
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 251.645 - SP (2012/0231255-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
AGRAVANTE : ALBERTINA FERREIRA GONÇALVES E OUTROS
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO NEVES AMORIM    

FERNANDA VASCONCELOS FONTES E OUTRO(S)
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PROCURADORES : DANIELE CHAMMA CANDIDO E OUTRO(S)   

VINICIUS GOMES DOS SANTOS 

DECISÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO 

EDITAL.  DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO EM 

DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA 

CORTE E NO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO 

AO RECURSO ESPECIAL, DETERMINANDO O RETORNO DOS 

AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1.   Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso 

Especial interposto com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da 

Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

ORDINÁRIA - Aprovação em concurso público - Pedido de 

nomeação dos autores - Inadmissibilidade - Mera expectativa de direito 

- Recurso improvido.

2.   Na razões de seu Apelo Nobre, sustentam os recorrentes 

que cabe à Administração nomear os candidatos aprovados para as vagas 

disponíveis ou oferecidas no edital, não havendo discricionariedade quanto a 

esse ponto.

3.   É o relatório. Decido.

4.   A irresignação prospera.

5.   Verifica-se que o acórdão recorrido destoa da 

jurisprudência desta Corte e do STF (sedimentada em repercussão geral), na 
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compreensão que a aprovação em concurso público dento do número de 

vagas previstas no Edital gera direito subjetivo do candidato a ser nomeado 

para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado; à propósito: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. ABERTURA DE NOVO CERTAME NA VIGÊNCIA DO 

ANTERIOR, SEM HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO 

DO NOVO EDITAL.  DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, o edital de regência do certame - Edital 

n. 1/2013/SAD/SEJUSP/PM3/PMMS - previa 100 (cem)  vagas para o 

curso de formação de sargento da PMMS, sendo 40 (quarenta) vagas 

por mérito intelectual e 60 (sessenta), por critério de antiguidade. O 

recorrente ficou classificado na 1.331ª colocação, não exsurgindo daí 

direito líquido e certo à nomeação.

2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que 

o direito líquido e certo à nomeação somente exsurge para os 

candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente 

previstas no edital; para os candidatos aprovados fora do número de 

vagas, há mera expectativa de direito, como no caso de que ora se 

cuida. Precedentes.

3. O acórdão origem foi proferido em sintonia com a 

jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança 

contra eventual preterição de candidato inicia-se a partir da publicação 

do edital do novo certame. Precedentes: AgRg no RMS 27.599/RJ, Rel. 

Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 

1º/10/2013; AgRg no REsp 733.394/RR, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/9/2009, DJe 13/10/2009; 

AgRg no REsp 732.477/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgado em 21/11/2006, DJ 5/2/2007, p. 334.

4. Conforme informações dos autos, o novo edital foi publicado 

em 29/4/2014, e a impetração do mandado de segurança se deu em 

22/6/2015, muito além do prazo de 120 dias do termo final, 

configurando, portanto, a decadência.

Agravo interno improvido (AgInt no RMS 49.991/MS, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2016).

² ² ²
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL   CIVIL.   

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATA 

APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS PREVISTO NO 

EDITAL CONDUTOR DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 

INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL.

1  .  A  viabilidade  do  agravo regimental pressupõe, desde 

logo, a demonstração   de  erro  na  concatenação  dos  juízos  

expostos  na fundamentação (exposição dos fundamentos) da decisão 

agravada, e não a mera insurgência contra o comando contido no seu 

dispositivo, como no  caso,  a  negativa  de seguimento ao recurso 

ordinário. Essa é a razão  pela  qual  a jurisprudência desta Corte 

Superior há muito se pacificou no sentido de que não se deve 

conhecer, por irregularidade formal  violadora  do  princípio  da  

dialeticidade, do agravo cujas razões   não   combatem  integralmente  

os  fundamentos  da  decisão impugnada.

2.  No  caso,  foi  negado seguimento ao recurso ordinário, 

tendo em vista  que  o  apelo  apresenta-se em confronto com a 

jurisprudência desta  Corte,  que  é  firme  no sentido de que "o direito 

líquido e certo à nomeação somente exsurge para os candidatos 

aprovados dentro do  número  de  vagas  inicialmente  previstas  no  

edital;  para os candidatos aprovados fora do número de vagas, há 

mera expectativa de direito"   (RMS  48.015/MG,  Rel.  Ministro  

HUMBERTO  MARTINS,  DJe 23/09/2015).  A  agravante, todavia, não 

combateu tal fundamento nas razões  do  agravo,  limitando-se  a  

reeditar  os mesmos argumentos apresentados na petição de recurso 

ordinário.

3.  Agravo Regimental a que se nega provimento  (AgRg no 

RMS 48.592/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016).

² ² ²

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO 

À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DO ENTE DE IMPOSSIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DO ESTADO DE 

RONDÔNIA DESPROVIDO.
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1.   É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que 

candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do 

concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.

2.   O STF fixou o mesmo entendimento, atribuindo-lhe 

repercussão geral, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os 

aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas (RE 

598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011).

3.   No caso dos autos o ente público se limitou a discorrer 

sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de 

proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o 

que não permite reconhecer a exceção que alega.

4.    Em casos semelhantes, envolvendo o mesmo concurso 

público, as 1a. e 2a. Turmas desta Corte deram provimento ao recurso 

ordinário em favor do candidato: RMS 32.521/RO, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 6.9.2011; AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 4.4.2011.

5.   Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA 

desprovido  (AgRg no RMS 32.367/RO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, DJe 3.2.2016).

² ² ²

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou 

entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso 

público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito 

subjetivo à nomeação. 

2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso 

público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na 

lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de 

abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela 

Administração durante o prazo de validade do referido concurso 
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público. 

3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente 

nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso 

cumpridos os demais requisitos legais e editalícios  (RMS 30.539/PR, 

Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015).

² ² ²

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto 

no edital tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do 

concurso.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS 

28.823/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, DJe 26.6.2012).

6.   Assim, não sendo possível em sede de Apelo Especial 

reexaminar provas, faz-se necessário o retorno dos autos à Corte de origem a 

fim de verificar a classificação alcançada por cada um dos candidatos e o 

número de vagas previstas no edital do certame para cada um dos cargos, de 

modo a verificar se está configurado seu direito à nomeação, não havendo que 

se falar em discricionariedade administrativa para nomeação se verificado que 

o candidato encontra-se aprovado em colocação dentro do número de vagas 

previstas em edital.
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7.   Ante o exposto, conheço do Agravo para dar provimento 

ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos à origem, para que 

prossiga no julgamento do feito, de acordo com as premissas aqui fixadas.

8.   Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 16 de junho de 2016.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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