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ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PELA 
CONCESSÃO. 

I. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ATO 
OMISSIVO,  RENOVAÇÃO  CONTINUADA. 
REJEIÇÃO.
1. Tendo a segurança sido pleiteada em razão de 
omissão administrativa,  não há início do decurso 
do prazo decadencial  até o fim da eficácia jurídica 
do certame, nos termos da jurisprudência do STF e 
do STJ.

II.  MÉRITO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME 
NECESSÁRIO. CONCURSO  PÚBLICO. 
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO 
DE  VAGAS  OFERTADAS  NO  EDITAL. 
DESISTÊNCIA  DE  CANDIDATO  MELHOR 
CLASSIFICADO.  AVANÇO  NA  ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA.  INOCORRÊNCIA  DE 
INGRESSO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. 
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO 
INEXISTENTE. PROVIMENTO.

2.  O  edital  vincula  a  Administração  Pública, 
mostrando-se, destarte, absolutamente ilegal a sua 
omissão  em  proceder  à  nomeação  e  posse  de 
candidato  aprovado  dentro  do  número  de  vagas 
nele previsto.
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3.  Apesar  de  demonstrada que  a  ordem 
classificatória  avançou,  a partir  da desistência  de 
candidatos com melhor classificação,  o Impetrante 
não  logrou  êxito  em  demonstrar  seu  ingresso 
dentro  do  número  de  vagas,  inexistindo,  assim, 
direito  líquido e certo a ser  tutelado  em sede de 
Ação Mandamental.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.
ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 

Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em dar  provimento  ao 
reexame necessário e ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão 
de julgamento de fls. 122.

RELATÓRIO
Tratam-se  de  Reexame  Necessário  e  Apelação  Cível 

interposta pelo Município de Piancó contra sentença proferida pelo juízo 
da 1ª Vara de Piancó, nos autos do Mandado de Segurança nº 00002233-
18.2013.815.0261, impetrado por Hugo Gilis Sousa de Oliveira.

O Apelado alega ter sido aprovado no concurso público para 
a ingresso no cargo de  Técnico de Raio-X, regulamentado pelo Edital nº 
02/2011 – do Município Apelante

Aduz que concorreu a uma das quatro vagas ofertadas pelo 
Edital,  obtendo  a  8ª  classificação.  Mesmo  estando,  a  princípio,  fora  do 
número  de  vagas,  informou  que  foram  nomeados  sete  candidatos,  dos 
quais  dois  não  chegaram  a  tomar  posse,  fazendo  surgir  seu  direito  à 
nomeação.

O  juízo  originário  (fls.  66/75)  concedeu  a  segurança 
pleiteada  e  determinou  a  convocação  do  Impetrante.  Assim decidiu  por 
entender  que  a  Administração  havia  expressamente  externado  a 
necessidade  do  preenchimento  do  cargo  apontado,  convertendo  em 
vinculado o ato administrativo inicialmente discricionário.

Irresignado,  o  Município  de  Piancó apelou  (fls.  78/88). 
Preliminarmente,  ventilou  ter  se  operado  a  decadência  ao  direito  de 
manejar  a  Ação  Mandamental,  visto  a  fluência  do  prazo  de  120  dias 
contados  do  ato  de  convocação  dos  candidatos,  em  Dezembro/2012. 
Aponta, ainda, a inexistência de ato administrativo viciado a ser combatido. 
No mérito, alegou que o Apelado foi classificado fora do número de vagas 
previstas  no  edital,  inexistindo  direito  subjetivo  à  nomeação.  Pede  a 
reforma da decisão por considerá-la atentatória à autonomia administrativa.

Contrarrazões às fls. 102/108.
A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar 

e pelo desprovimento dos recursos (fls. 114/117).
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É o relatório.
VOTO
DAS PRELIMINARES
O Apelante ventilou,  em seu recurso,  o decurso  do prazo 

decadencial de 120 dias para manejo da presente Ação Mandamental, visto 
considerar que seu início se deu quando da convocação dos aprovados no 
certame,  em  Dezembro/2012,  vez  que  o  ajuizamento  se  deu  em 
26/09/2013.

No caso dos autos, o Impetrante/Apelado aponta como ilegal 
a omissão da Administração em proceder com sua nomeação diante da 
desistência de candidatos com melhor classificação para o mesmo cargo.

