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EMBARGOS INFRINGENTES.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  CONCURSO PÚBLICO
PARA  FARMACÊUTICO.  CANDIDATA
CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
OFERTADAS  NO  EDITAL.  COMPROVAÇÃO  DE
CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  PARA  CARGOS
VAGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO
STF.  ATO  DO  PODER  PÚBLICO  QUE
DEMONSTRA  A  NECESSIDADE  DE
CONTRATAÇÃO.  ESTADO  QUE  NÃO
COMPROVOU  A AUSÊNCIA TRANSITÓRIA DOS
TITULARES DOS CARGOS PARA JUSTIFICAR AS
CONTRATAÇÕES.  BURLA  AO  CONCURSO
PÚBLICO.  ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS
INFRINGENTES.

- A  comprovação  de  contratação  precária,
como  forma  de  preenchimento  de  cargos  vagos
durante  o prazo de validade do concurso,  confere
ao  candidato  aprovado  em  concurso  público  em
igual número o direito de nomeação. 

- No  caso,  o  cargo  de  farmacêutica
corresponde  a  um  serviço  público  de  saúde
essencial  e  permanente  e,  por  esta  razão,  salvo
situações  excepcionalíssimas,  como  epidemias  ou
substituição  ao  afastamento  transitório  de  seus
titulares,  não  poderia  ser  alvo  de  cargos
temporários.

 “(...)  não  se  poderia  admitir  que  se  façam
contratações  temporárias  para  atividades
permanentes,  mormente  quando  há  concurso
público  em  plena  vigência,  como  no  caso  em
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apreço.  Essa  contratação  precária,  friso  uma  vez
mais, é uma burla à exigência constitucional talhada
no art. 37, II, da CF/88 (STF; ARE-AgR-ED 649.046;
MA;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.
18/12/2012; DJE 20/02/2013; Pág. 33).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  maioria  de  votos, ACOLHER  os  Embargos  Infringentes,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.307.

RELATÓRIO

Mariana Nóbrega Santos interpôs  Embargos Infringentes de

fls.211/222  em  face  do  acórdão  de  fls.166/171  da  lavra  do  Exmo.

Desembargador João Alves da Silva, que, nos autos da Ação de Obrigação de

Fazer, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado da Paraíba e julgou

improcedente  o  pedido  autoral,  cujo  objetivo  era  que  fosse  determinada  a

imediata nomeação da Impetrante no cargo de Farmacêutica, com lotação na

Secretaria de Saúde do Estado, em exercício no Hospital de Doenças Infecto

Contagiosas Dr. Clementino Fraga.

A Embargante aduz, em síntese, que foi  classificada em 12º

(décimo segundo) lugar no concurso, tendo sido oferecidas, inicialmente, cinco

vagas. Todavia, o Estado da Paraíba contratou treze farmacêuticos de forma

precária,  além  de  existirem  três  vagas  decorrentes  de  exonerações  de

servidores efetivos.

Alega que as contratações precárias superam sua classificação

(7ª na lista de espera) e que o Diretor-Geral do Hospital de Doenças Infecto

Contagiosas  Dr.  Clementino  Fraga  informou,  à  fl.152,  a  existência  de  um

quantitativo  de  19  (dezenove)  vagas,  sendo  que  apenas  5  (cinco)  são

preenchidas por servidores efetivos e as outras 14 (quatorze) por servidores

contratados precariamente. 

2



Embargos Infringentes nº 2008833-91.2014.815.0000

Argumenta que, nesse contexto, não pode ser mantida a tese

da  discricionariedade  da  Administração  Pública,  por  violar  o  princípio  da

legalidade e moralidade e implicar em preterição de candidata habilitada.

Requer, assim, o provimento dos Embargos Infringentes para

que seja mantida a sentença de primeiro grau.

Devidamente  intimado,  o  Embargado  não  impugnou  os

Embargos Infringentes, conforme certidão de fl.226.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  dos

Embargos Infringentes (fls.234/240).

É o relatório.

VOTO

A Embargante foi classificada em 12º (décimo segundo) lugar no

concurso, fora do número de vagas oferecidas no edital, que estabelecia apenas

cinco vagas. No entanto, diante de contratações precárias para o exercício da

função de farmacêutico durante o prazo de validade do concurso, teria adquirido

o direito à nomeação. 

