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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO  - REEXAME  NECESSÁRIO  –
MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  CONCURSO
PÚBLICO  –  CANDIDATOS  COM  APROVAÇÃO  E
CLASSIFICAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL –  VALIDADE  DO
CERTAME  -  DIREITO  LÍQUIDO  CERTO  –
CONCESSÃO -  PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE –  APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT, DO
CPC E DA SÚMULA 253 DO STJ -  SEGUIMENTO
NEGADO MONOCRATICAMENTE.

- A omissão da Administração em proceder aos atos
necessários  à  indigitada  nomeação  se  reveste  de
ilegalidade flagrante e inarredável, importando mesmo
em lesão aos princípios da boa-fé administrativa, da
razoabilidade,  da  lealdade,  da  isonomia  e  da
segurança jurídica, pelo que não há como se esquivar
o Poder Judiciário de tutelar o direito dos impetrantes,
lidimamente alcançado.

- “Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de
vaga durante o prazo de validade do concurso, resta
patente a existência de direito à nomeação por parte
do  candidato,  em  atenção  à  ordem  de  colocação.
Precedentes.  Agravo  regimental  improvido.”  Grifo
nosso  (STJ  -  AgRg  no  REsp  1418055  /  AL  -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
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2013/0378103-9 – Relator(a)  Ministro HUMBERTO
MARTINS  -  Órgão  Julgador:  T2  -  SEGUNDA
TURMA - DJe 09/03/2015)

-  Súmula n°. 253 do STJ:  "O art. 557, do CPC, que
autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o
reexame necessário."

VISTOS, etc.,

Trata-se  de  Reexame  Necessário,  nos  autos  do  Mandado  de
Segurança impetrado por  Rosiene Maria Andrade Carneiro e outros contra o
Prefeito  do  Município  de  Santa  Rita,  com  objetivo  de  serem  nomeados  e
empossados  no  cargo  municipal,  de  merendeiras,  por  terem sido  aprovados  e
classificados em concurso público, dentro do número de vagas contidas no Edital
de nº002/2009.

Por fim, requereram, assim, a concessão da liminar para assegurar
a nomeação, vez que a validade do concurso se encerrou desde maio de 2012,
sem prorrogação e o gestor municipal não se manifestou, mesmo com o direito
líquido e certo garantido.

Juntou documentos às fls. 22/63.

Liminar deferida, fls. 71/74.

Informações não apresentadas pela autoridade coatora, fl. 70.

O Ministério  Público  de  primeiro  grau  opinou pela  concessão da
segurança, confirmando a liminar deferida, fls.91/95.

Sentença  proferida,  às  fls.  96/104,  concedeu  a  segurança,
ratificando a liminar deferida.

Inexistindo interposição de recurso voluntário, foi feita remessa dos
autos ao Tribunal de Justiça, fl.110v.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa
necessária, em parecer de fls. 115/118.

É o relatório. 

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame
necessário. 

Versa a presente demanda acerca da nomeação dos impetrantes no
cargo  de  merendeira,  zona  urbana  e  rural,  por  terem  sido  aprovados  e
classificados em concurso público, dentro do número de vagas contidas no Edital.
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Requereram,  assim,  a  concessão  da  liminar  para  assegurar  a
nomeação, vez que a validade do concurso se encerrou desde maio de 2012, sem
prorrogação e o gestor municipal não se manifestou, mesmo com o direito líquido e
certo garantido.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a
análise monocrática do Reexame, na forma permissiva do  caput  do art. 557, do
Código de Processo Civil,  com base em jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.

 

 No  caso  dos  autos,  as  impetrantes  comprovaram  terem  sido
aprovados para o concurso da Prefeitura Municipal de Santa Rita, no cargo de
merendeira, zona urbana e rural, dentro do número de vagas, e a administração
quedou-se inerte, não nomeando os candidatos, ora impetrantes.

Nesse cenário,  havendo vagas  ofertadas a serem preenchidas e
durante  a  validade do  certame,  o  que antes  era  expectativa,  se  tornou  direito
efetivo dos impetrantes.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA  DAS  VAGAS  INICIAIS.
DESISTÊNCIA  DOS  CANDIDATOS.  SURGIMENTO  DE
VAGA  DURANTE  O  PRAZO  DE  VALIDADE.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
1.  Recurso  especial  que  postula  o  direito  à  nomeação  de
candidata  aprovada  em  3º  lugar  no  certame  para  médico
militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência
de  direito  subjetivo  à  nomeação,  apesar  de  afirmar  que
estava comprovada a existência de vaga disponível em razão
da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas
colocações iniciais.
2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo
da  contagem  do  prazo  decadencial  para  a  impetração  de
mandado  de  segurança  dirigido  contra  ato  omissivo  da
autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no
cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012).
3.  Tendo  sido  comprovada  a  disponibilidade  fática  de
vaga  durante  o  prazo  de  validade  do  concurso,  resta
patente a existência de direito à nomeação por parte do
candidato,  em  atenção  à  ordem  de  colocação.
Precedentes. Agravo regimental improvido. Grifo nosso (STJ -
AgRg no REsp 1418055 / AL - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL  -  2013/0378103-9  –  Relator(a)
Ministro  HUMBERTO  MARTINS  -  Órgão  Julgador:  T2  -
SEGUNDA TURMA - DJe 09/03/2015)
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Esta Corte perfilha no mesmo sentido. Veja-se: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCURSO  PÚBLICO  REALIZADO  PELA
PREFEITURA  DE  BAYEUX.  CARGO  DE  AGENTE  FISCAL  DE
TRIBUTOS E ARRECADAÇÕES. AUTORA CLASSIFICADA  NA 13ª
POSIÇÃO,  ALÉM  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  OFERECIDAS.
CANDIDATA QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO 
DE VAGAS OFERTADAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO DA AUTORA NO CARGO
PARA  O  QUAL  CONCORREU.  REFORMA  DA  SENTENÇA
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO.  PROVIMENTO  DO
APELO.  -  O  candidato  aprovado  e  classificado  em  concurso
público  que  passa  a  figurar  dentro  do  número  de  vagas
previstas no edital, em virtude das desistências e exonerações
dos  melhores  classificados,  tem  direito  à  nomeação,  em
respeito  aos  princípios  da  legalidade  e  moralidade
administrativa,  especialmente  quando  expirado  o  prazo  do
certame. Grifo nosso  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00023104620128150751,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.  em
30-10-2014)” 

Assim,  a  omissão  da  Administração  em  proceder  aos  atos
necessários  à  indigitada  nomeação  se  reveste  de  ilegalidade  flagrante  e
inarredável, importando mesmo em lesão aos princípios da boa-fé administrativa,
da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança jurídica, pelo que não
há  como  se  esquivar  o  Poder  Judiciário  de  tutelar  o  direito  dos  impetrantes,
lidimamente alcançado.

Por outro lado, têm os impetrantes direito tão somente à nomeação,
vez  que  o  direito  a  posse  só  poderá  ser  efetivado  após  o  cumprimento  das
exigências editalícias.

Nesse contexto, é forçoso concluir que a decisão de Primeiro Grau
encontra-se absolutamente consentâneo com o escólio pretoriano prevalente.

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto no
art. 557, caput, do CPC:

"Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior. 

Bem ainda a Súmula n°. 253 do STJ:

"O art. 557, do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso,
alcança o reexame necessário."
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  Ante o exposto, com fulcro no caput do art. 557,  caput, do CPC,
NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA NECESSÁRIA,  mantendo  inalterados  os
termos da sentença a quo.

P. I.

João Pessoa, 18 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
RELATOR
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