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APELAÇÃO  CÍVEL  –  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER   –
CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO –
CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS
NO  EDITAL  –  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  –
ALEGADA  PRESENÇA  DE  PRESTADORES  DE
SERVIÇOS  E  NÃO  PREENCHIMENTO  DAS  VAGAS  –
INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  CARGOS
EFETIVOS DESOCUPADOS –  AUSÊNCIA DE DIREITO À
NOMEAÇÃO  –  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
VOLUNTÁRIO. 

Nos termos da jurisprudência  dos Tribunais  Superiores,  a
mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados
em  concurso  público  fora  das  vagas  previstas  no  edital,
convola-se em direito à nomeação, nas hipóteses em que no
prazo de validade do concurso,  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.

No  caso  dos  autos,  apesar  de  alegar  a  existência
prestadores  de  serviços,  tal  situação  não  restou
evidenciada,  associado ao fato de  a parte autora  ter  sido
aprovada fora do número de vagas,  como também não se
revelou  a  desistência  ou  a  exoneração  de  candidatos,
tampouco de criação de cargo lei. Por isso, inexiste direito à
nomeação.

Considerando  que  não  restou  devidamente  materializada
preterição  de  candidata aprovada –  além  do  número  de
vagas  disponibilizadas  – inexiste  razão  para  impor  à
Administração o dever de efetuar a nomeação, devendo, por
conseguinte,  ser  mantida  a  sentença  que  deixou  de
conceder tal direito.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 90/97) interposta por Elis Patrícia
da  Silva  Laurindo  insurgindo-se contra  a  sentença (fls.  82/85)  do  Juízo  de
Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Serraria,  que  julgou  improcedente  o
pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer promovida pela apelante
contra  o  Município  de  Borborema,  “ante  a  inexistência  de  provas  aptas  a
comprovar a tese alegada na exordial”.

Ressaltou  que  “a  tese  apresentada  pela  parte  Promovente
encontra-se comprometida, pois não restou comprovado a abertura de novas
vagas  para  o  exercício  do  aludido  cargo  [Professor-A],  bem  como,  não
comprovou a terceirização do serviço através de contrato temporário”, fls. 85.

Irresignada, a apelante argumenta: 1)  ter direito a ser nomeada
para o cargo de Professor-A, pois aprovada na 37ª classificação; 2) apesar de
o concurso estatuir 30 vagas, ter convocado 36 candidatos, apenas 25 foram
preenchidas, restando 5 em aberto, conforme disposto na folha de pessoal de
abril de 2013, obtida pelo Sistema Sagres  On Line; 3) dentro da validade do
concurso não houve o preenchimento das vagas; 4) a contratação temporária
por  excepcional  interesse  púbico  para  prestar  os  mesmos  serviços  de
professor,  apenas  rotulados  como  “cuidadora  de  creche”;  5)  há  previsão
orçamentária suficiente para suportar a nomeação, sem extrapolar os limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, pugna pelo provimento do recurso,
modificando a sentença, a fim de ser julgado procedente o pedido.

Intimada  a  parte  adversa  para  apresentar  as  contrarrazões,
manifestou pelo desprovimento do recurso, fls. 106/119.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento
do recurso, fls. 127/130.

VOTO

A  temática  processual  aportou  nesta  Corte  Revisora  para
apreciação de Recurso Voluntário da autora, sob o fundamento de ter direito a
nomeação a Concurso Público.

Dos autos ressai:

1.  A Apelante  se  submeteu  ao  Concurso  Público  de  Provas  e
Títulos do Município de Borborema, Edital 01/2009, para concorrer a uma das
trinta vagas disponíveis para o cargo de Professor “A” do Município citado, foi
aprovada, ao final, na 37ª posição, fls. 17.
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2. O Edital do certame previu como quantitativo de vagas para a
citado  cargo,  o  número  de  30,  “incluindo-se  a  reserva  para  Candidatos
Portadores de Deficiência”.

3.  Também restou comprovada a convocação de até o trigésimo
sexto  classificado (fls. 18).

4. Juntou folha de pessoal de abril de 2013,  Sistema  SAGRES,
expediente do qual não se pode precisar o cargo desenvolvido pelos servidores
na indigitada lista, tendo em vista que  há apenas o  nome de pessoas, sem
precisar os cargos ocupados.

Todavia, em consulta ao Sistema Sagres1, pode-se constatar que
a folha de pessoal corresponde a servidores efetivos - Professores “A - 1” “(nº
34 – Código 00001156 - PROFESSOR A-I – Efetivo – 25)” e é por conta dessa
lista que entende ter direito à nomeação.

5.  Resta  evidente  a  contratação  de  prestador  por  excepcional
interesse público, para “os serviços de CUIDADORA das crianças matriculadas
na Creche”, fls. 51/52.

6. Nomeação para o cargo comissionado de Assessor Especial da
Secretaria de Educação, fls. 55/58.

7.  Nomeação  para  o  cargo  em  provimento  em  comissão  de
Secretária da Secretaria de Educação, fls. 60/63 

7. Concurso se expirou em abril de 2013, fls. 21.

8. A apelada foi aprovada além do número de vagas previstos no
edital.

Com base em tal exposição e tomando-se por lastro o raciocínio
da autora,  o  fato  de  constar lista  do  Sagres  com  nome  de  servidores  do
Município  em  questão,  não  implica  dizer  que  estejam  preenchendo  vagas
destinadas  ao  concurso,  porquanto,  a  listagem não  diz  respeito  a  contrato
excepcional, mas sim de servidores efetivos. 

