
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

N.º  38.357/2017 – MGMF

RECURSO ESPECIAL Nº 1.691.150 - RO (2017/0198324-5)

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
RECORRIDO : FABIO XIMENES DA SILVA
ADVOGADO : HUESCLEI RIDEQUE SILVA RANGEL 
INTERES. : ESTADO DE RONDÔNIA
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – SEGUNDA TURMA 

1.  Direito Administrativo. Mandado de Segurança.
2.  Concurso  público.  Nomeação  de  candidato
aprovado dentro do número de vagas do edital. Direito
Subjetivo.  Entendimento  jurisprudencial  firmado  no
âmbito do STF e do STJ.
3. Limite prudencial de despesas com pessoal. LRF.
Não ocorrência.
4. Matéria fático probatória. Súmula 7/STJ. 
5. Parecer pelo não conhecimento e improvimento do
recurso especial.

Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo

manejado  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  Rondônia  e  pelo  Estado  de

Rondônia com fundamento no art. 105, III, a e c, do permissivo constitucional,

contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça do Estado

de Rondônia, que concedeu a segurança impetrada pelo recorrido. 

2. Na origem, os autos versam sobre Mandado de Segurança

impetrado  pela  recorrida  contra ato  omissivo  do  Procurador-Geral  de  Justiça
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consistente em deixar de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas

(em 1º lugar) no Concurso Público  regido pelo edital 047/2011, no cargo de

Analista em Biologia.

3. Nas razões do  recurso especial,  em síntese,  os recorrentes

alegam violação  ao  art.  22,  parágrafo  único, inciso  IV,  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  - LRF, uma vez que a nomeação não foi efetivada em

razão  do  Parquet  Rondoniense  já  haver  ultrapassado  o  limite  prudencial

estabelecido pela LRF em relação às despesas com pessoal.

4. Efeito suspensivo deferido às Fls. e-STJ 361.

5. É o relatório.

6.                A insurgência, contudo, não merece prosperar.

7. Com razão o Tribunal de origem ao entender pela ausência de

justificativa de impossibilidade de nomeação dos candidatos aprovados dentro

das vagas previstas no edital, uma vez que a própria Administração é sabedora

do fato de ser verificado anteriormente à abertura do concurso público, as fontes

de custeio, o impacto orçamentário-financeiro e a dotação orçamentária.

8. Quanto  ao  mais,  o  acórdão  recorrido  encontra-se  em

consonância com o entendimento desse STJ de que a aprovação em concurso
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público  dento  do  número  de  vagas  previstas  no  Edital  convalida  o  direito

subjetivo  do  candidato  a  ser  nomeado  para  o  cargo  a  que  concorreu  e  foi

devidamente habilitado; à propósito:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ENUNCIADO   ADMINISTRATIVO 2/STJ.  CONCURSO
PÚBLICO.  PRETENSÃO   DE  NOMEAÇÃO  DOS
CANDIDATOS  CLASSIFICADOS  DENTRO  DO
NÚMERO DE  VAGAS  OFERTADAS  EM  EDITAL.
JUÍZO  DE  CONFORMIDADE.  ADEQUAÇÃO  A
PARADIGMA. RE 598.099/MS.
1.   "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." (RE 598.099/MS, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Tribunal  Pleno,  julgado  em   10/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-189 DIVULG
30-09-2011  PUBLIC   03-10-2011   EMENT   VOL-
02599-03  PP-00314  RTJ   VOL-00222-01  PP-
00521).
2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS  35.211/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
09/05/2017, DJe 12/05/2017)
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9. Todavia, a ultrapassagem  do  limite  prudencial  previsto  na

Lei  de Responsabilidade  Fiscal é fator que se presta a legitimar a omissão do

Gestor   Público   na  convocação de candidatos  classificados  para  além das

vagas  ofertadas  no  edital  do  certame,  ou  de  aprovados  para  formação  de

cadastro reserva, o que não é a hipótese dos autos. 

10. Ainda que assim não o fosse, o entendimento dessa Corte é

no sentido de que avaliar se o recorrente ultrapassaria o limite previsto no art.

22 da Lei Complementar 101/2000, implicaria revolvimento do acervo fático-

probatório delineado nos autos, providência vedada em sede especial a teor da

Súmula 7 do STJ.

11. Assim,  não  havendo  qualquer  razão  para  a  reforma  do

acórdão  guerreado,  o  MPF  opina  pelo  não  conhecimento  e improvimento  do

Recurso Especial.

É o parecer. 

Brasília/DF, 28 de setembro de 2017.

MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO
Subprocurador-Geral da República
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