
 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL nº 0000441-59.2013.815.0251
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
APELANTE : Município de Patos
ADVOGADOS : Walber Rodrigues Mota e Rubens Leite Nogueira da Silva
APELADA : Janaína Fernandes de Miranda
ADVOGADO : Taciano Pontes de Freitas
REMETENTE : Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos
JUIZ : Ramonilson Alves Gomes

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO
PÚBLICO.  TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA.
NOMEAÇÃO  MEDIANTE  LIMINAR.  CANDIDATA
CLASSIFICADA  FORA  DAS  VAGAS.
INEXISTÊNCIA  DE  CARGO  EFETIVO  VAGO.
CONTRATAÇÃO  DE  TEMPORÁRIO.  AUSÊNCIA
DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ.  REFORMA  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  FATO
CONSUMADO.  RE nº 608.482, JULGADO SOB O
REGIME  DO  ART.  543-B  do  CPC/1973.
PROVIMENTO.

-  Segundo  firmes  precedentes  jurisprudenciais  do
STF e  do STJ,  a  contratação precária  de  agentes
públicos somente configura preterição na ordem de
nomeação  de  aprovados  em  concurso  público
vigente - ainda que fora do número de vagas previsto
no edital  -  quando referida  contratação tiver  como
finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

- O STF, ao julgar o RE nº 608.482, de Relatoria do
Min.  Teori  Zavaski,  sob o regime do art.  543-B do
CPC/1973, sedimentou  que,  de maneira geral,  não
se  aplica  a  “Teoria  do  Fato  Consumado”  para  a
manutenção da nomeação de aprovado em concurso
público decorrente de decisão liminar,  porquanto é
do  conhecimento  prévio  do  candidato  e  da
administração, a sua natureza precária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  a  Apelação  Cível  e  a  Remessa
Necessária,  nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.262.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município  de  Patos,  inconformado com a Sentença exarada

pelo Juiz da 5ª Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação de Obrigação

de  Fazer  julgou  procedente  o  pedido  para,  confirmando  a  medida  liminar

deferida às fls. 77/79, determinar que o Promovido, no prazo de 10 (dez) dias,

adotasse providências necessárias à nomeação da Autora no cargo de Auxiliar

de Serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Em suas razões recursais, o Apelante, preliminarmente, alegou

que o presente feito perdeu o objeto, pois a parte autora embasou o seu pedido

no fato de a Edilidade ter em seus quadros, funcionários contratados por tempo

determinado ocupando a vaga destinada aos aprovados em concurso público.

Sustentou  que  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  (0003736-

07.2013.815.0251),  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  foi  celebrado

acordo no qual o Município de Patos aceitou em rescindir todos os contratados

por excepcional interesse público até a data de 15.12.2013. 

Ainda em sede preliminar, arguiu a impossibilidade jurídica do

pedido,  tendo em vista que o edital  previa a existência de 28 (vinte e oito)

vagas e a Autora foi aprovada na 43ª posição.

No mérito, o Recorrente aduziu que o pedido autoral deve ser

julgado improcedente, pois a Demandada foi classificada fora do número de

vagas, e que já foram convocados todos os aprovados. Disse, inclusive, que os

servidores  contratados  mediante  contrato  temporário  foram  exonerados,

conforme  acordado  nos  autos  do  Processo  nº  0003736-07.2013.815.0251.

Aduziu que o mero cumprimento de medida liminar, não gera direito líquido e

certo à convocação. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso (fls. 219/235)
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Contrarrazões às fls. 241/245.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Apelação (fls. 251/256).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na  forma  nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a decisão recorrida e o recurso contra

ela manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplica os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito  isso,  caberia  a análise das preliminares aventadas pelo

Apelante.  Todavia,  entendo  que  tais  questões,  na  presente  hipótese,  se

confundem  com  o  mérito  recursal,  motivo  pelo  qual  as  apreciarei

concomitantemente com o exame meritório.

Nessa  senda,  o  que  a  Autora  alegou  é  que  existia  a

necessidade de pessoal para o cargo de Auxiliar de Serviços, uma vez que,

apesar de classificada em 43º lugar, fora do número de vagas ofertadas no

concurso (no caso, vinte e oito vagas), foram convocados apenas 32 (trinta e

dois)  candidatos,  embora  o  documento  fornecido  pelo  Sistema  Sagres  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  (fl.  12),  prove  que  foram  contratados,  por

excepcional interesse público, 154 (cento e cinquenta e quatro) servidores para

exercerem o cargo de Auxiliar de Serviços.
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Todavia,  o  Município  comprovou  que  em  razão  de  acordo

realizado  com  o  Ministério  Público  no  processo  de  nº  0003736-

07.2013.815.0251,  todos  os  contratados  por  excepcional  interesse  público

foram exonerados até 15.12.2013.

Com efeito, sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal

de Justiça e do STF é de que a  expectativa de direito de ser nomeado em

cargo público em decorrência de aprovação em certame será transformada em

direito subjetivo à nomeação se o candidato provar que, no decorrer do prazo

de  validade  do  edital,  houve  a  contratação  precária  de  terceiros  para  o

exercício dos cargos vagos.

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.

Existe uma exceção: o Supremo Tribunal Federal destacou que

não é possível a contratação precária de servidores para cargos permanentes.

Entretanto,  o  cargo de Auxiliar  de Serviços não é cargo permanente,  como

seria o de Professor ou dos profissionais da área de saúde.

Assim,  entendo  que  a  contratação  precária  somente

configuraria  preterição  na  ordem de  nomeação  de  aprovados  em concurso

vigente,  ainda que fora do número de vagas previsto  no edital,  se referida

contratação tivesse como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos,

o que não ocorreu na espécie.

