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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

REEXAME NECESSÁRIO nº 0001423-96.2010.815.0051
RELATOR      :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE :Allan Glaybon de Sousa Oliveira
ADVOGADO  :Robevaldo Queiroga da Silva
IMPETRADO  :Prefeito do Município de São João do Rio do Peixe
ADVOGADO  :José Airton Gonçalves de Abrantes
REMETENTE  :Juízo de Direito da Comarca de São João do Rio do
Peixe

ADMINISTRATIVO - Reexame necessário
–  Mandado  de  segurança  -  Concurso
Público – Candidato aprovado inicialmente
fora do número de vagas previstas no edital
–  Surgimento  de  novas  vagas  dentro  do
prazo  de  validade  do  concurso  -
Expectativa  de  direito  que se convola  em
direito líquido e certo à nomeação e posse
–  Segurança  concedida  -  Manutenção  da
sentença  -  Recurso  em patente  confronto
com jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior  –  Artigo  557,  “caput”,  do  CPC –
Seguimento negado.

- Pacificou o Superior Tribunal de Justiça o
entendimento  segundo  o  qual  a  mera
expectativa  de  nomeação  dos  candidatos
aprovados  em  concurso  público  fora  das
vagas  previstas  no  edital  convola-se  em
direito  líquido  e  certo  quando,  no  período
de  validade  do  certame,  houver  o
surgimento de novas vagas, como ocorreu
na hipótese vertente.
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− Consoante artigo 557,  “caput”,  do CPC,
ao  Relator  é  dado  negar  provimento  ao
recurso monocraticamente, em razão de a
insurgência  estar  em  confronto  com
jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 98/103, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
São João do Rio do Peixe que, nos autos do mandado de segurança, sob o
nº.  0001423-96.2010.815.0051,  impetrado  por  ALLAN  GLAYBON  DE
SOUSA  OLIVEIRA,  contra  ato  dito  ilegal  e  omissivo  do  PREFEITO  DO
MUNICÍPIO  DE  SÃO JOÃO DO RIO  DO PEIXE,  concedeu  a  segurança
perseguida  na  inicial,  para  determinar  à  autoridade  apontada  coatora  que
proceda com a edição dos atos necessários à investidura do impetrante no
cargo público de bioquímico da aludida Edilidade.  

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa necessária
(fls. 111/113).

É o relatório.

Decido.

Sobre  o  tema  em  discussão,  é  de  se
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no  sentido  de  que  a  mera  expectativa  de  nomeação  dos  candidatos
aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital convola-se
em direito líquido e certo quando, no período de validade do certame, houver
o surgimento de novas vagas.

A respeito do assunto, eis a jurisprudência
pacífica do STJ:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
MAGISTRATURA  ESTADUAL.  APROVAÇÃO  FORA
DO  NÚMERO  DE  VAGAS  INICIALMENTE
OFERTADO.  SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS.
PREVISÃO  EDITALÍCIA  DE  CONVOCAÇÃO  DOS
APROVADOS REMANESCENTES. DIREITO LÍQUIDO
E  CERTO.  EFETIVAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO
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CONCURSO  PÚBLICO.  PEDIDO  DE  NOMEAÇÃO
COM  DATA  RETROATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO  PROVIDO.  REFORMA  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica  quanto  à  mera  expectativa  de  direito  à
nomeação daquele que, aprovado em concurso público,
foi  classificado além do número de vagas ofertado no
instrumento  convocatório.  Porém,  é  igualmente  certo
que  essa  expectativa  se  convola  em  pleno  direito
subjetivo  do  candidato  se,  durante  a  vigência  do
certame,  surgirem  novas  vagas,  tanto  mais  quando
cláusula  editalícia  assim  o  preveja.  Precedentes  deste
STJ.
(...)
(RMS  36.818/AC,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  16/06/2014,  DJe
25/06/2014)” (grifei)

Mais:

“AGRAVO REGIMENTAL  NO RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
PARA  SOLDADO  DA  POLÍCIA  MILITAR.
NOMEAÇÃO.  TERMO  INICIAL  DO  PRAZO
DECADENCIAL  CONTRA  AUSÊNCIA  DE
NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATO.  EXPIRAÇÃO  DO
PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DENTRO
DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO  À  NOMEAÇÃO.  ACOLHER  A
ALEGAÇÃO  DE  QUE  A  DEFINIÇÃO  ACERCA  DO
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS SE DEU APÓS A
EXPIRAÇÃO  DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME  IMPORTA  EM  ANÁLISE  DE  MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL  DO  ESTADO  DA  BAHIA
DESPROVIDO.
1.    O  termo  inicial  do  prazo  decadencial  para  se
impetrar  Mandado  de  Segurança  contra  ausência  de
nomeação de candidato aprovado em concurso público é
a data de expiração da validade do certame.
2.   Embora o candidato aprovado fora do número de
vagas  previstas  no  edital  do  certame  possua  mera
expectativa  de  direito  à  nomeação,  caso  fique
comprovado  nos  autos  a  necessidade  de  a
Administração  preencher  as  vagas  existentes,  o
candidato  passa,  então,  a  ter  direito  subjetivo  a  ser
nomeado.
3.   No caso em tela, conforme registrado pelo acórdão
recorrido,  antes da expiração do prazo de validade do
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certame, surgiram 194 vagas em razão da exclusão de
novos  candidatos  convocados,  o  que  alcançou  a
classificação do recorrido, dando ensejo ao seu direito e
líquido e certo à nomeação.
4.    Tendo  o  Tribunal  de  origem  consignado  que  a
exclusão  dos  candidatos  inaptos  se  deu  antes  da
expiração do prazo de validade do certame, acolher a
alegação  de  que  o  surgimento  de  vagas  foi  definido
somente após esse prazo importa em análise de questão
fático-probatória,  inviável  em  Recurso  Especial,  por
força da Súmula 7/STJ.
5.    Agravo  Regimental  da  ESTADO  DA  BAHIA
desprovido.
(AgRg no REsp 1357029/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/04/2014, DJe 08/05/2014)” (grifei)

