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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
OFERECIDAS NO EDITAL. ADMISSÃO DE TERCEIROS A 
TÍTULO  PRECÁRIO  PARA  A  MESMA  FUNÇÃO. 
PRETERIÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  CONTRATADOS 
QUE NÃO OCUPAM CARGO. INEXISTÊNCIA DE VAGA A 
SER  PROVIDA.  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À 
NOMEAÇÃO.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO DA REMESSA E DO APELO.

− O candidato aprovado em concurso público dentro do 
número de  vagas previstas  no edital  tem direito líquido e 
certo à nomeação. No entanto, durante o período de validade 
do  certame,  compete  à  Administração,  atuando  com 
discricionariedade,  nomear  os  candidatos  aprovados  de 
acordo com sua conveniência e oportunidade.
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− O  poder  discricionário  da  Administração  é  limitado 
quando houver contratação precária de terceiros para ocupar 
o  mesmo  cargo  ou  função.  Entretanto,  o  candidato  deve 
comprovar a necessidade do serviço e a existência de vaga.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Patos contra sentença lançada nos autos do mandado de Segurança impetrado por 
Luzia Fernandes Monteiro Neta de Oliveira, remetida oficialmente pelo Juízo da 
5ª Vara Mista da Comarca de Patos.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  136/141,  concedeu  a 
segurança e determinou que todas as providências necessárias fossem adotadas  à 
nomeação da impetrante para o cargo de técnico em enfermagem. 

Em suas razões recursais, às fls. 169/186, a edilidade argui, 
em  sede  de  preliminar,  a  concessão  do  efeito  suspensivo  à  sentença,  sob  o 
fundamento  de  impossibilidade  de  antecipação  de  tutela  em  face  da  Fazenda 
Pública.

Suscita ainda a preliminar de perda do objeto, aduzindo ter 
firmado  acordo  com  o  Ministério  Público  Estadual  para  rescindir  todos  os 
contratos  de  excepcional  interesse  público,  tendo  sido  este  integralmente 
cumprido.

Antes de adentrar no mérito da questão, defendeu também a 
necessidade  de  litisconsórcio  passivo  necessário,  sustentando  ser  imperiosa  a 
participação dos candidatos classificados anteriormente à posição da apelada.

Ainda  em  preliminar,  alega  a  impossibilidade  jurídica  do 
pedido,  sob o fundamento que “a  nomeação  da apelada  em detrimento  dos  demais  
classificados e ao arrepio da legislação municipal aplicável fere gravemente o princípio da  
legalidade ao qual está vinculado a administração pública”.

No mérito, aduz que “ deve ser aplicado o juízo de conveniência e  
oportunidade à Administração até o termo final da validade da concorrência pública, pelo  
que não há de se falar em direito à imediata investidura no cargo. Sendo que no presente  
caso, foram convocados todos os APROVADOS no presente concurso público, não estando  
a recorrida entre as vagas a serem preenchidas pelos aprovados e classificados.”
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Afirma  sobre  o  prejuízo  suportado  pelo  erário  com  a 
nomeação  dos  candidatos  por  força  de  decisão  judicial.  Frisa,  também,  que  a 
criação e provimento de novos cargos depende de previsão legal, além de respeito 
à lei de responsabilidade fiscal, sendo imprescindível a demonstração do suporte 
orçamentário e financeiro. 

Ressalta  que  a  contratação  precária  somente  configura 
preterição da ordem classificatória  dos aprovados no certame quanto tiver por 
finalidade o preenchimento dos cargos efetivamente vagos.

Requer o provimento do presente apelo, com a reforma da 
decisão de primeira instância e a inversão da sucumbência. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 204/212.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  210/213,  opina  pelo 
provimento do recurso apelatório e da remessa necessária.

É o relatório.

D e c i d o

De início,  ressalto  que  as  preliminares  arguidas  restarão 
prejudicadas, pelo motivos que passarei a explanar. 

Em análise da exordial, constata-se que a impetrante prestou 
certame para o cargo de técnica de enfermagem do Município de Patos, tendo sido 
aprovada na 47ª (quadragésima sétima) colocação, de um total de 31 (trinta e uma) 
vagas  para  ampla  concorrência  e  2  vagas  para  portadores  de  necessidades 
especiais.

Neste  contexto,  percebe-se  que  a  promovente  não  logrou 
êxito no concurso em referência dentro da previsão editalícia, de modo que sua 
nomeação é ato discricionário da Administração.

Como é  cediço,  o  Supremo  Tribunal  Federal  e  o  Superior 
Tribunal  de  Justiça  vêm  adotando  o  posicionamento no  sentido  de  que  o 
candidato aprovado fora do número de vagas possui uma expectativa de direito 
à nomeação que, comprovado o surgimento de novas vagas e necessidade do 
serviço  durante a validade do concurso, se transmuta em direito líquido e certo, 
mesmo que não haja previsão neste sentido no edital. Senão vejamos:
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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)

Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo. 
Administrativo.  Concurso  público.  Nomeação  de  comissionados. 
Preterição  de  candidata  aprovada  em  concurso  público.  Direito  à 
nomeação. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de 
que, comprovada a necessidade do serviço e a existência de vaga, sendo 
esta  preenchida,  ainda  que  precariamente,  fica  caracterizada  a 
preterição  do  candidato  aprovado  em  concurso  público.  2.  Agravo 
regimental  não  provido.  (ARE  646080  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/12/2011,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 03-02-2012 PUBLIC 06-02-2012) 

