
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível n.º  0046167-15.2011.815.2001 — 2ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital
Relator       : Dr. João Batista Brabosa, Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante        : Edine Medeiros Martins
Advogado     : Kilma Maísa de Lima Gondim
Apelado       :  Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Daniele Cristina 
Vieira Cesário

APELAÇÃO  CÍVEL  —  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  — 
CONCURSO  PÚBLICO  —  CANDIDATA  APROVADA 
FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS  NO 
EDITAL  —  CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS  — 
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  — 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  'CAPUT',  DO  CPC  — 
SEGUIMENTO NEGADO. 

—  “O candidato aprovado como excedente, fora do numero de vagas 
previstas inicialmente no edital do concurso, não possui direito líquido 
e  certo  à  nomeação,  mas  apenas expectativa de direito em  ser 
chamado  a  ocupar  um  cargo  efetivo  à  proporção  que 
novas vagas forem sendo disponibilizadas. II. A Constituição Federal, 
em seu art. 37, inciso IX, prevê a possibilidade de haver contratação 
por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade temporária de 
excepcional  interesse  público.  III.  Apenas  se  classificado,  dentro 
do número de vagas previstas  no  edital  do  certame,  tivesse  sido 
preterido em sua nomeação ou se restasse comprovada a existência de 
vaga  de  provimento  efetivo,  é  que  estaria  configurada  a  lesão 
ao direito líquido e certo de o candidato ser nomeado ao cargo para o 
qual fora aprovado  mediante  concurso  público.”  (TJMA;  Rec 
0000678-37.2012.8.10.0035;  Ac.  158345/2015;  Primeira  Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  Jorge  Rachid  Mubárack  Maluf;  Julg.  18/12/2014; 
DJEMA 23/01/2015) 

Vistos, etc.
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Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Edine  Medeiros 
Martins em face da sentença de fls. 117/119, proferida nos autos da Ação de Obrigação 
de Fazer ajuizada contra o Estado da Paraíba, julgando improcedente o pedido inicial. 

A apelante, às fls. 121/126, assegura fazer jus à nomeação, pois, 
apesar  de  ter  sido  aprovada  fora  do  número  de  vagas  ofertadas  no  edital,  houve a 
contratação de servidores temporários, comprovando a necessidade da Administração 
em preencher as vagas existentes.

Contrarrazões às fls. 129/134.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de Justiça,  em 
parecer de fls. 141/143, considerando a contratação de pessoal a título precário, opinou 
pelo provimento do recurso, para que seja revista a sentença e julgada procedente a 
demanda. 

É o Relatório. Decido.

A apelante assegurou ter se submetido a concurso público para o 
cargo de Fonoaudióloga,  contando com 15 (quinze)  vagas no edital,  e  obteve a  19ª 
(décima nona) colocação.

A homologação do concurso em questão foi em 18 de dezembro 
de 2007, havendo, em 13 de novembro de 2009, a prorrogação por maios dois anos.

Sustentou  ter  ocorrido  contratações  de  forma  precária  para 
desempenho do mencionado cargo, nesses termos, requereu sua imediata nomeação.

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

Pois bem. De acordo com o entendimento exposto no Recurso 
Extraordinário nº 598099, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Pleno 
do STF em 10/08/2011 e publicado 03/10/11,  o candidato aprovado fora do número de 
vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação pelo simples fato de 
terem ocorrido contratações temporárias pela Administração. Vejamos:

“Nesse  último  caso,  o  Min.  Relator  consignou  que  os  recorrentes  foram 
aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

Contudo, por ocasião do surgimento de novas vagas pela Lei 10.842/2004, o 
TRE de Santa Catarina utilizava-se de servidores cedidos por outros órgãos 
da Administração.

Assim, nota-se que, nesse caso, o direito subjetivo surgiu em decorrência da 
preterição, uma vez que havia candidatos aprovados em concurso válido. O 
que não se  tem admitido  é  a  obrigação da Administração  Pública  de 
nomear candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, 
simplesmente  pelo  surgimento  de  vaga,  seja  por  nova  lei,  seja  em 
decorrência  de  vacância.  Com  efeito,  proceder  dessa  forma  seria 
engessar a Administração Pública, que perderia sua discricionariedade 
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quanto  à  melhor  alocação  das  vagas,  inclusive  quanto  a  eventual 
necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos.