Alega que as contratações precárias superam sua classificação

(7ª na lista de espera) e que o Diretor-Geral do Hospital de Doenças Infecto

Contagiosas  Dr.  Clementino  Fraga  informou,  à  fl.152,  a  existência  de  um

quantitativo  de  19  (dezenove)  vagas.  Afirma,  que  apenas  5  (cinco)  são

preenchidas por servidores efetivos e as outras 14 (quatorze) por servidores

contratados precariamente. 

Pois bem. 

A Lei nº 8.359/2007 informa que o quantitativo de Farmacêuticos

do Estado é de 235 cargos e o extrato do Sagres informa que estão providos

157. Logo, conclui-se que há um quantitativo de cargos de farmacêuticos vagos

ou irregularmente preenchidos. 
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À  fl.  152,  consta  a  informação  do  Complexo  Hospitalar  de

Doenças Infecto-Contagiosas – Dr. Clementino Fraga de que existem 19 vagas

de farmacêutico no nosocômio. 

Por sua vez, à fl. 147, o Estado informa que todas as 19 vagas

estão preenchidas, não havendo nenhuma vaga em aberto. 

Já à fl. 297, o Ente Público informa que existem 10 servidores

efetivos laborando no hospital. Conclui-se, assim, que existem 9 cargos vagos no

hospital que estão sendo ocupados por servidores temporários.

 

Em contrapartida,  o  Estado  da  Paraíba  não  trouxe  nenhuma

prova  de  que  não  existiam  as  contratações  precárias  demonstradas  pela

Impetrante por meio dos documentos de fls. 40/43, os quais foram corroborados

pelas informações assim prestadas pelo próprio Ente Público. 

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de

que a expectativa de direito de ser nomeado em cargo público em decorrência

de aprovação em certame, convola-se em direito subjetivo à nomeação se o

candidato aprovado provar que, no decorrer do prazo de validade do edital,

houve a contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos.

De  fato,  diversos  membros  deste  Tribunal  entendem  que  a

preterição só ocorre quando as vagas já existem, como, por exemplo, em caso

de ter  ocorrido exoneração ou vacância,  bem como, quando surgem novas

vagas em decorrência de lei. Nessa ótica, a mera contratação de servidores

temporários não implica em preterição do candidato classificado no certame,

fora do número de vagas, se não houver surgimento de vagas pelas formas

descritas acima. Nesse sentido, foi o Acórdão objeto destes Embargos.

No  entanto,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  analisar  a

contratação precária  de servidores para  cargos permanentes,  destacou que

isto  não  é  possível,  principalmente,  quando  há  concurso  público  em plena

vigência, pois assim ocorreria burla à exigência constitucional prevista no art.

37, II, da CF/88. 
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Saliente-se que não se trata de precedente antigo da Corte

Suprema, como veremos adiante.

No caso, o cargo de Farmacêutica é um serviço público de

saúde  essencial  e  permanente  e,  por  esta  razão,  salvo  situações

excepcionalíssimas,  como  epidemias,  por  exemplo,  não  pode  ser  alvo  de

cargos temporários.

Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
COM  AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  EFEITOS  INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade,
inviável  a  revisão  em  sede  de  embargos  de
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535
do  CPC.  2.  O  magistrado  não  está  obrigado  a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do
julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se
inadmissível,  em sede de embargos. (precedentes:
AI  n.  799.509-AGR-ED,  relator  o  ministro  Marco
Aurélio, 1ª Turma, dje de 8.9.2011; e RE n. 591.260-
AGR-ED,  relator  o  ministro  Celso  de  Mello,  2ª
Turma,  dje  de  9.9.2011).  4.  In  casu,  o  acórdão
originariamente  recorrido  assentou:  "mandado  de
segurança.  Direito  constitucional  e  administrativo.
Concurso  público.  Direito  subjetivo  à  nomeação.
Contratação  temporária.  Existência  de  candidatos
devidamente  aprovados  e  habilitados  em  certame
vigente. Burla à exigência constitucional do art. 37,
II, da CF/88. Caracterização. Deferimento da ordem
que se impõe. I- a aprovação em concurso público,
fora  da  quantidade  de  vagas,  não  gera  direito  à
nomeação,  mas  apenas  expectativa  de  direito.  II-
essa expectativa, no entanto, convola-se em direito
subjetivo,  a  partir  do momento em que,  dentro do
prazo de validade do concurso, há contratação de
pessoal, de forma precária, para o preenchimento de
vagas  existentes,  em  flagrante  preterição  àqueles
que, aprovados em concurso ainda válido, estariam
aptos  a  ocupar  o  mesmo  cargo  ou  função.
Precedentes  do  STJ  (RMS  nº  29.973/ma,  quinta
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turma.  Rel.  Min.  Napoleão  nunes  mais  filho.  Dje
22/11/2010).  III-  a  realização  de  processo  seletivo
simplificado, no caso ora apresentado, representou
manifesta afronta à Lei Estadual nº 6.915/97, a qual
regula a contratação temporária de professores no
âmbito do Estado do Maranhão, especificamente do
inciso VII do seu art. 2º. IV- com efeito, a disposição
acima referida é clara no sentido de que somente
haverá  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse  público  na  admissão  precária  de
professores na rede estadual de ensino acaso não
existam candidatos aprovados em concurso público
e  devidamente  habilitados.  V-  a  atividade  de
docência é permanente e não temporária.  Ou seja,
não  se  poderia  admitir  que  se  façam
contratações  temporárias  para  atividades
permanentes,  mormente  quando  há  concurso
público  em  plena  vigência,  como  no  caso  em
apreço. Essa contratação precária, friso uma vez
mais,  é  uma  burla  à  exigência  constitucional
talhada  no  art.  37,  II,  da  CF/88.  VI-  segurança
concedida. " 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STF;  ARE-AgR-ED 649.046;  MA;  Primeira  Turma;
Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  18/12/2012;  DJE
20/02/2013; Pág. 33) (negritei)

Ao julgar RECURSO EXTRAORDINÁRIO na ADIN nº 527.109,

que tratava da contratação temporária para cargos permanentes, citou o STF o

seguinte precedente:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  LEI  ESTADUAL
CAPIXABA QUE DISCIPLINOU A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS  DA
ÁREA  DE  SAÚDE.  POSSÍVEL  EXCEÇÃO
PREVISTA  NO  INCISO  IX  DO  ART.  37  DA LEI
MAIOR.  INCONSTITUCIONALIDADE.  ADI
JULGADA  PROCEDENTE.  I  -  A  contratação
temporária  de  servidores  sem  concurso  público  é
exceção, e não regra na Administração Pública, e há
de ser regulamentada por lei do ente federativo que
assim  disponha.  II  -  Para  que  se  efetue  a
contratação  temporária,  é  necessário  que  não
apenas seja estipulado o prazo de contratação em
lei,  mas,  principalmente,  que  o  serviço  a  ser
prestado revista-se do caráter da temporariedade. III
-  O serviço público de saúde é essencial, jamais
pode-se  caracterizar  como  temporário,  razão
pela  qual  não  assiste  razão  à  Administração
estadual capixaba ao contratar temporariamente
servidores para exercer tais funções.  IV - Prazo
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de  contratação  prorrogado  por  nova  lei
complementar: inconstitucionalidade. V - É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir
contratação  temporária  de  servidores  para  a
execução  de  serviços  meramente  burocráticos.
Ausência  de  relevância  e  interesse  social  nesses
casos.  VI  -  Ação  que  se  julga  procedente”  (ADI
3.430/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, Dje 22.10.2009, grifos nossos).

Destacou a Ministra Relatora, Carmen Lúcia, em seu voto:

“No  caso  vertente,  parece-me fora  de  dúvida  de
que contrariam os incisos II  e  IX  do art.  37 da
Constituição  da  República  as  contratações
‘temporárias’ de pessoal, nos termos do art. 2º da
Lei  Complementar  nº  1.120/2003  do  Município  de
Congonhal, de “I -  médicos, dentistas, enfermeiros,
técnicos em enfermagem,  bioquímico,  técnicos em
RX  (…).  Ademais,  “a  obrigatoriedade  de  concurso
público,  com  as  exceções  constitucionais,  é
instrumento  de  efetivação  dos  princípios  da
igualdade,  da  impessoalidade  e  da  moralidade
administrativa,  garantidores  do  acesso  aos  cargos
públicos aos cidadãos”.

