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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA  –
MANDADO  DE  SEGURANÇA –  CONCURSO
PÚBLICO  –  FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO –  UMA
VAGA PREVISTA NO EDITAL – CLASSIFICAÇÃO EM
SEGUNDO LUGAR – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO
COLOCADO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
–  CANDIDATO NÃO CONVOCADO DURANTE  O
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –  SENTENÇA
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES
DO  STF  –  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA.

A desistência dos candidatos convocados gera para os
seguintes na lista de classificação o direito subjetivo à
nomeação, observada a quantidade das novas vagas
disponibilizadas e a ordem estabelecida.

O princípio da moralidade, norteador da Administração
Pública, impõe ao poder público obediência às regras
previamente  estabelecidas  no  edital  convocatório  do
certame,  uma  vez  que  a  oferta  de  vagas  vincula  a
Administração  pela  expectativa  surgida  entre  os
candidatos.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa Oficial  e Apelação Cível  (fls.  65/69)
interposta pelo Município de Umbuzeiro, buscando a reforma da sentença (fls.
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58/59-V) proferida pelo Juízo da Comarca de  Umbuzeiro que, nos autos do
Mandado  de  Segurança nº  0000489-19.2014.815.0401, impetrado por  José
Nailson  Lima,  concedeu  a  ordem  pleiteada  para  determinar  a  nomeação
imediata do impetrante no cargo para o qual foi aprovado.

Em suas razões recursais (fls. 65/69), o Apelante afirma que o
Município passa por grave crise financeira, estando com seu índice de gasto
com pessoal excedendo o valor permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões  às  fls.  73/78,  com  o  Apelado  arguindo  a
preliminar  de  não  admissão  do  recurso  e,  no  mérito,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento do  Reexame Necessário  e do Recurso
de Apelação (fls. 128/134).

É o relatório.

Decido.

Anoto,  inicialmente, que o  caso  dos  autos  é  de  Remessa
Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença publicada antes do dia
18 de março de 2016, data de início da vigência do Novo Código de Processo
Civil1,  aplicando-se,  à  espécie, o  antigo  diploma  de  1973,  sob  pena  de
malferirem-se os artigos 1º, 14 e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da
LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório e da
remessa.

- Da preliminar de não admissão do recurso.

Em suas Contrarrazões, o Apelado pugnou pela não admissão
do recurso interposto pelo Município de Umbuzeiro, sob o argumento de que a
sentença  estaria  em  conformidade  com  o  posicionamento  dos  tribunais
superiores.

Tal preliminar se confunde com o próprio mérito da questão,
razão por qual será com ele analisado.

- Do mérito.

Vê-se que o decisum de primeiro grau concedeu a segurança
para determinar  a  nomeação  do impetrante no  cargo  efetivo  de

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.
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“Farmacêutico/Bioquímico – TNS Grupo A” do Município de Umbuzeiro/PB.

O concurso público em questão é alusivo ao preenchimento de
diversos  cargos,  entre eles, o de “Farmacêutico/Bioquímico – TNS Grupo A”,
conforme disposto no Edital n° 001/2012 (fls. 22/32), o qual oferecia  1 (uma)
vaga para o cargo mencionado (fl. 24), possuindo validade de 2 anos a contar
da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez e  por igual
período (Cláusula X, item 10.1 do Edital – fl. 32).

Ocorre que,  não constando nos autos comprovação expressa
da prorrogação do concurso,  o Autor, após intimação, peticionou informando
que não houve prorrogação, juntando, para tanto, informações extraídas do site
da organizadora do concurso (fls. 101/107), fato que não foi impugnado pelo
Município/Apelante, ainda que intimado, conforme certidão de fl. 124.

Com o resultado  final  do certame,  homologado em dezembro
de 2012 (fl. 33), o Autor foi classificado na segunda colocação (fl. 34).

Tal classificação estaria, a princípio, fora do número de vagas.
Todavia, o candidato aprovado em primeiro lugar renunciou expressamente ao
seu  direito  de  nomeação,  conforme  Termo  de  Renúncia,  com  firma
reconhecida, acostado em fl. 21.

