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REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR  INAUDITA
ALTERA PARS. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE  FAGUNDES.  CARGO  DE  PROFESSORA  DE
PORTUGUÊS.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO
NÚMERO  DE  VAGAS.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. ATO VINCULADO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº
253,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA OFICIAL.

- Tendo em vista os princípios da lealdade, da boa-fé
administrativa e da segurança jurídica,  a  candidata
aprovada dentro do número de vagas previstas no
edital  do  certame  possui  direito  subjetivo  à
nomeação.

Remessa Oficial nº 0000566-34.2014.815.0981                                                                                                                                                                              1



-  De  acordo  com  a  Súmula  nº  253,  do  Superior
Tribunal de Justiça, a regra estampada no art. 557, do
Código de Processo Civil, a qual autoriza o relator a
decidir o recurso por meio de decisão monocrática,
alcança também o reexame necessário.

Vistos.

Trata-se  de  REMESSA  OFICIAL, oriunda  de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito da  1ª Vara da Comarca de Queimadas, fls.
91/92,  que, nos  autos  da Ação  de  Obrigação  de  Fazer com  Pedido  de  Liminar
“Inaudita  Altera  Pars”  ajuizada  por Karliana  Barbosa  de  Arruda,  em  face  do
Município de Fagundes, decidiu nos seguintes termos:

Isto posto, atento ao que mais dos autos consta e aos
nítidos  princípios  de  Direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  para
determinar  que  seja  a  parte  autora  nomeada  e
empossada para o cargo de Professora de Português
da Prefeitura Municipal de Fagundes – PB.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  105/108,  opinou  pelo
desprovimento da remessa oficial.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Karliana Barbosa de Arruda ajuizou a presente Ação
de Obrigação de Fazer contra o  Município de Fagundes, alegando que participou
do  Concurso  Público  para  o  Provimento  de  Cargos  do  Quadro  Permanente  de
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Pessoal  do Município de Fagundes,  nos termos do Edital  nº  001/2009,  tendo sido
aprovada  e  classificada  na  8ª  (oitava)  posição para  o  cargo  de  Professora  de
Português,  cujas  vagas  disponíveis  totalizavam o  número  de  10  (dez),  dentre  as
quais,  09 (nove)  para contratação imediata e  01 (uma) destinada à portadores  de
necessidades especiais. Afirmou que o Município convocou até o 7º (sétimo) lugar,
inobstante a existência de vagas previstas no instrumento convocatório, bem ainda, a
necessidade  da  edilidade,  tendo  em  vista,  a  contratação  de  professores  não
aprovados  no  certame  público.  Com  base  nessas  considerações,  postula  a  sua
contratação imediata, e a anulação da citação dos contratados temporariamente pelo
réu, pois ausente relação jurídica e interesse processual com as partes e o objeto da
ação.

O Magistrado de primeiro de primeiro grau julgou
procedente a pretensão disposta na inicial, subindo os autos à instância ad quem por
meio de reexame obrigatório.

Conforme relatado, o cerne da questão posta a desate
consubstancia-se em saber se a impetrante possui ou não direito à convocação para o
cargo ao qual foi aprovada.

Como se sabe, o acesso a cargos públicos dar-se-á, em
regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos
do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.

 
A doutrina e a jurisprudência pátrias, anteriormente,

consideravam  que  competiria  à  Administração  Pública,  dentro  do  seu  poder
discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e
oportunidade. 

Todavia,  o  entendimento  jurisprudencial,  tanto  do
Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, avançou no sentido
de que candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas deixa de ter
mera expectativa de direito e passa a ter direito subjetivo à nomeação, tornando-se,
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assim, um ato vinculado, e não mais discricionário. 

Neste  sentido,  confira  os  seguintes  escólios  do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ORDINÁRIO  -  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CITAÇÃO
DOS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE -
OMISSÃO  QUANTO  À  NOMEAÇÃO  DO
SERVIDOR  CLASSIFICADO.  CANDIDATOS
REMANESCENTES  APROVADOS.  CARGOS
VAGOS.  NOMEAÇÃO.  ATO  VINCULADO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO.
1. Omissis.
2.  O  candidato  em  concurso  público  tem
assegurado  o  direito  à  nomeação,  se  aprovado
dentro  do  limite  de  vagas  previsto  no edital,  em
face do disposto em lei estadual. O provimento no
cargo, na hipótese dos autos, não consiste em mera
expectativa de direito, mas ato vinculado à clara e
expressa determinação legal. 
3.  Na  espécie,  o  direito  atribuído  aos  candidatos
classificados dentro do número de vagas há de ser
deferido  aos  demais  aprovados,  diante  da
impossibilidade de serem providas as vagas com os
candidatos  classificados,  desde  que  respeitada  a
ordem de classificação. 
4.  A Administração  não  pode deixar  de  prover  as
vagas,  nomeando  os  candidatos  remanescentes,
depois da prática de atos que caracterizam, de modo
inequívoco,  a  necessidade  de  preenchimento  de
vagas. Recurso provido. (RMS 21.308/MG, Rel. Min.
Paulo  Medina,  Sexta  Turma,  DJ  02.10.2006) -
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destaquei.

E, 

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.   CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO  NO  EDITAL.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
1.  De acordo com entendimento consolidado deste
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  concorreu  e  foi  classificado.
Precedentes.
2. Recurso ordinário provido. (RMS 23.331/RO, Rel.
Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/3/2010,  DJe  de
5/4/2010) - grifei.

No caso, em epígrafe, as provas carreadas aos autos
confirmam a  versão  apresentada  na  petição  inicial,  ou seja,  de  ter  a  autora  sido
aprovada no respectivo concurso, dentro do número disponibilizado para o Cargo de
Professora de Português.

Cotejando  o  acervo  documental  carreado,  vê-se  o
seguinte:  Edital  nº  001/2009,  fls.  23/31,  cujas  vagas  disponíveis  para  o  cargo  de
Professora de Português totalizavam o número de 10 (dez), dentre as quais, 09 (nove)
para  contratação  imediata  e  01  (uma)  destinada  à  portadores  de  necessidades
especiais;  o  cartão  de  inscrição,  fl.  13,  informando  a  participação  no  certame;  a
aprovação de Karliana Barbosa de Arruda, fl. 57, classificada na 8ª (oitava) posição.

Logo, haja vista a vinculação do ato destinado à sua
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nomeação, é de se manter, monocraticamente, a sentença que concedeu a segurança,
por seus próprios fundamentos, nos termos da Súmula nº 253, do Superior Tribunal
de Justiça, a qual preleciona:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante  o  exposto, NEGO  SEGUIMENTO  À
REMESSA OFICIAL. 

P. I.

João Pessoa, 31 de março de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                 Desembargador
                       Relator
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