Visto  que  a  segurança  é  pleiteada  em razão  de  omissão 
administrativa, não há início do decurso do prazo decadencial até o fim da 
eficácia jurídica do certame, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ:

2. Ato omissivo consistente na não-nomeação de candidatos 
aprovados  em  concurso  público.  Alegação  insubsistente, 
dado que não se pode reputar omisso o administrador que, 
em razão do término da eficácia jurídica do concurso, não 
mais  detém  autorização  legal  para  a  efetivação  do  ato 
requerido.  3.  Mandado  de  Segurança  impetrado  após 
decorridos cento e vinte dias do ato omisso reputado ilegal. 
Decadência (Lei 1533/51, artigo 18). Recurso ordinário em 
mandado  de  segurança  não  provido.  (STF.  RMS  24119, 
Relator(a):  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,  Segunda  Turma, 
julgado em 30/04/2002,  DJ 14-06-2002 PP-00159 EMENT 
VOL-02073-02 PP-00291).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDORES PÚBLICOS. 
INVESTIGADORES  DE  POLÍCIA.  EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL  PREVISTA  NA  LEI  COMPLEMENTAR 
ESTADUAL  114/2005.  DECADÊNCIA  NÃO 
CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A 
jurisprudência  do  STJ é  firme no  sentido  de  que,  em se 
cuidando  de  ato  omissivo  continuado,  que  envolve 
obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da 
ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar 
em  decadência.  2.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ; 
AgRg-RMS  45.014;  Proc.  2014/0035758-1;  MS;  Segunda 
Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 14/08/2014).

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL. 
REMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.  DECADÊNCIA 
NÃO CONFIGURADA. 1. "O prazo decadencial não flui em 
se tratando  de  ato  omissivo,  isto  é,  quando  a  autoridade 
coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação 
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do  requerente  renovando-se  a  omissão  enquanto  não 
houver resposta à pretensão deduzida" (ms 5.788/DF, Rel. 
Min.  Francisco  Peçanha  Martins,  Corte  Especial,  DJ 
11/3/2002). 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-
REsp  1.377.517;  Proc.  2013/0096314-0;  AL;  Primeira 
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 01/07/2014).

Corrobora esta Corte:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  ATO  OMISSIVO.  REJEIÇÃO.  -  A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a 
orientação  de  que  o  mandado  de  segurança  impetrado 
contra  ato  omisso  caracteriza  relação  de  trato  sucessivo, 
devendo  ser  afastada  a  decadência  STJ,  AgRg  no  REsp 
1326043 /  CE.  MÉRITO.  CANDIDATA APROVADA FORA 
DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE CARGO VAGO. 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PARA  SUPRIR 
AFASTAMENTO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  DESPROVIMENTO.  Os 
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no 
edital  só  terão  direito  subjetivo  à  nomeação  se 
demonstrarem, além da contratação temporária, a existência 
de cargo vago e a preterição do seu direito. (TJPB - Acórdão 
do processo nº 02320120023181001 - Órgão (2ª CÂMARA 
CÍVEL) - Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque - j. em 
30-04-2013). 

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito.
Quanto a preliminar de inexistência de ato ilegal, como há 

evidente confusão com o mérito, analisarei a mesma em seguida.

DO MÉRITO
O  Supremo  Tribunal  Federal1 passou  a  considerar  a 

nomeação um direito  do aprovado em concurso  público,  assegurando o 
provimento do cargo para o qual concorreu e logrou êxito, no entanto, tal 
direito  só  se  consubstancia,  e  deixa  de  ser  mera  expectativa,  se  a 
classificação  do  aprovado  estiver  dentro  do  número  de  vagas 
expressamente  estabelecido  no  Edital  do  certame.  Semelhante  o 
entendimento do STJ: 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
PREVISTO  EM  EDITAL.  DIREITO  SUBJETIVO  A 

1 AgRg no RMS 30.308/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 
15/03/2010.
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NOMEAÇÃO  E  POSSE.  1.  Esta  Corte  Superior  adota 
entendimento  segundo  o  qual  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 no  cargo almejado  e  não 
mera  expectativa  de  direito.  2.  Agravo  regimental  não 
provido.  (STJ;  AgRg-RMS  37.748;  Proc.  2012/0084399-1; 
CE; Segunda Turma; Rel.  Min.  Mauro Campbell  Marques; 
Julg. 04/12/2012; DJE 10/12/2012).

