
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA  Nº 0002817-59.2013.815.0981
RELATOR :Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Município de Queimadas. 
Advogado : Márcio Maciel Bandeira. 
Apelada : Alana Ferreira de Freitas Santos. 
Advogado : Fernando Fernandes Mano. 
REMETENTE      : Juízo da 1ª Vara de Queimadas.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO 
DE  SEGURANÇA —  CONCURSO  PÚBLICO  —  ASSISTENTE 
SOCIAL — APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 
DO  EDITAL —  PRAZO  EDITALÍCIO  VENCIDO  —  DIREITO 
SUBJETIVO  À NOMEAÇÃO  —  CONCESSÃO  DA ORDEM  — 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — SEGUIMENTO NEGADO À 
APELAÇÃO E À REMESSA.

— “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato  
aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não 
tem  mera  expectativa  de  direito,  mas  verdadeiro  direito  subjetivo  à  
nomeação para o cargo a que concorrera e foi classificado (AgRg no Ag  
1.331.833/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 
17/11/10).”(AgRg  no  Ag  1402700/RS,  Rel.  Ministro  ARNALDO 
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  14/08/2012,  DJe 
22/08/2012)”.

Vistos, etc., 

Cuida-se  de  Apelação  Cível  e  Remessa  Necessária  oriunda  das 
sentenças  de  fls.  72/74  e  76/77,  proferidas  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de 
Queimadas,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  impetrado  por  Alana  Ferreira  de 
Freitas Santos em desfavor do Prefeito do Município de Queimadas. 

Na  sentença,  o  Juízo  a  quo  concedeu  a  segurança postulada 
“para compelir o Município de Queimadas-PB, na pessoa do prefeito constitucional, para  
nomear e empossar a impetrante no cargo de assistente social, no prazo de 10 (dez) dias 
(...)”. 
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Inconformado,  o  recorrente  alega,  em  suma,  que  o  presente 
Mandado de Segurança decaiu do prazo de 120 dias, e que a decisão recorrida constitui 
ofensa à ordem classificatória do certame. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 108/111, opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

Decido. 

O caso em exame é de fácil deslinde. 

Em suma, a autora foi aprovada em 4° lugar no Concurso Público 
realizado pelo Município de Queimadas, para o cargo de Assistente Social, onde foram 
oferecidas 4 (quatro) vagas para o referido cargo. 

Porém, transcorrido o prazo de validade do certame, que se iniciou 
em  28/10/2011  e  findou  em  28/10/2013  (fl.  47),  sem  prorrogação, o  Município  de 
Queimadas  não nomeou a impetrante,  motivando, portanto, a impetração do presente 
mandamus. 

Dirimindo a controvérsia, o Juízo a quo concedeu a ordem, pelos 
seguintes fundamentos: 

“Restou  demonstrado  nos  autos  que  a  impetrante  ALANA FERREIRA DE 
FREITAS  SANTOS  submete-se  ao  concurso  público  regido  pelo  Edital  n° 
001/2011 realizado pela Prefeitura Municipal de Queimadas, no qual previu a 
existência de 04 (quatro) vagas para o cargo de Assistente Social (fls. 24). 

A impetrante comprovou a sua aprovação e classificação no referido certame na 
quarta colocação para o cargo de assistente social (fls. 17),  bem como a sua 
convocação pela Secretaria de Administração Municipal para apresentação dos 
documentos  necessários  e  exames médicos/laboratoriais  complementares  para 
nomeação e posse no cargo sub judice (fls. 19) e a respectiva entrega, por meio 
do protocolo as fls. 21. 

Mister frisar que a validade do concurso público em análise expirou no dia 28 de 
outubro de 2013 e a Administração Pública Municipal não procedeu à nomeação 
da impetrante. 

As  Cortes  Superiores  já  pacificaram  o  posicionamento  de  que  o  candidato 
aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital 
possui direito líquido e certo à nomeação. Entende-se que ao tornar pública a 
existência  de  cargos  vagos  e  o  interesse  em  preenchê-los,  a  Administração 
Pública está obrigada a convocar os aprovados, por ordem de classificação, no 
limite das vagas previstas. 

(…)”

“Em face  do  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e  princípios  de  direito 
aplicáveis à espécie, em consonância com o Parecer Ministerial, confirmando a 
liminar, CONCEDO A SEGURANÇA impetrada por ALANA FERREIRA DE 
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FREITAS SANTOS PARA COMPELIR O MUNICÍPIO DE QUEIMADAS-PB, 
NA  PESSOA  DO  PREFEITO  CONSTITUCIONAL,  PARA  NOMEAR  E 
EMPOSSAR A IMPETRANTE NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO 
PRAZO  DE  10  (DEZ)  DIAS  A  CONTAR  DA  INTIMAÇÃO  DESTA 
SENTENÇA.” 

Pois bem. 

De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 
candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital, tem direito lídimo 
ao  provimento  do  cargo.  Não  se  trata,  portanto,  de  mera  expectativa,  mas  de  direito 
líquido e certo à nomeação, tratando-se, pois, de verdadeiro direito subjetivo. 

