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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DAS  VAGAS 
PREVISTAS  NO  EDITAL.  NOVO  CONCURSO 
LANÇADO  E  CRIAÇÃO  DE  NOVOS  CARGOS. 
CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS  DURANTE  A 
VALIDADE DO PRIMEIRO CERTAME.  PRETERIÇÃO 
CONFIGURADA.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA 
REMESSA.

— Há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora  
do número de vagas do edital, quando surgirem novas vagas, ou for  
aberto  novo  concurso  durante  a  validade  do  certame  anterior,  e  
ocorrer  a  preterição  de  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  de 
forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (RE 837-
311- Rel. Min. Luiz Fux – Repercussão Geral – 18/04/2016).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima 
identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade, em  negar 
provimento à remessa nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Necessária em face  da sentença  de  fls. 
143/145,  proferida  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  em  que  foi  concedida  a 
segurança para determinar a nomeação da candidata aprovada para o cargo de Monitor 
de creche no Município de Pombal.

Não houve recurso voluntário (fl. 152).



Em parecer  de  fls.157/159,  o  Ministério  Público  opinou pelo 
desprovimento da remessa. 

É o relatório.

Voto.

Conforme determina a Lei do Mandado de Segurança1, no caso 
das  sentenças  concessivas,  o  reexame  necessário  é  obrigatório.  Assim,  conheço  da 
remessa e passo a analisá-la: 

No caso dos autos, narra a promovente que prestou o concurso 
para o cargo de Monitor de creche no Município de Pombal, no qual foram ofertadas 06 
(seis)  vagas.  O concurso foi  aberto em 06/11/2011, com prazo de dois anos, teve o 
resultado final homologado em 19/9/2012 e foi prorrogado por mais dois anos em 2014. 

A impetrante classificou-se na 8ª posição, ou seja, fora das vagas 
previstas  no  edital.  Ocorre  que  após  a  nomeação  da  7ª  colocada  (06/05/2015),  a 
impetrante passou a figurar em primeiro lugar na lista de espera.

Em 21/08/2015, ainda na validade do certame da impetrante, a 
autoridade impetrada lançou novo edital de Concurso Público prevendo 4 (quatro) vagas 
para o cargo de Monitor de creche. 

Em 24/08/2015 foi  editada  a  Lei  1.678/2015 que criou,  entre 
outros,  16  (dezesseis)  cargos  de  Monitor  de  Creche  vinculado  à  Administração 
municipal.

Observe-se  que,  a  teor  da  recente  jurisprudência  do  STF,  a 
abertura  de  novo  edital  durante  o  prazo  de  validade  de  certame  anterior,  ou  o 
surgimento de novas vagas não significam, de plano, direito subjetivo à nomeação dos 
candidatos  do concurso  anterior,  aprovados fora  das  vagas  do edital.  Com efeito,  é 
necessário que seja demonstrada a preterição dos candidatos aprovados fora das vagas 
do concurso anterior, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 

Explico:  sobre  o  tema  de  nomeação  de  candidatos  aprovados 
fora  do  número  de  vagas  previstas  no  edital,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no 
julgamento do RE nº 837.311, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, estabeleceu a seguinte 
tese de direito subjetivo à nomeação em sede de repercussão geral:

1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do 
edital  (RE 598099);
2) Quando houver preterição na nomeação por não observância 
da ordem de classificação (súmula 15 do STF);

1

Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 

§  1o  Concedida  a  segurança,  a  sentença  estará  sujeita  obrigatoriamente  ao  duplo  grau  de 
jurisdição. 



3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso 
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de 
candidatos  aprovados  fora  das  vagas  de  forma  arbitrária  e 
imotivada por parte da Administração.

Assim,  entendeu  o  STF,  no  julgado  acima  referido,  que  a 
preterição arbitrária e imotivada caracteriza-se “por comportamento tácito ou expresso 
do Poder Público capaz de revelar a necessidade de nomeação do aprovado durante o 
período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

In casu, a impetrante demonstrou a contratação por excepcional 
interesse público de várias pessoas para exercer as funções de monitor de creche que 
vem ocorrendo desde 2012, e se mantêm mesmo após a criação de 16 (dezesseis) novos 
cargos  públicos  com a Lei  1678/2015,  que passou a  viger  no prazo de validade do 
certame da impetrante (fls.77/77v). Neste sentido, encontra-se devidamente comprovada 
a preterição,  sem nenhuma justificativa por parte da administração que, por sua vez, 
demonstra,  indubitavelmente,  a  necessidade  do  serviço  de  Monitor  de  creche,  do 
contrário não manteria, nem faria novas contratações temporárias para o exercício dessa 
função.

Ao  contrário  do  que  afirma  o  impetrado,  as  contratações 
temporárias não estão justificadas nos contratos, como se vê às fls. 104/106 e 125/130, 
foram realizados desde 2012  (fl.77) e os novos contratos tinham validade até julho de 
2015, no entanto, quando da apresentação das informações em setembro de 2015, os 
mesmos contratados continuam fazendo parte da administração.

Assim,  verificada  a  necessidade  da  Administração,  com  as 
contratações  temporárias  para  a  função  de  monitor  de  creche  dentro  do  prazo  de 
validade  do  certam  anterior  e  havendo  candidato  devidamente  aprovado,  é  de  se 
reconhecer o direito à nomeação da impetrante.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA, 
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  (relator),  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  de 
Moura Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Necessária em face  da sentença  de  fls. 
143/145,  proferida  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  em  que  foi  concedida  a 
segurança para determinar a nomeação da candidata aprovada para o cargo de Monitor 
de creche no Município de Pombal.

Não houve recurso voluntário (fl. 152).

Em parecer  de  fls.157/159,  o  Ministério  Público  opinou pelo 
desprovimento da remessa. 

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 10 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     Relator


