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APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. CONCURSO PÚBLICO. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.  PEDIDO  DE 
NOMEAÇÃO.  OFERECIMENTO  DE  10  VAGAS,  COM 
NOMEAÇÃO  DE  04  CANDIDATOS  APROVADOS. 
APELADA APROVADO NA 11ª POSIÇÃO. NECESSIDADE 
DE  RECLASSIFICAÇÃO,  UMA  VEZ  QUE  SOMENTE  UM 
DOS  CANDIDATOS  NOMEADOS  TOMOU  POSSE  NO 
CARGO.  EXPIRAÇÃO  DO  PRAZO  DE  VALIDADE. 
EXISTÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA.  DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  CONDENAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO  DE  CUSTAS 
PROCESSUAIS.  DESCABIMENTO.  ART.  557,  CPC. 
DESPROVIMENTO DO APELO.  PROVIMENTO PARCIAL 
DA REMESSA.

− “Indicados  no  polo  passivo  do  mandamus  entes 
despersonificados,  porém  integrantes  da  estrutura 
Administrativa  Municipal  da  qual  faz  parte  a  autoridade 
coatora, e tendo sido prestadas as informações sem prejuízo 
ao impetrado, configura-se a encampação, razão pela qual não 
há falar-se em extinção do feito ilegitimidade passiva”.

− Há necessidade de se reclassificar o candidato aprovado 
fora  do  número  de  vagas  se  outro  candidato,  aprovado em 
melhor classificação e já nomeado, desiste de tomar posse no 
cargo.

− Tendo expirado o  prazo  de  validade  do  concurso  sem 
que  o  Município  trouxesse  notícia  de  sua  prorrogação,  e 
estando a impetrante classificada, em razão de reclassificação, 
dentro do número de vagas, impõe-se sua imediata nomeação 



ao cargo para o qual concorreu, mormente se se considerar a 
existência de cargos em caráter precário.

− O  Superior  Tribunal  de  Justiça  “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  a  nomeação  e 
posse dentro do período de validade do certame. Porém, tal 
expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à 
nomeação do candidato aprovado se, no decorrer do prazo de 
validade do edital, houver a contratação precária de terceiros 
para o exercício dos cargos vagos”.

− Deve ser reformada a sentença no tocante à condenação 
do Estado da Paraíba em custas  processuais,  ante a isenção 
prevista  no  art.  29,  da  Lei  nº  5.672/92  (Regime de  Custas  e 
Emolumentos do Estado da Paraíba).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial e apelação interposta pelo Município 
de  Cabedelo  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  da  Comarca  de 
Cabedelo, que,  a propósito de mandado de segurança impetrado por Danielle da 
Nóbrega Alves contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito do Município 
de Cabedelo, que deixou de nomear os candidatos nos cargos para os quais foram 
aprovados,  concedeu a segurança e determinou a nomeação da impetrante para o 
cargo de Odontólogo do PSF.

Na sentença, o magistrado entendeu que, tendo sido previstas 
11 (onze) vagas para o cargo ao qual concorreu a impetrante, dentre as quais 10 (dez)  
vagas gerais e 01 (uma) para portador de necessidades especiais, embora tivesse sido 
classificada  na  11ª  colocação  das  vagas  gerais,  faz  jus  à  nomeação  diante  da 
desistência  de  candidato  já  nomeado.  Em  razão  disso,  determinou  a  imediata 
nomeação  da  ora  apelada  para  o  cargo  de  Odontólogo  do  PSF,  e  condenou  o 
impetrado ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o  Município de Cabedelo manejou o presente 
recurso, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal 
de  Cabedelo,  uma vez que o  mandado de  segurança  deveria  ter  sido  impetrado 
contra o Prefeito Municipal, como autoridade coatora, e o Município de Cabedelo, 
como  pessoa  jurídica  interessada,  razão  pela  qual  deve  o  writ  ser  extinto  sem 
resolução do mérito.