Portanto,  não  é  possível  a  contratação  temporária  para

atividades  permanentes,  principalmente,  quando,  além de  restar  provada  a

contratação precária de farmacêuticos e a existência de candidatos aprovados

no certame, o Impetrado não provou que as contratações ocorreram com a

finalidade  de  suprir  a  necessidade  temporária  do  Município,  em razão  dos

afastamentos transitórios dos titulares.

Independentemente do posicionamento que se tenha diante da

matéria,  no caso concreto,  restou demonstrado o preenchimento de cargos

vagos  mediante  contratação  precária.  Desse  modo,  faz  jus  a  Impetrante  à

nomeação. 

Ressalte-se  que não  é  que  seja  totalmente  vedada  a

contratação  temporária  de  profissionais  de  saúde.  Afinal,  são  funções

essenciais  e  o ente público tem o dever  constitucional  de assegurar  a  sua

continuidade,  mediante a presença destes profissionais  nos hospitais.  Pode
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haver,  então,  a  excepcionalidade  do  interesse  público  determinante  da

contratação.  Se  fosse  esse  o  caso,  a  excepcionalidade  não  estaria  na

singularidade da atividade ou no seu contingenciamento, mas na imprevista,

porém,  imprescindível,  prestação,  que  impõe  que  o  interesse  tenha  de  ser

atendido,  ainda  que  em  circunstância  excepcional.  A  necessidade  da

contratação,  seria  temporária  e  o  interesse  excepcional  para  que  ocorra  o

desempenho  da  função  naquela  especial  condição,  como,  por  exemplo,

afastamentos temporários de servidores efetivos de licença para capacitação

ou  de licença-maternidade.  Entretanto,  no  caso  em tela,  foram contratados

farmacêuticos  quando  candidatos  aprovados  no  certame  esperavam  sua

nomeação,  sem qualquer  comprovação  da situação  transitória  a  justificar  a

contratação precária.

Como salientou  a  Ministra  Carmen Lúcia,  não  é  possível  a

contratação  temporária  para  atividades  permanentes  quando  candidatos

esperam sua nomeação. Pensar em contrário, viola os princípios da boa-fé, da

motivação e da proteção da confiança que regem os concursos públicos.

Da mesma forma entendeu o Ministro Humberto Martins em

caso de contratação precária para atividade permanente:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO
DECORRER  DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.
DIREITO À NOMEAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF.
1.  Trata-se de mandado de segurança em que se
alega  o  direito  líquido  e  certo  de  ser  nomeado  e
empossado  no  cargo  de  professor  de  ensino
fundamental  de língua portuguesa no Município de
Paço  do  Lumiar/MA,  em  razão  da  Secretaria  de
Educação  ter  contratado  temporariamente
profissionais  para  o  mesmo  cargo,  em  que  foi
aprovado dentro do prazo de validade do concurso.
2. Esta Corte Superior, inclusive em precedentes da
minha relatoria (RMS 34.095/BA), já entendeu pela
inexistência  de  direito  adquirido  dos  candidatos
aprovados em relação a eventuais novas vagas que
surgirem  no  prazo  de  validade  do  certame,
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caracterizando  a  investidura  ato  discricionário  da
Administração  Pública.  Todavia,  em  recente
julgamento (Inf. STF 622/2011 - RE 581.113/SC, Rel.
Min.  Dias  Toffoli),  o  Supremo  Tribunal  Federal
proclamou entendimento  diametralmente  oposto.  O
Superior Tribunal de Justiça o acompanhou na nova
orientação (Inf. STJ 488/2011 - RMS 31.847/RS, de
minha relatoria).
3. No caso dos autos, é incontroverso que, durante o
prazo  de  validade  do  concurso  público,  foram
realizadas  várias  contratações  temporárias  pela
Administração para  lecionar  no  Município  Paço do
Lumiar/MA.
4.  A  contração  temporária  de  professores,  em
princípio, não deve se enquadra no art. 37, inc. IX,
da Constituição da República, pois constitui atividade
essencial  prestada pelo Estado sem características
de natureza provisória ou transitória.
5. Assim, no caso concreto, a discricionariedade da
Administração  Pública  deve  ser  afastada  para
reconhecer direito líquido e certo da impetrante para
integrar  os  quadros  da  Secretaria  do  Estado  de
Educação do Estado do Maranhão.
6.  Recurso  ordinário  em  mandado  de  segurança
provido.
(RMS 34.794/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/02/2012, DJe 14/02/2012).