Além disso, há comprovação de que os trinta e cinco primeiros
classificados  foram  convocados,  excedendo  em  cinco  do  total  de  vagas
previstas no edital.

A  municipalidade  igualmente demonstrou  que  o  contrato
excepcional não é relativo ao mesmo cargo da autora (Professor), tendo em
vista que foi para Cuidador de Criança em creche.

Também  restou  esclarecido  que  a  nomeação  para  cargos  em

1https://sagres.tce.pb.gov.br/pessoal04.php?
ugestora=201035&dt_mes=04&de_mes=Abril&dt_ano=2013&tipo_cargo=1&cargo=00001156
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comissão,  nada  repercute  para  a  apelante,  pois  é  de  provimento  de  livre
nomeação  e  não  interfere  nas  vagas  do  concurso,  até  porque  são  cargos
diversos. 

Assim  não  há  como  reconhecer  o  direito  almejado,  pois  não
restou demonstrado atitude da municipalidade com fins de empecilho ao direito
da autora. 

Conforme dito,  a  Administração teria, por obrigação, nomear os
trinta primeiros candidatos, cumprindo o edital, como assim o fez. 

Ademais,  consoante demonstrado pela apelante,  a  convocação
alcançou até a candidata classificada na 35ª posição (fls. 18), ou seja, além do
número de vagas disponibilizadas no edital, o qual previu trinta vagas.

Também de registrar que a inexistência de prova de que tenham
sido exonerados, surgido desistências, ou mesmo de criação de nova vaga por
lei, de modo a credenciar a nomeação de candidatos remanescentes, fora do
rol inicial de vagas2. 

Por  isso,  não  há  com  reconhecer  o  direito  da autora de  ser
nomeada3, ressaltando, por outro lado, que a contratação de profissionais sem
concurso  público  para  o  cargo  em comissão,  não  influencia  no  pedido  da
autora, de modo a conduzir a efetiva nomeação de candidatos4. 

2ADMINISTRATIVO.  MILITAR  ESTADUAL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO EM MANDADO  DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DAS  VAGAS  PREVISTAS  NO EDITAL. SURGIMENTO
DE VAGAS NO DECORRER NO CERTAME.  MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ E  STF.  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  CABO DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. APLICAÇÃO  DA  TEORIA
DO  FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSTITUÍDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
PRECÁRIA.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no  sentido  de  que, ressalvada a hipótese de comprovada
preterição ou abuso de poder, os candidatos  aprovados em concurso público mas classificados além das
vagas  oferecidas  no  edital têm mera expectativa de direito, ainda que surjam novas vagas no período de
validade do certame. Precedentes.
2.  Esta  é também a orientação do STF: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão
Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705  AgR,  Rel.  Ministro  DIAS  TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014
3.  […]  4.  Agravo interno a que se  nega provimento.  (AgInt  no RMS 51.591/MS,  Rel.  Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 22/11/2016)
3Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança.  Concurso público. Contratação precária de
terceirizados.  Preterição  de  concursados.  Não  comprovação  da  existência  de  vagas  de  caráter  efetivo.
Ausência de direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica desta
Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por
comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o
direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de
candidato  aprovado  em  concurso  vigente  somente  surge  quando,  além  de  constatada  a  contratação  em
comissão ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago .
Precedentes.  3.  No  caso  em  questão,  não  ficou  comprovada,  nos  documentos  acostados  aos  autos,  a
existência  de  vaga  efetiva  durante  a  vigência  do  concurso,  sendo  necessário,  para  tanto,  que  haja  dilação
probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RMS 29915 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012) 

4PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.   AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE SERVIDORES TERCEIRIZADOS  OCUPAM OS CARGOS PARA OS
QUAIS HÁ CONCURSO VÁLIDO COM CANDIDATOS  APROVADOS.  PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.  NÃO
PODE  SER  AVALIADA  NESTA  CORTE  A  ALEGAÇÃO  DE  SUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AGRAVO  INTERNO
DESPROVIDO.
[…] 2. No caso, o autor foi aprovado na 105a. posição, havendo previsão, no  Edital do certamente, de apenas 6
vagas a serem preenchidas. Com efeito,  não há direito subjetivo do candidato à nomeação, porquanto sua
classificação na relação de aprovados no certame está muito além do número de vagas previstas.
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Por fim, em relação a questão orçamentária aventada, ainda que
o  município  apelado  tenha  disponibilidade  financeiro-orçamentária  para
suportar  eventual  nomeado  de  concursado,  em  nada  altera  o  pedido  da
apelante,  porquanto  a  fragilidade  do seu direito  não está  entrelaçada a  tal
questão, mas sim ao benefício da nomeação.

Portanto,  por  compreender  que  a apelante  não  é detentora do
direito  à nomeação,  tenho como escorreitos os  fundamentos esposados na
sentença, pois, de fato,  as vagas oportunizadas no edital foram devidamente
preenchidas.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procu-
radora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/4

3.   Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt  no  AREsp  162.513/RJ,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
20/09/2016, DJe 04/10/2016)
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