Quanto  ao  mérito,  sustenta  que  deve  ser  considerada  a 
prerrogativa da Administração  em proceder  à  nomeação  dos  aprovados  segundo 
critérios de conveniência e oportunidade.

Afirma que,  nos  termos da  cláusula  1.3  do Edital  01/2010,  o 
prazo de validade do certame é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, e que o STJ possui entendimento firme de que o prazo para impetração de 
mandado de  segurança  visando  à  nomeação de  candidatos  aprovados dentro  do 
número de vagas somente começa a correr após o término da validade do concurso.

Destaca  não  ter  havido  preterição  da  candidata  impetrante, 
sendo “evidente que a apelada não pode ser nomeada sem que antes seja provada a 
nomeação de outros aprovados colocados anteriores a sua classificação”.

Ao  final,  pugna  seja  acolhida  a  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, denegando-se a ordem 
mandamental.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (fl. 
161).

O  Ministério  Público  opinou pelo  desprovimento  do  recurso 
(fls. 166/171).

É o relatório. DECIDO.

De  início,  no  tocante  à  preliminar  de  ilegitimidade  passiva 
alegada,  entendo que não merece prosperar,  uma vez que,  conquanto tenha sido 
indicado no polo passivo equivocadamente a Prefeitura Municipal de Cabedelo, foi o 
Prefeito  Municipal  daquele  Município  que  prestou  informações,  tendo,  inclusive, 
defendido a legalidade do ato, razão pela qual não há que se falar em extinção do 
processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO.  AUTUAÇÃO  E  APLICAÇÃO 
DE  PENALIDADE.  PREFEITURA.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA.  DECADÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  PRAZO  DE 
NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO.  ART.  281,  PARÁGRAFO 
ÚNICO, INCISO II DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.  CONVALIDAÇÃO  DA  MULTA.  I  - 
Indicados  no  pólo  passivo  do  mandamus  entes 
despersonificados,  porém  integrantes  da  estrutura 



Administrativa  Municipal  da  qual  faz  parte  a  autoridade 
coatora, e tendo sido prestadas as informações sem prejuízo 
ao impetrado, configura-se a encampação, razão pela qual não 
há  falar-se  em  extinção  do  feito  ilegitimidade  passiva.  - 
Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. II - O direito à 
impetração de  mandado de  segurança  decai  em 120  dias,  a 
contar da data de conhecimento oficial do ato impugnado, nos 
termos do artigo 18, da Lei no. 1.533/51. - Rejeitar a preliminar 
de decadência. III - Ao Mandado de Segurança exige-se prova 
pré-constituída  quanto  ao  direito  dito  violado.  Ausente 
comprovação nesse sentido, a procedência do recurso que visa 
à reforma da decisão que concedeu a segurança é medida que 
se  impõe.  IV  -  O  prazo  de  30  dias,  previsto  no  art.  281, 
parágrafo  único,  do  CTB,  para  notificação  do  infrator,  é 
contado  da  emissão  de  notificação  de  autuação,  e  não  da 
notificação  da  penalidade  estatuída  no  art.  282  do  referido 
diploma  legal. (TJ-MG  101450417523560051  MG 
1.0145.04.175235-6/005(1),  Relator:  FERNANDO  BOTELHO, 
Data  de  Julgamento:  24/09/2009,  Data  de  Publicação: 
01/12/2009)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, compulsando-se os autos, verifica-se que o 
Município de Cabedelo realizou concurso público para provimento de vários cargos, 
tendo o respectivo edital previsto, para o cargo de Odontólogo do PSF, 10 (dez) vagas 
gerais e 01 (uma) vaga para portador de necessidades especiais (fl. 45).

A  impetrante,  consoante  prova  acostada  aos  autos,  ficou 
classificada em 11º lugar (fls. 50/55), portanto, fora do número de vagas previstas no 
edital.

