
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
Remessa Oficial nº 0001971-33.2012.815.0381 - 1ª Vara de Itabaiana. 
Relator : João Batista Barbosa - Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Impetrante : Maria Verônica da Costa. 
Advogado : Débora Maroja Guedes Neta. 
Impetrado     : Eurídice Moreira da Silva, Prefeita Constitucional do Município de Itabaiana. 
Remetente :Juízo de Direito da 1ª Vara de Itabaiana.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  MANDADO  DE  SEGURANÇA  — 
CONCURSO PÚBLICO — APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO 
DE  VAGAS  —  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  — 
ENTENDIMENTO  PACIFICADO  NO  STJ  —  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA — APLICAÇÃO DO ART. 557, 'CAPUT', DO CPC   — 
SEGUIMENTO NEGADO. 

—  “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.”  (RMS  26.447/MS,  Rel.  Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, 
DJe 13/10/2009)

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Oficial oriunda da sentença (fls. 41/43) proferida 
pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Itabaiana, nos autos do Mandado de Segurança proposto 
por Maria Verônica da Costa em desfavor de Eurídice Moreira da Silva. 

Na  ocasião,  o  magistrado  a  quo concedeu  a  segurança  requerida, 
determinando a  nomeação  da impetrante  para o  cargo  em que foi  aprovada  em concurso 
público,  garantindo  à  impetrante  o  direito  reconhecido  na  decisão  liminar,  anteriormente 
deferida.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer 
de fls. 54/56, opinou pelo desprovimento da remessa, mantendo-se a sentença vergastada em 
todos os seus termos.
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É o relatório. 

Decido.

Em  termos  objetivos,  a  impetrante  afirmou  ter  se  submetido  ao 
concurso público, através do edital nº 001/2010, para o cargo de Professor “A”, zona urbana 
(P16), obtendo a 1ª colocação, de um total de 14 vagas disponíveis.

Dirimindo a controvérsia, o magistrado  a quo concedeu a segurança 
requerida,  determinando a nomeação da impetrante para o cargo em que foi aprovada em 
concurso  público,  garantindo  à  impetrante  o  direito  reconhecido  na  decisão  liminar, 
anteriormente deferida.

Pois bem. 

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já 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.

Nesse contexto,  estando dentro do número de vagas, tem a apelada 
direito subjetivo à nomeação. Nesse sentido:

“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)
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Ademais, como bem pontuou o parecer ministerial, a impetrante foi 
aprovada em 1º lugar, dentro das 14 vagas ofertadas para o cargo de Professor “A” Zona 
Urbana, realizado pela Prefeitura de Itabaiana, sendo inegável seu direito à nomeação.

Por  tais  razões,  nos  moldes  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO à remessa oficial, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

                                

João Batista Barbosa
Relator - Juiz Convocado
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