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO. 
PRETERIÇÃO  NÃO  COMPROVADA.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO 
NÃO DEMONSTRADO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido 
de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número 
de vagas previstas no edital  tem direito líquido e certo à nomeação. 
Durante o período de validade do certame, compete à Administração, 
atuando com discricionariedade,  nomear os candidatos aprovados de 
acordo  com  sua  conveniência  e  oportunidade.  2.  Esse  entendimento 
(poder  discricionário  da  Administração  para  nomear  candidatos 
aprovados no certame durante sua validade) é limitado na hipótese de 
haver contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos 
e  e  ainda  existirem  candidatos  aprovados  no  concurso.  Nessas 
situações, a expectativa de direito destes seria convolada, de imediato, 
em direito subjetivo à nomeação. 3. A despeito da jurisprudência do STJ, 
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in casu, não conseguiu o impetrante (que não se classificara dentro do 
número  das  vagas  do  edital)  provar  que  o  Ministério  de  Estado  do 
Esporte nomeou candidatos  e/ou terceirizados em vagas que surgiram 
posteriormente à homologação do concurso durante a validade deste. 4. 
Mandado de Segurança denegado. (STJ - MS: 16696 DF 2011/0093870-0, 
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2013, 
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO PARA O CARGO  DE  PROFESSOR DE  NÍVEL MÉDIO DO 
ESTADO  DO  MARANHÃO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA 
COMPROVADA.  ILEGALIDADE.  PRETERIÇÃO  CONFIGURADA. 
CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO NA SUA LIQUIDEZ E 
CERTEZA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a aprovação em 
concurso  público  gera  mera  expectativa  de  direito  à  nomeação, 
competindo  à  Administração,  dentro  de  seu  poder  discricionário, 
nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e 
oportunidade.
2. Entretanto, a mera expectativa se convola em direito líquido e certo a 
partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, 
há a contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento 
das vagas existentes, em manifesta preterição àqueles que, aprovados 
em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 
função.  Agravo Regimental desprovido." (STJ. AgRg no RMS 29973 / MA.  
Rel.Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. em 26/10/2010). (Grifei).

No entanto, dessume-se do caderno processual que a autora 
não tem direito à nomeação em questão, uma vez que a classificação obtida no 
certame em referência não alcança sequer o número de oportunidades  previstas 
no  edital,  aliado  ao  fato  de  que  nos  autos  resta  comprovada  a  extinção  das 
contratações temporárias.

Forte  em  tais  razões,  inexiste  preterição  na  nomeação  da 
postulante  em  decorrência  de  contratações  temporárias  realizadas  pelo  Poder 
Público,  vez  que não  estando  mais  os  terceiros  ocupando nenhum dos  cargos 
pertencentes ao quadro, a extinção do referido vínculo contratual não faria surgir 
a vaga pretendida pela candidata, pois tal criação só pode decorrer de lei. 

O  Tribunal  Pleno  desta  Corte  de  Justiça  já  teve  a 
oportunidade  de  externar  o  seu  entendimento  sobre  essa  matéria,  quando  da 
análise do Mandado de Segurança nº 999.2009.000162-2/001, de relatoria do ínclito 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, cujo posicionamento adotado, aplica-se ao caso em 
tela: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO 
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APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO 
EDITAL.  ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS POR MÉDICOS 
REQUISITADOS  DE  OUTROS  ÓRGÃOS  DA  ADMINISTRAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  EDITAL  QUE  DISPONIBILIZOU  APENAS  UMA 
VAGA PARA A 6 ESPECIALIDADE PRETENDIDA. PREENCHIMENTO 
PELA PRIMEIRA APROVADA NO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO 
À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA. - Tendo o Edital disponibilizado 
apenas uma vaga para o cargo pretendido pelo impetrante, e tendo sido 
esta já devidamente preenchida pela primeira colocada no certame, não 
há que se falar em direito líquido e certo à nomeação. - Ao exercerem 
apenas uma função, os servidores eventualmente requisitados de outros 
órgãos não ocupam nenhum dos cargos pertencentes ao quadro do órgão 
requisitante.”  (TJPB.  MS  nº  999.2009.000162-2/001.  Rel.  Dr.  Miguel  de 
Britto Lyra Filho, Juiz de Direito Convocado. J. em 17/06/2009). Grifei. 

Isso posto, é improcedente o pedido lançado na exordial.

Por todo o arrazoado,  tendo em vista  a  improcedência  do 
pleito autoral, deixo de analisar as preliminares arguidas pelo Município de Patos, 
uma vez que restaram prejudicadas. E, com fulcro no §1º-A do art. 557 do Código 
de  Processo  Civil, DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO  E  À 
REMESSA OFICIAL, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça,  para reformar todos os termos da sentença de 
primeiro grau que determinou a adoção de providências necessárias  à nomeação 
de  Luzia  Fernandes  Monteiro  Neta  de  Oliveira para  o  cargo  de  técnica  em 
enfermagem. 

 Condeno, ainda, a impetrante, ao pagamento das despesas 
processuais,  que  ficará  suspenso  por  força  do  que  dispõe  o  art.  12,  da  lei  nº 
1060/50. 

Publique-se.
Intimações necessárias. 
Cumpra-se. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 24 de março de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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