Contudo, como se verá adiante, diversamente do que se poderia 
entender, faz jus à nomeação.

Com efeito,  aos  29  de  janeiro  de  2013,  foram convocados  04 
(quatro) candidatos das vagas gerais (fl. 17), sendo que apenas 01 (um) deles tomou 
posse no cargo (fls. 64/65).

A propósito, consoante comprova o documento acostado à fl. 82, 
a  candidata  Maria  Fernanda  Fernandes  Lopes  e  Amorim  Costa,  que  houvera  se 
classificado em 3º lugar, declarou expressamente não ter tomado posse no respectivo 
cargo, excluindo-se da lista de aprovados do referido concurso.



Assim,  diante  da  vacância  desse  cargo,  seria  caso  de  se 
reclassificar  a  promovente  da  11ª  para  a  10ª  colocação,  passando,  assim,  a  ser 
classificada dentro do número de vagas.

Nesse sentido são os presentes julgados do Superior Tribunal de 
Justiça:

“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  provido1”. 
(grifou-se)

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
INTERESSE  PROCESSUAL.  EXISTÊNCIA.  CONCURSO 
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL,  CONSIDERADAS  AS 
DESISTÊNCIAS.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO. 
PRECEDENTES.
1. De acordo com entendimento consolidado deste Superior 
Tribunal de Justiça, mesmo após expirado o prazo de validade 
do concurso público, há interesse processual do candidato na 
impetração  de  mandado  de  segurança  contra  ato  omissivo 

1RMS 32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010



consubstanciado na ausência de sua nomeação.
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 provido2. (grifou-se)

Insta salientar, outrossim, que, no caso dos autos, o concurso foi 
homologado em 16 de agosto de 2012, sendo que, consoante se extrai do item 1.3 do 
Edital, o prazo de validade do certame é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período.

Ocorre que, tendo decorrido o prazo de validade e não tendo o 
Município  comprovado  que  tenha  sido  prorrogado,  e  estando  a  candidata 
impetrante,  como  visto,  aprovada  dentro  do  número  de  vagas,  impõe-se  sua 
nomeação  para  o  cargo  ao  qual  concorreu,  como,  aliás,  restou  determinado  na 
sentença.

A propósito, o Colendo Supremo Tribunal de Justiça entendeu 
que a recusa da Administração Pública em prover cargos vagos quando existentes 
candidatos aprovados em concurso público deve ser motivada. In verbis:

EMENTA:  DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  NOMEAÇÃO  DE  APROVADOS  EM 
CONCURSO  PÚBLICO.  EXISTÊNCIA  DE  VAGAS  PARA 
CARGO  PÚBLICO  COM  LISTA  DE  APROVADOS  EM 
CONCURSO  VIGENTE:  DIREITO  ADQUIRIDO  E 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO.  RECUSA  DA  ADMINISTRAÇÃO  EM 
PROVER  CARGOS  VAGOS:  NECESSIDADE  DE 
MOTIVAÇÃO.  ARTIGOS  37,  INCISOS  II  E  IV,  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os candidatos aprovados em concurso público têm direito 
subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos 
cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de 
validade do concurso. 2. A recusa da Administração Pública 
em  prover  cargos  vagos  quando  existentes  candidatos 
aprovados  em  concurso  público  deve  ser  motivada,  e  esta 
motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 3. 

2 RMS 21.323/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 21/06/2010



Recurso extraordinário ao qual se nega provimento3.