Nessa  linha de raciocínio,  que segue  o caminho dessa  nítida evolução  da 
jurisprudência desta Corte, entendo que o dever de boa-fé da Administração 
Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à 
previsão  das  vagas  do  concurso  público.  Isso  igualmente  decorre  de  um 
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do 
Estado  de  Direito.  Tem-se,  aqui,  o  princípio  da  segurança  jurídica  como 
princípio de proteção à confiança.”

No  presente  caso  o  Estado  cumpriu  com  o  estabelecido  no 
edital, pois nomeou os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas e no 
prazo de validade do concurso.

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO.  CANDIDATA  APROVADA FORA  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS. I.  O  candidato  aprovado  como  excedente, fora  do  numero  de 
vagas  previstas  inicialmente  no  edital  do  concurso,  não  possui 
direito líquido e certo à nomeação, mas apenas expectativa de direito em 
ser  chamado  a  ocupar  um  cargo  efetivo  à  proporção  que 
novas vagas forem sendo disponibilizadas. II. A Constituição Federal, em 
seu art.  37,  inciso IX,  prevê  a possibilidade de  haver contratação  por 
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade temporária de 
excepcional  interesse  público.  III.  Apenas  se  classificado,  dentro 
do número de vagas previstas no edital do certame, tivesse sido preterido 
em sua nomeação  ou se  restasse  comprovada a existência  de vaga de 
provimento efetivo, é que estaria configurada a lesão ao direito líquido e 
certo de o candidato ser nomeado ao cargo para o qual fora aprovado 
mediante concurso público. (TJMA; Rec 0000678-37.2012.8.10.0035; Ac. 
158345/2015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 
Maluf; Julg. 18/12/2014; DJEMA 23/01/2015) 

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  DE  AGRAVO. 
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 
OFERTADAS PARA DETERMINADA LOCALIDADE.  INEXISTÊNCIA 
DE  DIREITO  ADQUIRIDO  À  NOMEAÇÃO.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PRETERIÇÃO  DAS  VAGAS 
DESTINADAS  AOS  CARGOS  EFETIVOS.  RECURSO  IMPROVIDO. 
DECISÃO  UNÂNIME. 1.  Os  agravantes  se  submeteram  ao  concurso 
destinado ao provimento dos cargos efetivos de auxiliar técnico a. Motorista, 
tendo  se  classificado  para  cadastro  de  reserva.  2.  Os  candidatos 
aprovados fora das vagas oferecidas  no  edital  e  para  cadastro  de  reserva 
possuem  apenas expectativa de direito à  nomeação,  enquanto  que  aqueles 
aprovados  e  classificados  dentro  das vagas ofertadas  dentro 
do número de vagas ofertadas  no  instrumento  convocatório 
possuem direito público subjetivo à nomeação, tendo a administração pública, 
neste  último  caso,  discricionariedade  em  praticar,  dentro  do  prazo  de 
validade, o referido ato, respeitada a ordem classificatória. 3. É possível ao 
poder judiciário reconhecer o direito líquido e certo de candidato à nomeação 
em cargo público aprovadofora do número de vagas estabelecidas em edital e 
em cadastro de reserva, desde que a administração pública crie novas vagas e 
contrate  servidor  temporário  para  o  mesmo  cargo  durante  a  vigência  do 
certame,  visto que não se trata  de interferência no poder discricionário da 
administração  pública,  mas  de  fazer  cumprir  as  normas  aplicáveis  ao 
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concurso  público,  em  observância  ao  edital.  4.  A contratação precária  de 
agentes  públicos  somente  configura  preterição  da  ordem de  nomeação  de 
aprovados  em  concurso  público  vigente,  ainda 
que fora do número de vagas do  edital,  quando  tiver  como  finalidade  o 
preenchimento de cargos efetivos vagos, o que não restou comprovado nos 
presentes autos. 5. A mera contratação de temporários não gera direito à 
nomeação  em  favor  de  candidatos 
aprovados fora do número de vagas ofertadas  pelo  edital  ou  para 
cadastro de reserva. 6. Recurso de agravo improvido à unanimidade de 
votos. (TJPE;  Rec.  0103495-97.2009.8.17.0001;  Rel.  Des.  Ricardo  Paes 
Barreto; Julg. 22/12/2014; DJEPE 12/01/2015) 
 
Dessa forma, há de ser mantida a sentença.

Por tais razões, nos moldes do art. 557, caput, do CPC, NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.
                                

Dr. João Batista Brabosa
Juiz Convocado
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