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CANDIDATA APROVADA DENTRO DO 
NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO.PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA 
O  FINAL  DA  LISTA  DE  CLASSIFICADOS.AUSÊNCIA  DE  DIREITO 
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. 
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado 
dentro  do  número  de  vagas  previsto  no  edital  do  certame  não  tem  mera 
expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo 
a  que  concorrera  e  foi  classificado  (AgRg  no  Ag  1.331.833/BA,  Rel.  Min. 
HUMBERTO  MARTINS,  Segunda  Turma,  DJe  17/11/10).2.  No  caso  em 
concreto, porém, a candidata aprovada dentro do número de vagas foi nomeada, 
mas solicitou transferência para o final da lista de classificados, passando a ter 
mera  expectativa  de  direito.3.  Agravo  regimental  não  provido.(AgRg  no  Ag 
1402700/RS,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. 
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.1. O candidato aprovado dentro do 
número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo a ser nomeado no 
prazo  de  validade  do  concurso.2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (AgRg  no  RMS  28.823/MS,  Rel.  Ministro  ADILSON  VIEIRA 
MACABU  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RJ),  QUINTA 
TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 26/06/2012)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 
PREVISTO  NO  EDITAL.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 12.016/09. 
NÃO  CARACTERIZADA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83/STJ.  [...]  A 
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o candidato aprovado 
dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera 
expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o 
cargo a que concorreu e foi classificado. Precedentes: RMS 31.611/SP, Rel. 
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/5/2010; RMS 23.331/RO, Rel. 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/4/2010.(AgRg nos 
EDcl  no  Ag  1334659;  Relator  Min.  Benedito  Gonçalves;  Primeira  Turma; 
Julgado em 14/04/2011; Publicado em 19/04/2011)
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DIREITO  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  APROVADO 
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO  NO  EDITAL.  DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  EXISTÊNCIA.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
firmou compreensão segundo a qual  o  candidato  aprovado em concurso 
público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo 
de ser nomeado e empossado no prazo de validade do certame. 2. Recurso 
ordinário parcialmente provido.” (RMS 26.447/MS, Rel. Ministro  ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009)

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APROVAÇÃO  EM 
CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO.  DIREITO  SUBJETIVO.  1.A 
classificação  de  candidato  dentro  do  número  de  vagas  ofertadas  pela 
Administração  gera,  não  a  mera  expectativa,  mas  o  direito  subjetivo  à 
nomeação.  2.  A administração pratica ato vinculado ao tornar pública a 
existência de cargos vagos e o interesse em provê-los. Portanto, até expirar o 
lapso de eficácia jurídica do certame,  tem o poder-dever de convocar os 
candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital, respeitada 
a ordem classificatória.  Precedentes. 3. A manutenção da postura de deixar 
transcorrer  o  prazo  sem  proceder  ao  provimento  dos  cargos  efetivos 
existentes  por  aqueles  legalmente  habilitados  em  concurso  público 
importaria  em  lesão  aos  princípios  da  boa-fé  administrativa,  da 
razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança jurídica,  os quais 
cumpre ao Poder Público observar.  4. Afasta-se a alegada conveniência da 
Administração  como fator  limitador  da  nomeação  dos candidatos  aprovados, 
tendo em vista  a  exigência  constitucional  de  previsão  orçamentária  antes  da 
divulgação do edital (art. 169, § 1º, I e II, CF). 5. Recurso ordinário provido para 
conceder  a  segurança.”  (RMS  27.311/AM,  Rel.  Ministro   JORGE  MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 08/09/2009)

No caso específico dos autos, restou devidamente comprovado que 
a autora logrou êxito no certame, dentro do número de vagas inicialmente oferecidas pelo 
edital, sendo pertinente, pois, a concessão da ordem. Ademais, como bem exposto pelo 
parecer ministerial: 

“(...) não há decadência do mandamus, a teor do art. 23 da lei n° 12.016/09, 
visto tratar-se de ato omissivo ilegal, que por isto tem início com o término da 
validade do certame, in casu 28.09.2013, e não como dito, ou seja, a partir da 
convocação não levada a termo pela edilidade. Veja-se: 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE 120 
DIAS.  TERMO  INICIAL.  TÉRMINO  DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO 
CONCURSO.  DECADÊNCIA.  RECONHECIMENTO.  RECURSO 
ORDINÁRIO  NÃO  PROVIDO.  1.  A contagem  do  prazo  decadencial  para 
impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade 
coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em 
concurso  público,  tem  início  com  o  término  da  validade  do  concurso. 
Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 
34.329/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)”

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do direito da autora não 
representa preterição aos demais candidatos melhores classificados, haja vista que todos 
aqueles que se inserem dentro do número de vagas oferecidas no edital, de igual modo 
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poderão  pleitear  o  reconhecimento  do  direito  à  nomeação,  não  havendo  qualquer 
vinculação ou subordinação ao exercício do direito de um ou outro candidato, conforme se 
infere:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO.  ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. 
CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR.  PRETERIÇÃO. MAIS BEM 
COLOCADO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ORIGEM.  DECISÃO  JUDICIAL. 
JURISPRUDÊNCIA.  AUSÊNCIA.  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA. 
NOMEAÇÃO. CANDIDATOS SEM ORDEM JUDICIAL. 1.  Em concurso 
público, a convocação para as etapas subsequentes de candidato em posição 
inferior  na  lista  de  classificação  não  configura  a  preterição  de  outro 
candidato mais bem classificado quando for decorrente do cumprimento de 
ordem  judicial.  Precedentes.  2.  Pretendendo  o  impetrante  configurar  a 
preterição também  pela  nomeação de  pessoas  sem  o  aludido  substrato  da 
ordem  judicial, deve  apresentar  documentação  que  sirva  de  prova  pré-
constituída dessa alegação, pena de denegação da ordem. 3. Recurso ordinário 
em mandado de  segurança  não  provido.  (RMS 44.672/ES,  Rel.  Min.  Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 17/3/2014)
 
Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO 

SEGUIMENTO à remessa oficial e ao recurso apelatório, nos termos do art. 557, caput, 
CPC.

Convém advertir ao recorrente, no intuito de salvaguardar direitos, 
sobre os  comandos do art.  557,  §  2º  do Código de  Processo Civil,  quanto  a  possível 
aplicação de multa na hipótese de manejo indevido de agravo interno.

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015.

João Batista Barbosa
Juiz convocado
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