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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. CONCURSO  PÚBLICO  MUNICIPAL.
TACIMA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. AUTORAS
CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS
OFERTADAS  NO  EDITAL.  INEXISTÊNCIA  DE
CRIAÇÃO  DE  VAGAS  POR  LEI,  VACÂNCIA OU
EXONERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– 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  Técnico  de  Enfermagem,  por  lei,
exoneração  ou  vacância,  porquanto  todos  os
candidatos aprovados dentro do número de vagas
ofertadas no edital foram nomeados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara  Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 186.
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RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação Cível interposta por JEANE XAVIER DA

COSTA E TÉRCIA MARIA SOARES contra Sentença de fls. 145/147 proferida

pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araruna que,  nos autos da Ação de

Obrigação  de  Fazer  em  desfavor  do  MUNICÍPIO  DE  TACIMA,  julgou

improcedente o pedido autoral, por entender o magistrado que as Promoventes

foram  classificadas  fora  do  número  de  vagas  ofertadas  no  edital  e  não

comprovaram a existência de cargos vagos a serem preenchidos.

Em  suas  razões,  fls.  150/160, as  Apelantes  sustentam  que

foram classificadas em 13º e 14º lugar (fl. 36), isto é, fora do número de vagas

do certame, tendo sido ofertadas 05 vagas para ampla concorrência (fl. 33).

Argumentam que a Prefeitura efetuou 8 ou 9 contratações precárias, conforme

portal de transparência SAGRES, do TCE. Requerem, assim, o provimento do

Recurso para que seja determinada a nomeação das Apelantes.

Contrarrazões às fls.165/169.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls.176/180).

É o relatório. 

VOTO

O  que  as  Recorrentes  pretendem  provar  é  que  existia  a

necessidade de pessoal, no cargo de Técnico de Enfermagem, uma vez que,

apesar de classificadas em 13º e 14º lugar,  fora do número de vagas ofertadas

no concurso (no caso, 05 vagas), o documento fornecido pelo Sistema Sagres

do Tribunal de Contas do Estado prova que foram contratados, por excepcional

interesse público, 8 ou 9 para idêntica função. 

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 é transformada em direito subjetivo à nomeação se

2



Apelação Cível nº 0001088-71.2015.815.0061

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.

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  Técnico  de  Enfermagem,  por  lei,  exoneração  ou  vacância,

porquanto  todos  os  candidatos  aprovados  dentro  do  número  de  vagas

ofertadas no edital foram nomeados.

Deste modo também entendeu a Procuradora de Justiça, ao

ofertar parecer onde afirma que, fl.  179,  “apesar de ter sido demonstrada a

efetiva  contratação  precária  para  o  exercício  do  cargo  de  Técnico  em

Enfermagem (fls. 54/133), cargo para o qual as Autoras foram aprovadas fora

do número de vagas (fls. 33 e 36), o que induziria a pretensão, não houve a

comprovação acerca da existência de cargo vago em número suficiente para

alcançar  as  classificações  ostentadas  pelas  Apelantes,  o  que  afasta  a

convolação da expectativa de direito das candidatas”.

Corroborando  as  afirmações  feitas,  cito  os  seguintes

precedentes:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
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CANDIDATOS  APROVADOS  ALÉM  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.  EXPECTATIVA  DE
DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO
CERTAME.  PRETERIÇÃO  QUE,  PARA  FICAR
CONFIGURADA,  EXIGE  A COMPROVAÇÃO  DE  QUE
OS  TEMPORÁRIOS  FORAM  ADMITIDOS  PARA
DESEMPENHAR  AS  ATRIBUIÇÕES  DE  CARGOS
EFETIVOS  VAGOS,  EM  DETRIMENTO  DOS
APROVADOS NO CONCURSO.
1. Candidato aprovado em concurso público além do
número de vagas oferecido no edital adquire o direito
à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na
hipótese  em  que  a  administração,  no  prazo  de
validade  do  certame,  havendo  cargos  efetivos  a
preencher e estando evidenciada a necessidade dos
serviços,  promove  contratação  temporária  de
funcionários  para  o  desempenho  de  atribuições
próprias  desses  cargos,  em  detrimento  dos
aprovados no certame. Precedentes.
2.  No  caso  examinado  nos  autos,  não  há  falar  em
preterição,  porquanto  a  contratação  questionada  pelas
recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não
tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de
novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de
Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso
de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à
ordem de classificação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  nos  EDcl  no  RMS  31.083/MG,  Rel.  Ministro
MOURA  RIBEIRO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/05/2014, DJe 22/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO  DO  JULGADO.
ACOLHIMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE
OFICIAL  DE  APOIO  JUDICIAL  (CLASSE  D).
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  INEXISTÊNCIA  DE
CARGOS VAGOS.
1.  Os embargos  de  declaração  constituem instrumento
processual  com  o  escopo  de  eliminar  do  julgamento
obscuridade,  contradição  ou  omissão  sobre  tema  cujo
pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de
corrigir  evidente  erro  material,  servindo,  dessa  forma,
como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC,
art. 535). Havendo omissão, impõe-se o seu acolhimento.
No presente caso, houve omissão no acórdão embargado
acerca da inexistência  de cargo vago no concurso em
questão,  uma  vez  que  as  designações  dos  ora
embargados  foram  feitas  em  razão  de  motivos
determinados.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de  que  o  candidato  aprovado  fora  do  número  de
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vagas  possui  direito  de  ser  nomeado,  caso
demonstre a existência de cargos vagos, bem como a
ocorrência  de  efetiva  preterição  de  seu  direito,  em
razão da contratação de servidores temporários.
3. No presente caso, os impetrantes apontam que foram
aprovados para o concurso público para provimento do
cargo  de  Oficial  de  Apoio  Judicial  (Classe  D),  fora  do
número de vagas previstas no edital;
no  entanto,  foram  designados  precariamente  para  o
exercício  da  mesma  função  pública.  Nesse  sentido,
alegam seu direito à nomeação.
4. A autoridade coatora, Presidente a época do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao prestar suas
informações, consignou: (i) a inexistência de cargo vago;
(ii) a necessidade transitória na contratação, em razão do
afastamento temporário dos servidores efetivos.
5. Apesar de ter sido demonstrada a efetiva contratação
precária  dos  impetrantes   para  o  exercício  da  função
pública de Oficial  de  Apoio Judicial,  cargo para o qual
foram  aprovados  fora  do  número  de  vagas,  o  que
induziria  a  preterição,  verifica-se  que  não  há  cargos
vagos  a  serem  preenchidos  e  que  as  contratações
ocorreram  com  a  finalidade  de  suprir  a  necessidade
temporária  do  Tribunal,  em  razão  dos  afastamentos
transitórios dos titulares,  o que afasta a convolação da
expectativa de direito dos candidatos, ora embargados.
6.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com  efeitos
modificativos,  para  negar  provimento  ao  recurso
ordinário.
(EDcl  nos  EDcl  no  RMS  35.459/MG,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

Diante  do  exposto,  em harmonia  com o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO O APELO, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Clea Marinho da Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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