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EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.  MANDADO DE SEGU-
RANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS ANUNCIADAS NO ENITAL E NÃO 
PREENCHIDAS  EM  DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE  CANDIDATOS 
EM MELHOR COLOCAÇÃO. IINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
CANDIDATA CLASSIFICADA EM VAGA IMEDIATAMENTE POSTERIOR E 
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEA-
ÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

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.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Necessária e à Apelação Cível n.º 0001553-78.2013.815.0731, em que figuram como 
partes Nadja Duarte de Melo Gadelha e o Município de Cabedelo.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e  da 
Remessa Necessária, e negar-lhes provimento.

VOTO.

O Município de Cabedelo interpôs Apelação contra a Sentença, f. 135/141, 
prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Cabedelo, nos autos do Mandado de 
Segurança  contra  ele  impetrado  por  Nadja  Duarte  de  Melo  Gadelha,  que 
concedeu  a  ordem  mandamental  para  determinar  a  imediata  nomeação  da 
Impetrante/Apelada  no  cargo  de  Enfermeiro  –  PSF,  ao  fundamento  de  que  a 
desistência de candidatos aprovados e convocados em concurso público gera para os 
candidatos classificados na ordem seguinte, direito subjetivo à nomeação, observada 
a quantidade das novas vagas disponibilizadas. 

Em suas razões recursais, f. 143/161, alegou que houve violação ao princípio 
da vinculação do edital do concurso público, por entender que, sendo o Edital, a lei 
do concurso público, o candidato não pode se insurgir contra as suas normas após a 
publicação, assim como o fez a Recorrida. 

Argumentou que a Administração Municipal, ao contrário do alegado pela 



Impetrante/Apelada,  vem  cumprindo  com  as  normas  contidas  no  Edital, 
notadamente no que diz respeito à convocação dos candidatos com observância ao 
número de vagas nele ofertada e à ordem de classificação dos candidatos.

Aduziu  a  impossibilidade  de  controle  judicial  sobre  o  mérito  do  ato 
administrativo, ao argumento de que foge do Poder Judiciário a competência para 
apreciação do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública no 
que  se  refere  ao  estabelecimento  de  critérios  de  avaliação  e  de  classificação  de 
candidatos em concurso publico.

Defendeu que, como o concurso ainda está dentro do prazo de validade, a 
Impetrante/Apelada teria apenas a mera expectativa de direito para sua nomeação e, 
por fim, que impossibilidade de sua nomeação, por levar em consideração também, a 
necessária observância aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal n.º 101/2000.

Requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que,  reformando  a  Sentença,  a 
Segurança seja denegada. 

Nas Contrarrazões,  f.  164/175,  a  Apelada  pugnou pelo  desprovimento  do 
Recurso.

A Procuradoria de Justiça, f. 187/190, opinou pelo desprovimento do Apelo, 
ao argumento de que, em decorrência da desistência de dois candidatos aprovados e 
convocados  para  tomar  posse  no  cargo,  a  Impetrante/Apelada,  classificada  em 
sétimo lugar, faria jus à sua convocação, porquanto foram ofertadas nove vagas.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e a Parte Recorrente isenta do recolhimento do preparo 
recursal, pelo que, preenchidos os demais pressupostos recursais dele conheço, bem 
como da Remessa Necessária.

A Decisão foi calcada no entendimento de que  desistência dos candidatos 
aprovados e classificados nas 1ª e 3ª posições, e com a posse daqueles posicionados 
em 2º, 4º, 5º e 6º lugar, a Impetrante/Apelada, classificada na 7ª posição, faria jus à 
sua nomeação. 

A  Apelada,  aprovada  no  Concurso  Público  realizado  pelo  Município 
Apelante, por meio do Edital n.º. 01/2010, f. 41/47, para o preenchimento de nove 
vagas para o cargo de Enfermeiro – PSF, foi aprovada no sétimo lugar, f. 51/80.

Conforme o  Edital  de  Convocação  dos  Classificados  n.º  003/2013  foram 
convocados para tomarem posse no referido Cargo os cinco primeiros candidatos 
classificados,  Rayana  Pereira  Feitosa,  Rivalia  Nayara  Paiva  Silva  Lins,  Samara 
Barroso  Ambrósio,  Katharine  Leoncio  de  Medeiros  Napoles  e  Juliana  Barros  de 
Farias,  pela ordem de classificação, f. 83/84.

O Município/Apelante expediu a relação de candidatos convocados para a 
solenidade de posse e, daquelas cinco candidatas, duas delas, Rayana Pereira Feitosa 
e  Samara Barroso Ambrósio,  primeira  e  terceira  colocadas,  respectivamente,  não 
assumiram, de acordo com informações do próprio Recorrente, f. 122.



Em face  da desistência  de  dois  candidatos  aprovados,  do total  dos  cinco 
primeiros  colocados e  convocados,  a  Impetrante/Apelada,  classificada em sétimo 
lugar, tem direito líquido e certo à sua convocação para tomar posse do cargo.

O Superior Tribunal de Justiça1 firmou o entendimento de que 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.

