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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO 
E OMISSÃO. EXISTÊNCIA.  ACOLHIMENTO DOS 
ACLARATÓRIOS  COM  EFEITOS 
MODIFICATIVOS.

– Restando configurada a contradição entre premissas 
lançadas  na  fundamentação  do  acórdão  ou  ainda 
entre a fundamentação e a conclusão, é de se acolher 
os embargos declaratórios interpostos, emprestando-
lhes efeitos modificativos.

–  A omissão, em primeira análise, representa a parte 
do acórdão embargado que,  em tese,  deveria ter se 
pronunciado  sobre  determinado  ponto  de  extrema 
relevância  para  o  deslinde  da  causa  e  que,  não 
obstante, quedou-se inerte.

V i s t o s ,  e t c .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003186-12.2013.815.0251                                 1



Trata-se  de Embargos  de  Declaração, opostos  pelo 
Ministério  Público  do Estado da  Paraíba,  contra  decisão monocrática 
(fls. 198/201) que – nos autos do mandado de segurança impetrado por 
Odete Lima em face de ato supostamente ilegal praticado pela Prefeita do 
Município de Patos-PB –, dando provimento ao reexame necessário e ao 
recurso apelatório  do  ora embargante,  denegou “a  ordem pleiteada,  nos  
termos do disposto no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.”, ao reconhecer a perda 
do objeto da ação mandamental, em decisão assim ementada:

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  À 

NOMEAÇÃO  EM  CARÁTER  EFETIVO.  CONCESSÃO  DA 

SEGURANÇA  NA  INSTÂNCIA  A  QUO.  NOMEAÇÃO 

REALIZADA  ESPONTANEAMENTE  PELA 

ADMINISTRAÇÃO  APÓS  A  INTERPOSIÇÃO  DO  APELO. 

PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  AUSÊNCIA  DE 

INTERESSE  PROCESSUAL.  REFORMA  DO  DECISUM. 

SEGURANÇA  DENEGADA. PROVIMENTO 

MONOCRÁTICO  DO  REEXAME  NECESSÁRIO  E  DO 

APELO. AUTORIZAÇÃO EMANADA DO ART. 557, CAPUT, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A perda do objeto da ação mandamental implica a ausência de 

interesse  processual  e  leva  à  denegação  da  segurança,  nos 

termos do disposto no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.”

Em  suas  razões,  fls.  219/227,  o  Órgão  Ministerial 
afirma que “a nomeação da impetrante não se deu de forma “espontânea”, pois  
decorreu  de  decisão  judicial”,  motivo  por  que  aduz  ser  contraditória a 
decisão  embargada  ao  reconhecer  a  perda  do  objeto  da  ação 
mandamental, “razão pela qual deve ser mantida a denegação do mandamus,  
mas sob o fundamento diverso”.

Sustenta  omissão “por ter  restado ausente a análise  de  
que a impetrante, aprovada na 70ª (septuagésima) colocação, para um concurso  
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que  previa  apenas  33  (trinta  e  três)  vagas,  sendo  31  (trinta  e  uma)  para  
concorrência  geral  e  02 (duas)  para  portadores  de  necessidades  especiais,  não  
conseguiu apresentar  prova  pré-constituída  de  seu alegado  direito,  ou seja,  a  
criação de vagas em cargo efetivo.”.

 
Pugna,  “Caso  não  sejam  esclarecidas  a  omissão  e  a  

contradição apontadas” pelo prequestionamento da matéria, com a expressa 
análise dos artigos “art. 5º, LXIX e LV, da Constituição e art. 1º, da Lei nº  
12.016/09”.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos 
para,  sanando  os  supostos  vícios,  conferir-lhes  efeitos  infringentes  de 
modo a “denegar a segurança, reconhecendo-se a ausência de direito líquido e  
certo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas, quando  
ausente comprovação de vagas efetivas;”.

Contrarrazões  da  embargada,  fls.  359/369,  pela 
rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

D E C I D O .