Logo, surgiu para o Autor o seu direito subjetivo à nomeação,
conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

A propósito,  colaciono  julgado  do  Supremo  Tribunal  Federal
que ao apreciar o Agravo Regimento no Recurso Extraordinário interposto no
Processo Nº 200.2010.033.519-5/001, originário desta Corte, o Ministro Dias
Toffoli  assentiu  que  a  aprovação  do  candidato,  mesmo fora  do  número  de
vagas  disponíveis  no  edital  do  concurso,  confere-lhe  direito  subjetivo  à
nomeação  para  o  respectivo  cargo,  dada  a  desistência  dos  candidatos
convocados  (em  melhor  classificação),  observada  a  quantidade  das  novas
vagas disponibilizadas:

Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.
Administrativo.  Concurso  público.  Candidata  aprovada,
inicialmente,  fora  das  vagas  do  edital.  Desistência  dos
candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada
para ocupar a única vaga prevista no edital de convocação.
Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com
a  desistência  dos  dois  candidatos  mais  bem
classificados  para  o  preenchimento  da  única  vaga
prevista no instrumento convocatório,  a ora agravada,
classificada  inicialmente  em  3º  lugar,  tornava-se  a
primeira,  na  ordem  classificatória,  tendo,  assim,
assegurado  o  seu  direito  de  ser  convocada  para
assumir  a  referida  vaga. 2.  Não  se  tratando  de
surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas
de vaga já prevista no edital  do certame, aplica-se ao

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           



Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0000489-19.2014.815.0401

caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao
apreciar  o  mérito  do  RE nº  598.099/MS-RG,  Relator  o
Ministro  Gilmar  Mendes,  concluiu  que  o  candidato
aprovado  em concurso  público  dentro  do  número  de
vagas  previstas  no  edital  tem  direito  subjetivo  à
nomeação. 3. Agravo regimental não provido.2

O  referido  processo  tratou  da  Apelação  Cível  nº
200.2010.033.519-5/001,  oportunidade  na  qual  o  Relator  entendeu  que  a
desistência  de  candidatos  mais  bem  classificados  assegura  o  direito  dos
candidatos subsequentes serem chamados para preenchimento da vaga. Do
voto condutor se extrai:

“Ocorre que,  analisando o contexto probatório  inserto  aos
autos,  verifica-se,  a  toda  evidência,  que  o  candidato
classificado na 2 4 colocação para o cargo de Professor de
História  do Município  de São Bento,  Afrânio  de Medeiros
NObrega,  fl.  16,  por  ocasião  do  Ato  Governamental  riQ
0931,  fl.  24,  foi  nomeado para  ocupar  tal  cargo.  Todavia,
conforme se depreende da Declaração acostada,  fl.  16,  o
mesmo não compareceu no prazo determinado para tomar
posse,  tornando,  assim,  sem  efeito  sua  nomeação.  Em
razão disso, tem-se que a vaga surgida e não ocupada pelo
2Q  colocado  (1  2  da  lista  de  espera)  encontra-se  "em
aberto",  surgindo,  por  conseguinte,  o  direito  da candidata
subsequente ser nomeada [...]”

A ementa do julgado restou sintetizada nos seguintes termos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONCURSO  PÚBLICO.
ESTADO DA PARAÍBA. APROVAÇÃO PARA 0 CARGO DE
PROFESSORA  DE  HISTÓRIA.  CANDIDATA
CLASSIFICADA ALÉM  DO  NÚMERO  OFERTADO  PELO
ESTADO.  VAGA  EXISTENTE  NÃO  PREENCHIDA.
NOMEAÇÃO  DO  SUBSEQUENTE.  ATO  VINCULADO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO
STF  E  STJ.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO. -  O Superior Tribunal de
Justiça  é  uníssono  no  sentido  de  que  embora  a
candidata tenha sido classificada além do número das
vagas previstas no Edital do Concurso, surge para esta,
o direito subjetivo à nomeação se a vaga deixou de ser
preenchida  em  razão  de  renúncia  ou  desistência  do
candidato antecessor. 3

 

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça não diverge:

2
STF,  ARE  661760  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  03/09/2013,  ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013
3
TJPB, ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020100335195001, 4A CAMAR CIVEL, Relator Frederico Martinho da

Nóbrega Coutinho , j. em 17-05-2011
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ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO
DE  VAGAS.  DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATOS  QUE  SE
ENCONTRAVAM  MELHOR  CLASSIFICADOS.
SURGIMENTO  DO  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  SÚMULA
83/STJ.
1.  O  Tribunal  a  quo  decidiu  de  acordo  com
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  de  que  a
desistência ou desclassificação de candidato gera para
os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo
à nomeação.  Incidência da Súmula 83/STJ.  Precedentes:
MS 19218/DF,  Relator  Ministro  Mauro Campbell  Marques,
Relator  p/  Acórdão  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira
Seção, DJe 21/06/2013;AgRg no REsp 1417528/SE, Relator
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
14/04/2014;  AgRg  no  RMS  30.776/RO,  Rel.  Ministra
Assusete  Magalhães,  Sexta  Turma,  DJe  11/10/2013.2.
Agravo regimental não provido.4