Ademais,  insta  consignar,  por  oportuno  e  pertinente,  que, 
havendo vagas  para  o  cargo (no  caso,  o  Edital  previu  a  existência  de  10 vagas), 
estando a candidata aprovada dentro do número de vagas, e restando comprovada a 
nomeação de 08 (oito)  servidores em caráter precário (fls.  97/106),  ainda que não 
houvesse  expirado  o  prazo  de  validade  do  concurso,  a  impetrante  teria  direito 
líquido e certo à imediata nomeação. Nesse sentido, é o seguinte julgado do STJ:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE  DA  AUTORIDADECOATORA. 
CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE 
VAGAS  PREVISTASNO  EDITAL.  DIREITO  LÍQUIDO  E 
CERTO  À  NOMEAÇÃO  DENTRO  DO  PRAZO 
DEVALIDADE  DO  CONCURSO.  CARGO  OCUPADO  EM 
CARÁTER  PRECÁRIO.COMPROVAÇÃO.  1.  Trata-se  de 
mandado de segurança impetrado por André Monteiro Diniz 
em  face  da  Sra.  Ministra  de  Estado  do  Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Sr. Ministro de Estado da Saúde em 
razão  de  ato  consubstanciado  na  não-convocação  do 
impetrante para nomeação e posse no cargo de Analista de 
Gestão  em  Pesquisa  e  Investigação  Biomédica  em  Saúde 
Pública,  área  de  atuação  específica  de  TraduçãoTécnico-
Científica, no Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de 
Primatas.  2.  O  impetrante  ficou  colocado  em  2º  lugar  no 
concurso  público  para  provimento  do  referido  cargo,  que 
tinha 2 vagas, ou seja, foi aprovado em posição classificatória 
compatível com as vagas previstas em edital. 3. A Ministra de 
Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  possui 
legitimidade  para  figurar  no  pólo  passivo,  uma vez  que  a 
ausência  de nomeação está  relacionada com o ato omissivo 
reputado como coator: a inércia em autorizar a nomeação, que 
é ato próprio da referida autoridade. 4.  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 a nomeação e posse dentro do período de validade 
do certame. Porém, tal expectativa de direito é transformada 
em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado se, 
no  decorrer  do  prazo  de  validade  do  edital,  houver  a 
contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos 
vagos,  salvo  situações  excepcionais  plenamente  justificadas 

3 RE 227480, Relator(a):  Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado  
em 16/09/2008, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-06 PP-01116 RTJ VOL-00212- PP-00537



pela Administração, de acordo com o interesse público. 5. O 
ora impetrante demonstra que está contratado como bolsista 
no Instituto Evandro Chagas, exercendo as mesma funções do 
cargo para que foi aprovado, conforme certidão expedida pela 
referida  instituição  juntada  as  fls.  93.6.  É  incontroverso  a 
existência  de  vaga  para  o  referido  cargo,  no  período  de 
vigência do certame, a qual foi ocupada, em caráter precário, 
por meio de contratação de bolsista. Portanto, é manifesto que 
a contratação do ora impetrante como bolsista para exercer a 
mesma função de candidato aprovado em certame dentro do 
prazo de validade, transforma a mera expectativa em direito 
líquido  e  certo,em  flagrante  preterição  a  ordem  de 
classificação  dos  candidatos  aprovados  em  concurso 
público.7.  Como o candidato ficou colocado em 2º lugar no 
concurso  público  para  provimento  do  referido  cargo,  que 
tinha 2 vagas, ou seja, foi aprovado em posição classificatória 
compatível  com as vagas previstas  em edital,  tem direito  a 
nomeação e posse.8. Segurança concedida. (STJ - MS: 18632 DF 
2012/0113658-4,  Relator:  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  Data de  Julgamento:  10/04/2013,  S1  -  PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2013)

Por fim, deve ser reformada a sentença no tocante à condenação 
do Estado da Paraíba em custas processuais, ante a isenção prevista no art. 29, da Lei 
nº 5.672/92 (Regime de Custas e Emolumentos do Estado da Paraíba).

Ante o exposto,  rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 
arguida e, com fulcro no art. 557 do CPC, nego provimento à apelação e dou parcial 
provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município em custas 
processuais,  dada a  isenção do art.  29  da  Lei  nº  5.672/92,  mantendo,  nos  demais 
termos, a r. sentença vergastada. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