Entendo que os embargos devem ser acolhidos,  em 
virtude de contradição no decisum, pois, embora a “Portaria nº 198/2014”, 
de 10/03/2014 (fl. 183), não informe que a nomeação da candidata ocorrera 
em virtude de decisão judicial,  no “EDITAL DE CONVOCAÇÃO 030/2014”, 
de 21/02/2014 (fls. 147/151), existe a discreta nota de rodapé nº 17 onde consta 
que a candidata Odete de Lima foi “Convocada por força de Decisão Judicial no  
Processo  nº  0003186-12.2013.815.0251  em tramitação  pela  5ª  Vara  da  Comarca  de  
Patos (PB).”.

Constatada  a  contradição  –  tendo  em  vista  que  a 
nomeação não ocorrera espontaneamente, mas sim por força de decisão 
judicial  –  inexistiu  a  perda  do  objeto  da  presente  ação  mandamental, 
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sendo  necessário,  portanto,  analisar  questão  omissa  na  decisão 
monocrática: se a impetrante conseguiu apresentar prova pré-constituída 
de seu alegado direito líquido e certo, ou seja, a existência de vagas no 
cargo efetivo para o qual prestou concurso em número suficiente a atingir 
a sua classificação no certame.

Pois bem.

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  para  o  ingresso  no 
serviço  público  necessário  se  faz  a  aprovação  através  de  concurso, 
conforme se depreende do art.  37, I,  da Constituição Federal,  e art. 30, 
incisos VII e VIII, da Constituição Estadual. Senão vejamos:

“Art. 30. A administração pública direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
eficiência e, também, ao seguinte:

VII - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros  que preencham os  requisitos  estabelecidos  em lei, 
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

VIII – a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista  em lei,  ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração”

No caso dos autos, incontroverso que Odete de Lima 
prestou  concurso  público  para  provimento  do  cargo  de  Técnica  de 
Enfermagem –  Classe  I  (ESF)  e  foi  classificada  em 70º  (septuagésimo) 
lugar, consoante lista acostada à fl. 13. Contudo, para o referido cargo, o 
certame ofereceu apenas 31 (trinta e uma) vagas gerais e 02 (duas) vagas 
reservadas  para  portadores  de  necessidades  especiais,  conforme  se 
observa à fl. 32 do edital.

Registre-se  que  o  candidato  aprovado  em concurso 
público  dentro  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  tem  direito 
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líquido  e  certo  à  nomeação.  Porém,  cabe  à  Administração  Pública, 
utilizando-se da discricionariedade, nomear pessoas além da quantidade 
ofertada,  se  surgirem  novas  vagas  durante  a  vigência  do  concurso, 
quando aqueles classificados fora do número de vagas previsto passam a 
ter direito à nomeação.

No caso dos autos, os documentos colacionados não 
comprovam que houve preterição à impetrante, aprovada no concurso 
público. É de se reconhecer a existência de precariedade na contratação 
de  pessoal  para  a  ocupação  do  mesmo  cargo  ou  função,  fls.  93/94. 
Entretanto, apesar de restar demonstrada a necessidade do serviço, não se 
provou a existência de novas vagas.

Dessa  forma,  analisando  o  edital  em  referência, 
verifico  ter  ofertado  apenas  33  (trinta  e  três)  vagas  para  o  cargo  de 
Técnica  de  Enfermagem  (ESF),  sendo  duas  para  pessoas  com 
necessidades especiais, e, durante a validade do concurso, percebe-se não 
ter surgido quantidade superior de vagas. Por este motivo, não há que se 
falar em preterição.

Ressalte-se  que  os  documentos  colacionados  pela 
autora,  dando conta da contratação precária para o mesmo cargo,  não 
comprova a existência de cargo vago para Técnica de Enfermagem (ESF) 
em  número  a  atingir  sua  posição  no  certame,  mas  sim  somente  a 
contratação de pessoal por excepcional interesse público para exercer a 
referida função. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO 

PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC NÃO 
CARATERIZADA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  CANDIDATA 
CLASSIFICADA  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 

OFERECIDAS  PELO  EDITAL.  EXPECTATIVA DE  DIREITO. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  EXISTÊNCIA  DE  CARGOS 