Não  basta,  portanto,  a  demonstração  de  necessidade  do

serviço, sendo imprescindível que seja, de plano, comprovado o surgimento de

mais cargos de Auxiliar de Serviço, por lei, exoneração ou vacância, porquanto

todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital

foram nomeados.
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Corroborando  as  afirmações  feitas,  cito  os  seguintes

precedentes:

EMENTA  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário
com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação
de servidores temporários. Existência de cargos efetivos
vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso
vigente.  Ocorrência.  Reexame  de  fatos  e  provas.
Impossibilidade.  Precedentes.  1.  A  jurisprudência  da
Corte  é  no  sentido  de  que  a  contratação  precária  de
agentes públicos somente configura preterição na ordem
de nomeação de aprovados em concurso público vigente
- ainda que fora do número de vagas previsto no edital -
quando  referida  contratação  tiver  como  finalidade  o
preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível,
em  recurso  extraordinário,  o  reexame dos  fatos  e  das
provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3.
Agravo  regimental  não  provido.  (ARE  802958  AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em  23/09/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-224
DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014) 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA
DO  NÚMERO  DE  VAGAS  E  NÃO  NOMEADO.
INEXISTÊNCIA  DE  CARGO  EFETIVO  VAGO.
CONTRATAÇÃO  DE  TEMPORÁRIO.  AUSÊNCIA  DE
PRETERIÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE
NEGA PROVIMENTO.  (ARE  768267  AgR,  Relator(a): 
Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  julgado  em
05/11/2013,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-222
DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013) 

RECURSO   ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO  PARA AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS NA
ESPECIALIDADE  DE  TÉCNICO  DE   ENFERMAGEM.
SECRETARIA   DE  SAÚDE  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ.
CANDIDATAS APROVADAS  FORA  DO NÚMERO DE
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  CONTRATAÇÃO
PRECÁRIA   DE  TEMPORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  OU  ABUSO  DE
PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.  A
jurisprudência   do   STJ  não  reconhece  o  direito  à
nomeação do candidato  aprovado  fora  do  número de
vagas  oferecidas  no  edital,  ainda   que  para  cargos
criados por lei superveniente ou que venham a surgir em
decorrência de vacância durante a validade do certame.
2.  A paralela contratação de servidores temporários, só
por  si,  não  caracteriza   preterição   na   convocação  e
nomeação de candidatos, ou autoriza  a  conclusão  de
que  tenham  automaticamente  surgido  vagas  correlatas
no   quadro  efetivo,  a  ensejar  o  chamamento  dos
aprovados  em   cadastro   de   reserva.   É  que  os
temporários,  admitidos  mediante  processo   seletivo
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fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem
necessidades  transitórias  da  Administração,  enquanto
os servidores  efetivos  são recrutados mediante concurso
público (Art.  37, II  e III  da CF) e suprem necessidades
permanentes do serviço. Cuidam-se,  pois,  de institutos
diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se
confundem.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  no  RMS  48.331/PI,  Rel.  Ministro
SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
17/03/2016, DJe 01/04/2016)

Assim sendo, por não ter a Autora se classificado dentro do

número de vagas ofertadas no edital, deveria, nos termos do então vigente art.

333, I, do CPC, fazer a prova  quanto ao fato constitutivo do seu direito, qual

seja, a existência da criação de novas vagas no prazo de validade do certame

e que houve contratação temporária  de  servidores  em número suficiente  a

alcançar a classificação obtida no certame.

Por fim, ressalto que o fato de haver sido deferida e cumprida a

medida  liminar,  com  posterior  sentença  de  procedência,  determinando  a

nomeação da Autora, não impede a reversão de sua atual situação jurídica,

conforme pontificou o STF, ao julgar o RE nº 608.482, de Relatoria do Min.

Teori Zavaski, sob o regime do art. 543-B do CPC/1973:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O
CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE
REVOGAÇÃO  DA  MEDIDA.  RETORNO  AO  STATUS
QUO  ANTE.  “TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO”,  DA
PROTEÇÃO  DA  CONFIANÇA  LEGÍTIMA  E  DA
SEGURANÇA  JURÍDICA.  INAPLICABILIDADE.
RECURSO  PROVIDO.  1.  Não  é  compatível  com  o
regime constitucional de acesso aos cargos públicos
a  manutenção  no  cargo,  sob  fundamento  de  fato
consumado,  de  candidato  não  aprovado  que  nele
tomou posse em decorrência de execução provisória
de  medida  liminar  ou  outro  provimento  judicial  de
natureza precária,  supervenientemente  revogado ou
modificado. 2.  Igualmente  incabível,  em  casos  tais,
invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção
da confiança legítima. É que, por imposição do sistema
normativo, a execução provisória das decisões judiciais,
fundadas  que  são  em  títulos  de  natureza  precária  e
revogável,  se  dá,  invariavelmente,  sob  a  inteira
responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a
sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que
evidenciam  sua  inaptidão  para  conferir  segurança  ou
estabilidade  à  situação  jurídica  a  que  se  refere.  3.
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Recurso  extraordinário  provido.  (RE  608482,  Rel.  Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 07/08/2014, DJe-213
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). 

Portanto,  segundo  o  entendimento  consolidado  pelo

supracitado julgamento do STF, de maneira geral, não se aplica a “Teoria do

Fato Consumado” para a manutenção da nomeação de aprovado em concurso

público decorrente de decisão liminar, porquanto é do conhecimento prévio do

candidato e da administração, a sua natureza precária.

Por tais razões,  PROVEJO a Apelação Cível e a Remessa

Necessária para julgar improcedente o pedido autoral.

Inverta-se o ônus da sucumbência, observando-se, porém,  os

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, tendo em vista o Autor ser beneficiário da

Justiça Gratuita.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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