Sem destoar:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO
DE RESERVA.  NÃO NOMEAÇÃO DECORRENTE DE
INDISPONIBILIDADE  FINANCEIRA  DO  ESTADO.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DOS  FATOS
ALEGADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ. PROVA
LÍQUIDA  E  CERTA.  INEXISTÊNCIA.  FATO  NOVO.
EXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  PRECEDENTES.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1. O candidato aprovado em concurso público dentro do
cadastro de reserva, ainda que fora do número de vagas
originalmente  previstas  no  edital  do  certame,  terá
direito subjetivo à nomeação quando, durante o prazo
de validade do concurso, houver o surgimento de novas
vagas,  seja  em  razão  da  criação  de  novos  cargos
mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de
exoneração,  demissão,  aposentadoria,  posse  em outro
cargo inacumulável ou falecimento.
2.  "A  exceção  a  esta  regra,  desde  que  devidamente
motivada pelo Poder Público e sujeita  ao controle  do
Poder Judiciário, deve estar fundada nas características
fixadas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em  sede  de
repercussão  geral.  Nesse  sentido,  se  houver  sido
alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha
de pessoal,  assim declarado este  fato pelos  órgãos de
controle interno e externo respectivos da Administração,
tudo em razão do que dispõe o art.
22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº
101/2000"  (RMS  38.443/AC,  Rel.  Min.  MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 9/4/13).
(...)

4



Remessa Oficial nº. 0001423-96.2010.815.0051

7. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  RMS  37.982/RO,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
13/08/2013, DJe 20/08/2013) (grifei)

Verifica-se,  portanto,  pela  análise  das
jurisprudências colacionadas, que os candidatos aprovados fora do número
mínimo de vagas previstas no edital do concurso ou em cadastro de reserva,
possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação.  Ocorre que se,
durante  o  prazo  de  validade  do  concurso,  houver  o  surgimento  de  novas
vagas,  seja  em razão  da  criação  de  novos  cargos  mediante  lei,  seja  em
virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento, os candidatos aprovados além das vagas inicialmente existentes
passam a ter direito subjetivo à nomeação. 

Por  todo  o  exposto,  analisando  os
argumentos  expendidos  pelo  impetrante,  bem  como  a  documentação
instrutória, certo é que há, no caso em comento, direito líquido e certo a ser
amparado por ação mandamental. 

É  que  o  impetrante  desincumbiu-se  do
ônus  de  comprovar  que,  efetivamente,  no  prazo  de  validade  do  certame,
surgiram vagas suficientes a lhe assegurar direito à nomeação. Confira-se:

Os autos registram que o Município de São
João  do  Rio  do  Peixe  promoveu  concurso  público  destinado  a  prover  02
(duas) vagas do cargo efetivo de bioquímico (fl. 20), tendo ele comprovado
que  restou  aprovado  no  concurso  público  em  questão  na  3ª  (terceira)
colocação (fl. 26). 

Evidencia-se, outrossim, que os candidatos
classificados até a 2ª (segunda) posição foram convocados (fls. 28/29).

Vê-se do caderno processual, ainda, que o
concurso  público  teve  prazo  de  validade  de  02  (dois)  anos,  tendo  sido
homologado em 25 de janeiro de 2010  (fl. 22).

Além disso, o acervo probatório espelha, de
forma inequívoca, que, em 05 de agosto de 2010, vale dizer, na vigência do
certame, a candidata nomeada na 1ª (primeira) colocação fora exonerada (fl.
31).

Com efeito, restou demonstrado nos autos
que,  antes  da  expiração  do  prazo  de  validade  do  certame,  em razão  da
exoneração  de  candidato  nomeado,  surgiu  vaga  suficiente  a  alcançar  a
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classificação do impetrante,  dando ensejo ao seu direito e líquido e certo à
nomeação.

Desta feita, dúvidas não há que a omissão
da  Administração  em  proceder  aos  atos  pertinentes  à  investidura  do
promovente reveste-se de ilegalidade flagrante e inarredável, importando em
lesão aos princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade, da lealdade,
da isonomia e da segurança jurídica, pelo que não há como se esquivar o
Poder Judiciário de tutelar o direito dele, lidimamente alcançado.

Na  espécie,  incide  a  súmula  nº.  253,  do
STJ:

“Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.”.

Assim, entendo ser dispensável submeter a
remessa à apreciação pela Câmara, uma vez que, nos termos do “caput” do
art.  557  do  Código  de  Processo  Civil, ao  Relator  é  dado  julgar
monocraticamente,  em  razão  de  a  sentença  sujeita  ao  duplo  grau  de
jurisdição haver sido proferida em harmonia com Jurisprudência de Tribunal
Superior. 

Por  tais  razões, com  fulcro  no  art.  557,
“caput”, do Código de Processo Civil, nego seguimento à remessa oficial.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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