VAGOS E DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. REEXAME DE 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. (...) 3. O 
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STJ  adota  o  entendimento  de  que  a  mera  expectativa  de 
nomeação  dos  candidatos  aprovados  em  concurso  público 
(fora  do  número de vagas)  convola-se  em direito  líquido e 
certo  quando,  dentro  do  prazo  de  validade  do certame,  há 
contratação  de  pessoal  de  forma  precária  para  o 
preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles 
que,  aprovados,  estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 
função. 4.  In casu, a corte a quo consignou que "a apelante 
limitou-se,  em  sua  petição  inicial,  a  alegar  a  existência  de 
contratação  de  pessoas,  de  forma  terceirizada,  para 

desempenhar  as  funções  de  competência  do  cargo  de 
engenheiro ambiental para o qual prestou concurso público (o 

que, segundo suas alegações, configuraria a sua preterição no 
referido certame), mas em nenhum momento alegou ou trouxe 

qualquer início  de prova de que havia cargos vagos a serem 
preenchidos ". Assim, para contrariar o estatuído pelo tribunal 
de origem seria necessário reexaminar as provas contidas nos 
autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante o óbice da 

Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ;  
AgRg-AREsp 513.413; Proc. 2014/0107165-9; ES; Segunda Turma;  

Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 05/08/2015) (negritei)

Assim, de acordo com o entendimento dominante nos 
tribunais  superiores,  o  candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas 
possui  uma  mera  expectativa  de  direito  à  nomeação,  que  somente  se 
transmuda  em  direito  líquido  e  certo  se  comprovada  a  existência  de 
novas  vagas durante  o  certame,  bem assim a  necessidade  do  serviço. 
Nesse sentido:

REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE  AUXILIAR  DE 
SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CANDIDATA 
CLASSIFICADA  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS. 
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CARGOS 
VAGOS  PARA  O  QUAL  A  IMPETRANTE  FOI 
CLASSIFICADA NO CERTAME. CONTEXTO DAS PROVAS 
RETRATA QUE NÃO HOUVE O TRANSCURSO DO PRAZO 
DE  VALIDADE  DO  CONCURSO.  PROVIMENTO  DA 
REMESSA  PARA  DENEGAR  A  ORDEM.  Segundo 
entendimento  dominante  nos  tribunais  superiores,  o 
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candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas  possui  uma 
mera  expectativa  de  direito  à  nomeação,  que  somente  se 
transmuda  em  direito  líquido  e  certo  se  comprovada  a 
existência  de  novas  vagas  durante  o  certame,  bem assim  a 
necessidade  do  serviço.  Dentro  do  prazo  de  validade  do 
concurso,  a  administração pública detém a liberdade regrada 
pela conveniência e oportunidade para definir o momento em 
que  será  expedido  o  ato  de  nomeação  dos  candidatos 
aprovados  no  concurso  público,  ou  até  mesmo,  definir  a 
situação daqueles que foram tão somente classificados. Como a 
pretensão  mandamental  não  está  respaldada  em  fatos 
incontroversos,  conclui-se  que  o  direito  da  impetrante  não  é 
líquido  e  nem  certo,  impondo  a  modificação  da  decisão 
hostilizada, que está destoante do conjunto probatório inserto 
nesta relação processual.  (TJPB;  RN 0000334-15.2013.815.0251;  
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  
Morais Guedes; DJPB 17/06/2015; Pág. 17)

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. 
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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) 

Na hipótese dos autos, a impetrante não comprovou 
seu direito subjetivo à nomeação, porquanto não restaram demonstrados 
os dois requisitos necessários à configuração desse direito, quais sejam, a 
existência de cargos vagos e a preterição de seu direito.

Desse modo, como a autora não obteve classificação 
dentro do número de vagas ofertadas pelo edital do certame, bem como 
inexistiu  demonstração  da  existência  de  cargo  vago,  resta  afastado  o 
pleito  veiculado na  exordial, impondo-se  o  acolhimento  dos  presentes 
embargos.

Com  essas  considerações,  monocraticamente, 
ACOLHO  OS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS,  emprestando-lhes 
efeito  modificativo  para,  DANDO  PROVIMENTO  AO  REEXAME 
NECESSÁRIO E AO RECURSO APELATÓRIO, reformar a sentença para 
denegar a segurança pleiteada, em virtude da ausência de direito líquido 
e certo, anulando a nomeação e posse de Odete de Lima.

P.I.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 21 de junho de 
2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     R E L A T O R A
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