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, AINDA
QUE  EXCEDENTES  ÀS  PREVISTAS  NO  EDITAL,
CARACTERIZADA  POR  ATO  INEQUÍVOCO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO
PRECEDENTES. 1. A aprovação do candidato, ainda que
fora  do  número  de  vagas  disponíveis  no  edital  do
concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para
o  respectivo  cargo,  se  a  Administração  Pública
manifesta,  por  ato  inequívoco,  a  necessidade  do
preenchimento  de  novas  vagas.  2.  A desistência  dos
candidatos  convocados,  ou  mesmo  a  sua
desclassificação  em  razão  do  não  preenchimento  de
determinados  requisitos,  gera  para  os  seguintes  na
ordem de  classificação  direito  subjetivo  à  nomeação,
observada  a  quantidade  das  novas  vagas
disponibilizadas. 3. Hipótese em que o Governador do
Distrito  Federal,  mediante  Decreto,  convocou  os
candidatos  do  cadastro  de  reserva  para  o
preenchimento de 37 novas vagas do cargo de Analista
de Administração Pública - Arquivista, gerando para os
candidatos subsequentes direito subjetivo à nomeação
para as vagas não ocupadas por motivo de desistência.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.5

Portanto,  uma  vez  oferecido  número  certo  de  vagas  pela
Administração  em  concurso  público  e  o  candidato  restou  classificado  em
decorrência  das  desistências  dos  candidatos  antecessores,  não  pode  o
4AgRg no AREsp 564.329/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, 
DJe 30/03/2015
5
STJ; RMS 32.105; Proc. 2010/0080959-0; DF; Segunda Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; Julg. 19/08/2010; DJE

30/08/2010
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Município, após a conclusão das etapas e homologação do resultado, omitir-se
quanto  à  nomeação,  mormente  em  respeito  aos  princípios  norteadores  da
atividade administrativa, como os da legalidade e moralidade.

O princípio da moralidade, norteador da Administração Pública,
impõe ao poder público obediência às regras previamente estabelecidas no
edital  do  certame  convocatório,  uma  vez  que  a  oferta  de  vagas  vincula  a
Administração pela expectativa surgida entre os candidatos.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

[…] 2. Tendo em vista os princípios da lealdade, da boa-
fé administrativa e da segurança jurídica, bem como o
fato  de  que  a  criação  de  cargos  depende  de  prévia
dotação orçamentária, o candidato aprovado dentro do
número  de  vagas  previsto  no  edital  do  certame,
consideradas  as  desistências  dos  candidatos  melhor
classificados, não tem mera expectativa de direito, mas
verdadeiro direito subjetivo à nomeação.  Precedentes.
3. Recurso ordinário provido.6

Por  todos,  o  precedente  do  STF,  com  repercussão  geral
reconhecida,  amoldando-se  perfeitamente ao  caso  concreto,  por  refletir  a
vinculação  da  Administração  Pública  ao  Edital  do  concurso,  especialmente
quando declarado o número de vagas das quais necessita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  PREVISÃO  DE  VAGAS  EM
EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DOS  CANDIDATOS
APROVADOS.  I.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  CANDIDATO
APROVADO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do
concurso, a Administração poderá escolher o momento no
qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre
a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir  um  direito  do  concursando  aprovado  e,  dessa
forma,  um  dever  imposto  ao  poder  público.  Uma  vez
publicado o edital  do concurso com número específico de
vagas,  o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a
própria  Administração e,  portanto,  um direito  à  nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas.  II.  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA  JURÍDICA.  BOA-FÉ.  PROTEÇÃO  À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive
quanto  à  previsão  das  vagas  do  concurso  público.  Isso
igualmente  decorre  de  um  necessário  e  incondicional

