
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível n.º 0004935-29.2012.815.0371 — 5ª Vara de Sousa
Relator       : Dr. João Batista Brabosa, Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante        : Cristiane Dantas da Silva
Advogado     : Lincon Bezerra de Abrantes
Apelado         : Município de São Francisco
Advogado     : Marcone Queiroga de Oliveira

APELAÇÃO  CÍVEL  —  CONCURSO  PÚBLICO  — 
CANDIDATA  APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS — EXONERAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA 
NO  CERTAME  —  SURGIMENTO  DE  VAGA   — 
NOMEAÇÃO  —  DIREITO  SUBJETIVO  — 
PRECEDENTES DO STJ E TJPB  — APLICAÇÃO DO 
ART. 557, § 1º-A, DO CPC — PROVIMENTO. 

—  Consoante  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  há 
direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número 
de vagas,  desde que demonstrada a existência de cargos vagos e a 
preterição  de  seu  direito  mediante  a  contratação  de  servidores 
temporários.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por Cristiane Dantas da 
Silva em face  da  sentença  de  fls.  174/177,  proferida  nos  autos  da  Ação  Ordinária 
ajuizada contra o Município de São Francisco, julgando improcedente o pedido. 

A apelante, às fls. 180/185, assegura fazer jus à nomeação, pois, 
apesar  de  ter  sido  aprovada  fora  do  número  de  vagas  ofertadas  no  edital,  houve a 
exoneração  da  primeira  colocada  no  certame,  comprovando  a  necessidade  da 
Administração em preencher a vaga existente.

Contrarrazões às fls. 189/192.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de Justiça,  em 
parecer de fls. 198/201, opinou pelo provimento do recurso. 
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É o Relatório. Decido.

A apelante assegurou ter se submetido a concurso público para o 
cargo  de  Professor  Fundamental  I,  contando  com  uma  vaga  no  edital,  e  obteve  a 
segunda colocação.

A homologação do concurso em questão foi em 05 de janeiro de 
2012 (fls. 81), com validade de dois anos.

