Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.641 - MT
(2009/0199967-5)
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MINISTRO GILSON DIPP
JULIANA DEMONTE ZANIN E OUTROS
MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR
ESTADO DE MATO GROSSO
ALEXANDRE APOLÔNIO CALLEJAS E OUTRO(S)
EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE
DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VALIDADE. PRORROGAÇÃO.
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. A doutrina e jurisprudência pátria já consagraram o brocardo de que a
"aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito" . Com isso, compete à
Administração dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear
candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de
classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições.
II. Constatando-se a contratação para preenchimento de vagas em caráter
precário, dentro do prazo de validade do concurso, bem como a necessidade perene de
preenchimento de vaga e a existência de candidato aprovado em concurso válido, a
expectativa se convola em direito líquido e certo.
III. Na hipótese dos autos, não há que se falar em direito líquido e certo à
nomeação a ser tutelado na presente via, tendo em vista que não restou caracterizada qualquer
preterição na ordem classificatória e nem na ordem de concursos. Os impetrantes ao obterem
êxito no certame não foram classificados dentro do número de vagas oferecidas no Edital.
IV. É reiterada a Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a prorrogação do prazo de validade do concurso público é faculdade outorgada à
Administração, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não estão
suscetíveis de exame pelo Poder Judiciário.
V. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. "A Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental." Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge
Mussi, Marco Aurélio Bellizze e Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do
TJ/RJ) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Superior Tribunal de Justiça
Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRO GILSON DIPP
Relator
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