Compulsando os autos, verifico que o Apelado se submeteu 
ao referido certame, pleiteando vaga de docente da rede pública estadual, 
contudo, obtendo aprovação e classificação fora do número de vagas, o 
que, em princípio, dá ensejo apenas a uma mera expectativa de direito à 
nomeação  e  posse,  a  critério  da  Administração,  conforme  quadro 
demonstrativo abaixo (fls. 17 e 34):

Quant. de vagas do edital Classificação no 
certame

4 8ª

Não há dúvidas que a situação experimentada pelo Apelado 
não  se  enquadra  nas  hipóteses  acima  discriminadas,  porquanto  foi 
classificado  fora  do  número  de  vagas  previstas  para  o  cargo  almejado. 
Assim, assiste-lhe apenas mera expectativa de direito à nomeação, uma 
vez  que  se  encontra  na  esfera  da  discricionariedade  da  administração 
nomear  o  aprovado  classificado  além do número  de  vagas  previsto  em 
edital.

Havendo, contudo, desistência, renúncia ou exoneração de 
candidatos  com melhor classificação, o aprovado  - inicialmente além das 
vagas previstas no edital - passa a ter idêntico direito. Ou seja, veiculado no 
instrumento  convocatório  o  número  de  vagas  oferecidas  no  certame 
público,  tem  direito  subjetivo  à  nomeação  o  candidato  imediatamente 
subsequente àquele classificado dentro das vagas do edital que, após ser 
nomeado,  desistiu,  renunciou  ou  pediu  exoneração.  Nesse  sentido,  o 
Superior Tribunal de Justiça, avançando a linha de entendimento exposta 
acima, tem se pronunciado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  AUDITOR  FISCAL  DO  ESTADO 
DA  BAHIA.  CONVOCAÇÃO  DOS  APROVADOS. 
ELIMINAÇÃO  DE  CANDIDATO  HABILITADO.  AUSÊNCIA 
DO PREENCHIMENTO DE VAGA OFERTADA NO EDITAL. 
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  DO  CANDIDATO 
INICIALMENTE  POSICIONADO  ALÉM  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS.  DIREITO  LIQUIDO  E  CERTO.  RECURSO 
PROVIDO.
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1.  O princípio  da moralidade  impõe obediência  às  regras 
insculpidas no instrumento convocatório pelo Poder Público, 
de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela 
expectativa  surgida entre os candidatos  aprovados dentro 
do número de vagas.
2. O não preenchimento de todas as vagas ofertadas dentro 
do prazo de validade do concurso, em razão da eliminação 
de  candidato  inicialmente  habilitado  dentro  do  número 
previsto em Edital, gera o direito subjetivo à nomeação do 
candidato  classificado  na  posição  imediatamente 
subsequente na lista de classificados.
3. Explicitada a necessidade da Administração nomear 48 
Auditores- Fiscais, o ato de nomeação do recorrente, diante 
do  desinteresse  de  candidato  aprovado  em tomar  posse, 
deixou de ser discricionário para se tornar vinculado, uma 
vez que passou a se enquadrar dentro do número de vagas 
previstas no Edital do certame.
4.  Recurso  provido  para  determinar  a  convocação  do 
recorrente para realizar os exames inerentes à fase final do 
certame  e,  no  caso  de  preenchimento  dos  requisitos 
necessários, a nomeação para o cargo de Auditor Fiscal do 
Estado da Bahia,  com atuação na área de Administração. 
Finanças  e  Controle  Externo".  (RMS  27.575/BA,  Rel. 
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  QUINTA 
TURMA,  julgado  em  20/08/2009,  DJe  14/09/2009)(grifo 
nosso)

