
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA NECESSÁRIA nº 0006299-02.2013.815.0371 – 5ª Vara da Comarca de Sousa 
RELATOR            : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Impetrante : Ironeide Emídio de Jesus.
Advogado : José Rijalma de Oliveira.
Impetrado : Município de Vieirópolis, representado por sua Procuradora Luci Gomes 
de Sena Formiga
REMETENTE      : Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sousa.

REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO — MANDADO 
DE  SEGURANÇA  —  CONCURSO  PÚBLICO  —  AGENTE 
ADMINISTRATIVO  —  APROVAÇÃO  —  DENTRO  DO 
NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL APÓS A DESISTÊNCIA DE 
CANDIDATOS — DIREITO SUBJETIVO À  NOMEAÇÃO — 
CONCESSÃO  DA  ORDEM—    SENTENÇA  MANTIDA  — 
SEGUIMENTO NEGADO 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

Trata-se  de  Remessa  Oficial,  em face  da  sentença  de fls.  101/107, 
proferida nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Ironeide 
Emídio  de  Jesus,  que  concedeu  a  segurança, para,  ratificando  a  liminar  anteriormente 
deferida, determinar a nomeação e posse da autora no cargo de Agente Administrativo.

O Município comprovou o cumprimento da ordem judicial, acostando 
aos autos o documento de fl. 110.

Em Parecer de fls. 118/120, a Douta Procuradoria de Justiça opinou 
pelo desprovimento da remessa.

É o relatório. Decido.
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O art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352,  
de 26.12.2001)

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito  
controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos,  
bem como no caso  de  procedência  dos  embargos  do  devedor  na  execução  de  
dívida ativa do mesmo valor

A partir de uma análise do supracitado dispositivo percebe-se não  ser 
cabível  a reapreciação da matéria,  em sede de remessa oficial,  quando a condenação não 
alcançar o patamar de 60 salários mínimos.

Nos casos de iliquidez do título judicial,  todavia, o posicionamento 
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do 
cabimento  da  remessa  consistiria  no valor  atualizado da  causa  até  a  data  da prolação  da 
sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ 
firmou nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é 
possível adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do 
art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO 
§ 2.º DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. 
CAUSA DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 
MÍNIMOS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REMESSA 
NECESSÁRIA.  EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE 
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
AGRAVO  DESPROVIDO.1. A  Corte  Especial  deste  Superior  Tribunal  de 
Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos casos de iliquidez do título 
judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da causa como parâmetro 
para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade da regra estabelecida no 
art. 475, § 2.º, do Código de Processo Civil.2. Inexistindo qualquer fundamento 
apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão 
mantida por seus próprios fundamentos.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no 
Ag  1254476/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em 
29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Como no presente caso a sentença é ilíquida,  conheço da remessa 
oficial.

A autora  afirma que  o  município  de Vieirópolis realizou  Concurso 
Público em 18 de outubro de 2009, visando o preenchimento de 126 (cento e vinte e seis) 
vagas,  sendo 05 (cinco) destinadas para o cargo de Agente Administrativo,  pleiteado pela 
impetrante.
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Alega  ter  sido  aprovada  na  7ª  (sétima)  colocação  e,  embora 
inicialmente  fora  do  número  de  vagas  expostas  no  edital,  dos  06  (seis)  candidatos 
convocados, apenas 02 (dois) assumiram efetivamente o Cargo de Agente Administrativo, 
evidenciando seu direito em ser nomeada.

O magistrado a quo, a seu turno, concedeu a segurança determinando 
a nomeação e posse da impetrante no referido cargo.

Pois bem. 

A partir de uma análise dos autos, percebe-se que a autora foi, de fato, 
aprovada  para  o  cargo  de  Agente  Administrativo,  em  sétimo  lugar,  portanto,  embora 
inicialmente fora do número de vagas ofertadas pelo edital, passou a integrar o quantitativo 
disponibilizado  com  a  desistência  de  04  (quatro)  candidatos,  ficando,  assim,  dentro  do 
número de vagas.

Observa-se  ainda  que,  transcorridos  02  anos  da  homologação  do 
concurso,  este  foi  prorrogado,  por  igual  período,  findando  a  validade  do  certame  em 
30/11/2013 (fl. 77). No entanto, prestes a findar o prazo do concurso público, o impetrante 
ingressou com a demanda pleiteando sua nomeação.  

Ora, como é cediço, aprovado o candidato 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. 
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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)

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)

Feitas estas considerações, NEGO SEGUIMENTO à remessa oficial, 
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante art. 557, caput, CPC.

Publique–se. Intime–se.  

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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