Sustentou  ter  ocorrido  a  exoneração  da  primeira  colocada, 
nesses termos, requereu sua imediata nomeação.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 
pacífico no sentido de que o candidato,  embora aprovado fora do número de vagas 
inicialmente ofertadas, possui direito subjetivo à nomeação, caso seja demonstrada a 
existência de cargos vagos e a preterição ao seu direito em razão da contratação de 
servidores temporários:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  SÚMULA  284/STF. 
CANDIDATA  APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
PREVISTO  NO  EDITAL  DO  CERTAME.  COMPROVAÇÃO  DE 
OCORRÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  DENTRO  DO 
PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CONCURSO.  PRETERIÇÃO.  DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  NO  MESMO 
SENTIDO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  TRIBUNAL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA  DESPROVIDO.  1.    A 
viabilidade do Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do 
permissivo constitucional pressupõe a indicação do dispositivo de lei federal 
que  teria  dado  azo  à  divergência  interpretativa  (REsp.  1.246.681/SP,  Rel. 
Min. ELIANA CALMON, DJe 15.05.2013).  2.    O recorrente  não logrou 
comprovar  o dissídio jurisprudencial  nos moldes  exigidos pelos  arts.  541, 
parág. único do CPC e 255 do RISTJ, uma vez que não realizou o necessário 
cotejo  analítico  entre  o  acórdão  recorrido  e  os  paradigmas,  a  fim  de 
demonstrar  a  similitude  fática  e  jurídica  entre  eles,  tendo  se  limitado  a 
transcrever  as  ementas  dos  paradigmas,  das  quais  não  se  verifica  notória 
divergência.3.   A mera expectativa de direito se transforma em direito 
subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de 
vagas previsto no edital do concurso público nas seguintes hipóteses: (a) 
violação  da  ordem  de  classificação  dos  candidatos  nomeados,  em 
desfavor do requerente; (b) contratação de outra(s) pessoa(s) de forma 
precária para esta(s) vaga(s), ainda na vigência deste concurso público; e 
(c) abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.4.   In casu, as 
instâncias  de  origem  reconheceram  o  direito  subjetivo  da  agravada  à 
nomeação em razão da comprovação de que, durante o prazo de validade do 
concurso,  houve  a  contratação  temporária  em  preterição  aos  candidatos 
aprovados  em  concurso  público.  5.    Agravo  Regimental  do  Estado  da 
Paraíba  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  432.638/PB,  Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
16/06/2014, DJe 04/08/2014) 
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS.  CONTRATAÇÃO  DE  TEMPORÁRIOS.  FALTA  DE 
INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/
STF. INEXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS ATESTADA PELA CORTE 
LOCAL. INVERSÃO DO JULGADO QUE ENSEJARIA O REEXAME DE 
PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  1.  A  ausência  de  indicação  do  dispositivo 
federal  sobre  o qual  recai  a  suposta divergência  jurisprudencial  evidencia 
deficiência  na  fundamentação  do  apelo  especial,  atraindo  a  incidência  da 
Súmula 284/STF. 2.  Mesmo que superado o óbice da Súmula 284/STF,  o 
entendimento registrado nesta Corte é o de que há direito subjetivo à 
nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, desde que 
demonstrada a existência de cargos vagos e a preterição de seu direito 
mediante a contratação de servidores temporários. 3. No caso dos autos, a 
Corte de origem assentou a inexistência de cargos públicos efetivos vagos, 
assim, a alteração das conclusões adotadas no acórdão, tal como colocada a 
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do 
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso 
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ 4. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no REsp 1311820/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 26/06/2013) 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  APROVAÇÃO 
FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA. 
PRETERIÇÃO  DEMONSTRADA.  CARGO  VAGO.  INEXISTÊNCIA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  EFETIVO  ENCONTRA-SE  CEDIDO.  A 
jurisprudência desta Corte  Superior  é  no sentido de que o candidato 
aprovado fora do número de vagas possui direito de ser nomeado, caso 
demonstre  a  existência  de  cargos  vagos,  bem  como  a  ocorrência  de 
efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores 
temporários. 2. Consoante destacado pelo Tribunal a quo e nas informações 
prestadas  pela  Secretaria  de  Educação  "(...)  o  cargo  pretendido  pelo 
Impetrante ainda está ocupado pelo Sr. Jeferson Henrique, então candidato 
aprovado  no  concurso  em  que  concorreu  o  Impetrante  e  onde  atingiu  a 
posição de primeiro lugar no cadastro de reserva.  O Sr. Jeferson Henrique 
atualmente  está  lotado  em  uma  entidade  ensino  no  Município  de 
Capixaba/AC, onde exerce temporariamente a função de Diretor, posto que 
foi cedido pelo Governo Estadual. Ou seja, em que pese não estar de fato 
exercendo  o  cargo  em  que  foi  nomeado,  o  Sr.  Jeferson  Henrique  nele 
permanece, o que caracteriza-o como preenchido, ao revés do que supunha o 
impetrante." (fl. 91). 3. No presente caso, apesar de ter sido demonstrada a 
efetiva contratação  de temporário  que induziria  a  preterição,  não houve a 
comprovação acerca da existência de cargo vago, uma vez que o servidor 
efetivo, ocupante do cargo em questão, está cedido, o que afasta a convolação 
da expectativa de direito do candidato, ora recorrente. 4. Agravo regimental 
não  provido.  (AgRg  no  RMS  40.676/AC,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 06/06/2013, 
DJe 11/06/2013)
 
No caso em exame, observa-se ter sido a candidata aprovada em 

primeiro  lugar  exonerada  de  seu  cargo  (fls.  124/125),  dessa  forma,  surge  para  a 
recorrente direito subjetivo à nomeação. 
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Por tais razões, nos moldes do art. 557, § 1º-A, do CPC, DOU 
PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar  que o promovido/apelado proceda 
com a  convocação  da  autora/apelante,  a  fim  de  que  apresente  seus  documentos  e, 
estando em conformidade com a regra editalícia, nomeie e dê posse à mesma, para o 
cargo no que fora aprovada no certame.

Honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2015.
                                

Dr. João Batista Brabosa
Juiz Convocado
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