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REMESSA NECESSÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS  OFERTADAS  NO  EDITAL.  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO.

 A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas previstas no edital tem direito líquido
e certo à nomeação. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  nos  autos  do  Mandado  de

Segurança  impetrado  por  Janaína  de  Araújo  Silva,  cuja  sentença  concedeu  a

segurança e determinou que o Município nomeie a Impetrante no cargo público de

professora da disciplina de História.  

Não foi interposto recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da Remessa

Necessária (fls. 121/123).

É o relatório. 

DECIDO



                                    
Remessa Necessária nº 0003473-67.2012.815.0361

A questão é simples e não requer maiores comentários, posto que

casos semelhantes já foram decididos inúmeras vezes pelos Tribunais Superiores.

A  Impetrante  foi  aprovada  no  concurso  público  realizado  pelo

Município de Borborema para o cargo de professora, obtendo a segunda colocação

e sendo aprovada dentro do número de vagas ofertadas.

O remédio constitucional foi interposto em dezembro de 2012, antes

de expirada a validade do certame, que ocorreria somente em abril de 2013.

Como é sabido, a Administração tem como prazo para convocação o

mesmo  previsto  para  expiração  da  validade  do  concurso,  ou  seja,  estando  o

concurso  em vigor,  é  facultado  à  Administração  a  convocação  dos aprovados e

classificados dentro do número de vagas até a expiração do prazo de validade.

Entretanto,  no  curso  da  demanda,  findou  o  referido  prazo,  e,

portanto, aplica-se a regra do art. 462 do CPC, que reza: 

 

“Art.  462. Se,  depois  da  propositura  da  ação,  algum
fato constitutivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito
influir  no julgamento  da  lide,  caberá  ao  juiz  tomá-lo
em consideração,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
parte,  no momento de proferir a sentença. “

 Nada  impedia,  portanto,  que  o  magistrado  determinasse  a

nomeação da candidata, uma vez que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de

que  o  candidato  aprovado  em  concurso  público  dentro  do  número  de  vagas

previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação. 

A regular aprovação em concurso público em posição classificatória

compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à

nomeação e posse dentro do período de validade do certame (AgRg no AREsp
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57.493/BA, 2ª Turma, Rel. Min.Herman Benjamin, DJe 24/02/2012). 

Ademais,  o  Município  peticionou,  informando  o  cumprimento  da

medida liminar e que não tinha intenção de recorrer.

Diante do exposto, nego seguimento à Remessa Necessária, com

base no art.557, “caput”, do CPC.

P.I.

João Pessoa,      de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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