6
RMS 21.323/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe

21/06/2010
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respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de
Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a Administração
torna público um edital de concurso, convocando todos os
cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento
de  determinadas  vagas  no  serviço  público,  ela
impreterivelmente  gera  uma  expectativa  quanto  ao  seu
comportamento  segundo as regras  previstas  nesse edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do
certame  público  depositam  sua  confiança  no  Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto
às normas do edital  e  observar  o  princípio  da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em
outros  termos,  que  o  comportamento  da  Administração
Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo
de  respeito  à  confiança  nela  depositada  por  todos  os
cidadãos.  III.  SITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE  DE  MOTIVAÇÃO.  CONTROLE  PELO
PODER  JUDICIÁRIO.  Quando  se  afirma  que  a
Administração  Pública  tem  a  obrigação  de  nomear  os
aprovados dentro do número de vagas previsto  no edital,
deve-se levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não  se  pode  ignorar  que  determinadas  situações
excepcionais  podem  exigir  a  recusa  da  Administração
Pública  de  nomear  novos  servidores.  Para  justificar  o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por  parte  da  Administração  Pública,  é  necessário  que  a
situação  justificadora  seja  dotada  das  seguintes
características:  a)  Superveniência:  os  eventuais  fatos
ensejadores  de  uma  situação  excepcional  devem  ser
necessariamente  posteriores  à  publicação  do  edital  do
certame público;  b)  Imprevisibilidade:  a situação deve ser
determinada  por  circunstâncias  extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade:
os  acontecimentos  extraordinários  e  imprevisíveis  devem
ser  extremamente  graves,  implicando  onerosidade
excessiva,  dificuldade  ou  mesmo  impossibilidade  de
cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a
solução  drástica  e  excepcional  de  não  cumprimento  do
dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de
forma que a Administração somente pode adotar tal medida
quando absolutamente  não existirem outros  meios  menos
gravosos  para  lidar  com  a  situação  excepcional  e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.  IV.  FORÇA  NORMATIVA  DO  PRINCÍPIO  DO
CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em
que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do
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princípio  do  concurso  público,  que  vincula  diretamente  a
Administração.  É preciso reconhecer que a efetividade da
exigência  constitucional  do  concurso  público,  como  uma
incomensurável  conquista  da  cidadania  no  Brasil,
permanece condicionada à observância, pelo Poder Público,
de  normas  de  organização  e  procedimento  e,
principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem
o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de
um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites
à atuação da Administração Pública e dela exigir  o estrito
cumprimento  das  normas  que  regem  os  certames,  com
especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional
respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional
do concurso público é fortalecido quando o Poder Público
assegura  e  observa  as  garantias  fundamentais  que
viabilizam  a  efetividade  desse  princípio.  Ao  lado  das
garantias  de  publicidade,  isonomia,  transparência,
impessoalidade,  entre  outras,  o  direito  à  nomeação
representa  também  uma  garantia  fundamental  da  plena
efetividade do princípio  do concurso público.  V.  NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.7

Desse  modo,  não  se  trata  de  nova  vaga,  mas  sim  de
preenchimento  da  vaga  ofertada,  após  a  desistência  do candidato  melhor
classificado.

No  tocante  ao  argumento  do  Apelante  de  que  a  nomeação
afrontaria  os  regramentos  previstos  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  tal
afirmação não merece guarida, pois a realização de concurso público necessita
de prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 169, §1º, I e II da CF, tendo
o  Município  de  Umbuzeiro  dimensionado  anteriormente  despesa
correspondente  ao  preenchimento  dos  cargos,  como  bem  dito  pela
Procuradoria de Justiça em seu Parecer.

Ressalto,  outrossim, não  constituir  a  sentença  afronta  ao
princípio da separação de Poderes, tendo em vista que o Poder Judiciário está
aferindo apenas a ilegalidade do ato omissivo (ausência de observância às
regras  previstas  no  edital),  sem  adentar  na  esfera  da  conveniência  e
oportunidade dos atos administrativos.

Finalmente, não obstante seja devida a nomeação do Autor, a
sua investidura no cargo deve ser precedida da análise dos requisitos básicos
disciplinados no Edital (fls. 22/32). Somente uma vez totalmente preenchidos, é
que o Autor poderá tomar posse8.
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8ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE
PROFESSOR  DE  CIÊNCIAS  PARA ENSINO  FUNDAMENTAL  E  MÉDIO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
CONCLUSÃO EM CURSO SUPERIOR COM LICENCIATURA PLENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO EDITAL E DA LEI.
1.  Esta Corte já se manifestou no sentido de que não tem direito a tomar posse no cargo de professor de nível
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Com estas considerações, nos termos do art.  557 do CPC-73,

NEGO PROVIMENTO à Apelação e à Remessa Oficial.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator
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fundamental e médio o candidato que não cumpre requisito legal e editalício consubstanciado na apresentação de
comprovante de conclusão em curso superior com licenciatura plena na área. Precedentes: RMS 35.240/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/02/2012; RMS 23.833/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 01/06/2011; RMS 18.446/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 05/06/2006. 2.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1312722/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
29/04/2013)
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