DOS
CARGOS DISPONIBILIZADOS. CONFIGURAÇÃO.
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
DESISTÊNCIAS  DE  CANDIDATOS  MELHORES
POSICIONADOS.  SURGIMENTO  DE  VAGAS.
RECLASSIFICAÇÃO. INCLUSÃO DA CANDIDATA
NO  NÚMERO  DE  VAGAS  INICIALMENTE
PREVISTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.  -  O mandado de  segurança  é
remédio processual destinado a coibir atos abusivos
ou  ilegais  de  autoridades  públicas,  protegendo  o
direito  individual  do  cidadão diante  do  poder  por
elas exercido.  - Tendo-se em vista os princípios da
lealdade,  da  boa-fé  administrativa  e  da  segurança
jurídica, o candidato aprovado em concurso público,
em colocação subsequente ao quantitativo oferecido
pelo edital, considerando o surgimento de vaga por
desistência  ou  exoneração  durante  prazo  de
vigência do certame, não tem mera expectativa de
direito,  mas  verdadeiro  direito  subjetivo  à
nomeação. -  A  sentença  concessiva  da  ordem
mandamental  mantém-se  irretocável  quando  pelos
elementos  coligidos  há  a  constatação  do  direito
líquido  e  certo  da  impetrante.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120245820158152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA
NÓBREGA COUTINHO ,  j.  em 20-02-2018)  (grifo
nosso)

Portanto,  com  base  na  argumentação  acima  alinhavada,
verifica-se que a manutenção do decreto judicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0011424-08.2013.815.2001.         7



 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o 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,24 de abril de 2018.



Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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