É muito importante analisar cada caso detalhadamente. Não é

este  mais  um  processo  em  que  o  candidato  foi  aprovado  fora  das  vagas

ofertadas  no  edital  e  tomou conhecimento  que  houve contratação  precária.

Trata-se  de  contratação  temporária  para  o  exercício  de  cargos  ou  funções

vagos, conduta vedada pela lei e, neste ponto, reside o direito da Embargante.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 890/DF, o

Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº

418/1993  por  entender  que  a  contratação  de  serviços  na  forma  por  ela

permitida  violava  o  art.  37,  inc.  IX,  da  Constituição  da  República.  Naquela

assentada  o  Ministro  Moreira  Alves  ressaltou:  “Com  efeito,  a  cláusula

constitucional autorizadora destina-se exclusivamente - e aqui a interpretação

restritiva se impõe - aos casos em que comprovadamente haja necessidade

temporária  de  pessoal.  Tal  situação  não  abrange  aqueles  serviços

permanentes que estão a cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível,

9



Embargos Infringentes nº 2008833-91.2014.815.0000

para os quais a Administração Pública deve alocar,  de forma planejada,  os

cargos públicos para isso suficientes, a serem providos pela forma regular do

concurso  público,  sob  pena  de  desídia  e  ineficiência  administrativa  (ADI

890/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.2.2004)”.

 As provas apresentadas pela Embargante são suficientes para

comprovar as contratações precárias, até porque o documento utilizado como

prova foi fornecido pela Secretária de Estado de Saúde.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  CANDIDATO  CLASSIFICADO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  DECADÊNCIA.
REJEITADA.  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA.
PRETERIÇÃO  COMPROVADA.  SEGURANÇA
CONCEDIDA.  É  firme  a  orientação  do  Superior
Tribunal de Justiça de que o prazo decadencial para
requerer, em mandado de segurança, nomeação de
candidato aprovado em concurso público, tem início
com o término da validade do concurso. O ato da
administração.  Contratação  de  servidores  de
forma precária comprova a existência de vagas
novas, a necessidade do serviço e a preterição dos
demais classificados, resultando, por conseguinte, o
direito  líquido  e  certo  do  candidato  à  nomeação,
ainda  que  aprovado  fora  do  número  de  vagas.
(TJMT;  MS  102650/2013;  Capital;  Sexta  Câmara
Cível; Relª Desª Vandymara G. R. P. Zanolo; Julg.
06/03/2014; DJMT 14/03/2014; Pág. 141)

A Ministra Carmen Lúcia afirmou que as contratações precárias

são uma forma de burla  ao concurso público.  Vejamos trecho de seu voto,

exarado no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 767.288:

“(...) as contratações precárias, temporárias, para o
exercício das funções dos cargos que foram objeto
do  certame,  cuja  natureza,  face  à  atividade
desenvolvida,  é  permanente,  além  de  evidenciar
burla  a exigência de concurso para o ingresso no
serviço  público,  revela  a  existência  de  vagas  a
serem preenchidas”.
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Nesse contexto e diante das provas colacionadas aos autos,

resta evidente o direito líquido e certo da Autora à nomeação.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS INFRINGENTES

para  julgar  procedente  o  pedido  inicial,  mantendo  integralmente  a

sentença de primeiro grau.

É o voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Presidente.  Relator:
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos.  Revisor:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Tércio  Chaves  de
Moura (Juiz  convocado para  substituir  a  Desembargadora Maria  das  Neves do Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e  José Ricardo Porto. Absteve-se de votar a Exma. Sra.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Valberto  Cosme  de  Lira,  Procurador  de
Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 1º de junho de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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