O argumento do Apelante de que houve afronta às disposições da Lei de 

1 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS 
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, CONSIDERADA A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS 
MELHOR  CLASSIFICADOS  NO  CERTAME.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO. 
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  I.  Em  consonância  com  o 
entendimento  emanado  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF,  RE  598099/MS,  Rel.  Ministro 
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/09/2011), a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, 
dentro  das  vagas  previstas  no  edital,  tem  direito  subjetivo  à  nomeação.  II.  Na  forma  da 
jurisprudência  do  STJ,  "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.  Precedentes:  RMS  34.990/BA,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 14/02/2012; AgRg no REsp 1.239.016/PB, Rel. Min. Herman 
Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  20/05/2011;  RMS  32.105/DF,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon, 
Segunda  Turma,  DJe  30/08/2010"  (STJ,  AgRg  no  REsp  1347487/  BA,  Rel.  Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013). III. Agravo Regimental 
improvido (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS: 30776 RO 2009/0209170-6, Relª. Minª. Assusete 
Magalhães, data de julgamento: 17/09/2013). 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSOPÚBLICO.  DESISTÊNCIA  DOS  CANDIDATOS  MAIS  BEM 
POSICIONADOS.EXCEDENTES. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. Consolidou-se na doutrina e 
na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual os aprovados em concurso público não 
têm direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, pois se submete ao juízo de 
conveniência  e  oportunidade  da  Administração.  2.  Essa  expectativa  de  direito,  contudo,  é 
transformada  em  direito  subjetivo  à  nomeação  do  aprovado  se  preterido  na  ordem  de 
classificação (Súmula n. 15/STF), especialmente se aberto novo concurso público na vigência do 
anterior, ou se, durante o prazo de validade do concurso, for contratado outro servidor a título 
precário para exercer as mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado. 3. Da 
mesma forma, pacificou-se nesta Corte a tese segundo a qual, caso aprovado dentro do número 
de vagas previsto no edital do certame, a expectativa de direito do candidato se convola em 
direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, 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. 4. Do exame acurado dos autos,  
verifica-se que a Tribunal de Justiça de São Paulo promoveu concurso público para provimento  
de 12 cargos de Assistente Social Judiciário do Estado de São Paulo, Comarca de Campinas, 
sendo uma destinada a pessoas portadoras de deficiência (fl. 26) e que, consoante informações 
do Tribunal a quo, foram nomeados 6 (fl. 104) candidatos. Além disso, segundo comprovou o 
impetrante, dentre os 6 nomeados, 3 desistiram de tomar posse ou de entrar em exercício no 
cargo (fls. 50/52). 5. Desse modo, o número total de aprovados dentro do previsto no edital (12,  
dentre eles, 1 para portador de deficiência) e o número de desistências (3, dentre eles, o portador  
de deficiência),chega-se ao total de 9 vagas que restaram efetivamente preenchidas. Em assim 
sendo, subtraído do número de cargos previstas no edital (12) o número de cargos ocupados (9),  
ainda  restam  3  vagas  a  serem  preenchidas.  Considerada  isso,  deveriam  ser  nomeados  os 
candidatos classificados até  a 14ª posição.  6. No caso,  portanto,  como os impetrantes foram 
aprovados em 12º,13º, e 14º lugares, devem ser reconhecidos os seus direitos líquidos e certos à 
nomeação, em atenção à  jurisprudência  consolidada desta  Corte  acerca do tema. 7.  Recurso 
ordinário  em  mandado  de  segurança  provido  (STJ,  Segunda  Turma,  RMS  34075  SP 



Responsabilidade Fiscal, porquanto, com a divulgação da quantidade de vagas no 
Edital que regeu o certame, já havia dotação orçamentária para cobrir tal despesa, 
tendo em vista que a publicação da existência de vaga pressupõe a necessidade da 
Administração de prover o cargo que disponibilizou, nos termos do art. 169, § 1º, I2, 
da Constituição Federal. 

Igualmente não há respaldo jurídico a alegação do Recorrente de que houve a 
violação ao princípio da vinculação ao edital, porquanto, como a Apelada, como já 
mencionado, foi classificada em sétimo lugar, e o próprio Edital prever a existência 
de  nove  vagas  para  o  Cargo  de  Enfermeiro–PSF,  os  candidatos  aprovados  e 
classificados  dentro  do  número  de  vagas  oferecidas  tem  direito  garantido  à 
nomeação.

O  argumento  de  que,  como  o  Concurso  ainda  está  dentro  do  prazo  de 
validade,  deve-se  levar  em  consideração,  por  conseguinte,  a  prerrogativa  da 
Administração Pública em proceder à nomeação dos aprovados de acordo com a sua 
conveniência e oportunidade, também não merece acolhimento, porquanto, se houve 
a  convocação dos  cinco primeiros  colocados,  com a desistência  de dois  deles,  a 
convocação da Apelada configura direito líquido e certo. 

Posto isso, conhecidas a Remessa e a Apelação, nego-lhes provimento, em 
harmonia com o Parecer Ministerial. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

2011/0058516-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 23/08/2011).

2 Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração,  a  criação de cargos, 
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal,  a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive  
fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  poder  público,  só  poderão  ser  feitas:  (Renumerado  do 
parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).