Apesar  de  demonstrar  que  a  ordem  classificatória 
avançou, visto não terem tomado posse os candidatos nomeados em 5ª e 
6ª posição,  não logrou êxito em demonstrar  seu ingresso dentro do 
número de vagas,  inexistindo, assim, direito líquido e certo a ser tutelado 
pela Ação Mandamental, especialmente quando todas as quatro vagas do 
edital foram regularmente preenchidas. Nesse sentido, o STJ: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO 
CLASSIFICADO  PARA  CADASTRO  DE  RESERVA. 
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À 
NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
1. Os candidatos classificados em concurso público fora do 
número  de  vagas  previstas  no  edital  possuem  mera 
expectativa  de  direito  à  nomeação,  nos  termos  do  RE 
598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 38.892/AC, 
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/04/2013, DJe 19/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 
PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE 
DIREITO.
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1. A aprovação em concurso público gera mera expectativa 
de direito, competindo à Administração, dentro de seu poder 
discricionário,  nomear os candidatos aprovados de acordo 
com a sua conveniência e oportunidade.
2.  O surgimento de vaga, dentro do prazo de validade do 
concurso, não vincula a Administração, que em seu juízo de 
conveniência  e  oportunidade,  pode  aproveitar  ou  não  os 
candidatos classificados fora do número de vagas previstas 
no edital.
3.  Esta Corte, examinando a sequencia de fatos expostos 
nos presentes autos, concluiu que, não obstante a edição de 
lei prevendo novas vagas, inexiste direito dos candidatos a 
serem convocados para participar do processo seletivo, ou a 
serem nomeados, após o decurso do prazo de validade do 
concurso.
4.  Agravo regimental  improvido.  (AgRg no AgRg no REsp 
778.118/MG,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA 
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 15/02/2013)

Em caso análogo, o egrégio Tribunal Pleno, em processo de 
minha relatoria, caminhou pela mesma solução jurídica:

ADMINISTRATIVO  –  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO ESTADO 
DA  PARAÍBA.  NOMEAÇÃO  DOS  CANDIDATOS 
APROVADOS  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
OFERTADAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE UM DELES. 
ATO  QUE  NÃO  ATINGE  A  CLASSIFICAÇÃO  DO 
IMPETRANTE.  ADMINISTRAÇÃO  ATRELADA  A 
NOMEAÇÃO  DOS  CANDIDATOS  CLASSIFICADOS 
DENTRO  DO  NÚMEROS  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO 
CERTAME.  IMPETRANTE  CLASSIFICADO  FORA  DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  CONSTANTES  NO  EDITAL. 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  ATO  DISCRICIONÁRIO. 
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO. 
PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.  DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA.  –  A  jurisprudência  tem  reafirmado  que  os 
aprovados em concurso público têm direito ao provimento 
dos  cargos,  se  classificados  dentro  do  número  de  vagas 
oferecidas  no  edital,  limitando-se  a  parcela  de 
discricionariedade da Administração Pública ao momento da 
nomeação, que poderá estender-se durante todo o período 
de validade do conclave público. Os que estão fora desse 
universo,  porém, só têm mera expectativa de direito.– Os 
candidatos  classificados  em  concurso  público  fora  do 
número  de  vagas  previstas  no  edital  possuem  mera 
expectativa  de  direito  à  nomeação,  nos  termos  do  RE 
598.099/MS,  julgado pelo Supremo Tribunal Federal.  -  De 
acordo  com  a  jurisprudência  consolidada  no  Superior 
Tribunal de Justiça, não há falar em direito líquido e certo à 
nomeação  de  candidatos  que,  aprovados  em  concurso 
público,  não se classificaram dentro do número de vagas 
oferecidas  no  edital.  VISTOS,  relatados  e  discutidos  os 
presentes autos. ACORDAM os integrantes do Pleno deste 
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Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de 
votos,  em  denegar  a  segurança  nos  termos  do  voto  do 
relator e da certidão de fl.85. (TJPB. Mandado de Segurança 
nº  2000088-59.2013.815.0000.  Relator:  Exmo.  Des.  José 
Aurélio da Cruz. TRIBUNAL PLENO. DJ. 16/04/2014).

Não  há,  pois,  como  reconhecer  a  existência  de  direito 
subjetivo  do  impetrante,  cabendo  à  Administração  Pública,  mediante  a 
verificação  de  conveniência  e  oportunidade,  manifestar-se  acerca  da 
necessidade do preenchimento de vagas além das ofertadas no edital.

DISPOSITIVO
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO AO  REEXAME 

NECESSÁRIO E AO APELO para reformar  a sentença e  DENEGAR A 
SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo a ser tutelado. 

Sem  honorários  advocatícios  em  conformidade  com  a 
Súmula 512 do STF.

É como voto.
Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 

Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira 
Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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