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Acórdão
Remessa Oficial nº.  0001459-18.2013.815.0251

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuqerque

Promovente: Jucélia Vieira da Silva – Adv. Verônica Vieira Miranda

Promovido: Município de Patos-PB – Adv. Rubens Leite Nogueira da Silva

Remetente: Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Patos-PB.

EMENTA:  REMESSA  OFICIAL  - 
ADMINISTRATIVO  -  CONCURSO  PÚBLICO  – 
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO 
A  NOMEAÇÃO  –  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA 
EXISTÊNCIA  DE  CARGOS  VAGOS  OU  DO 
SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS  - 
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO 
DE VALIDADE – FATO QUE POR SI SÓ NÃO 
GERA DIREITO A NOMEAÇÃO – PRECEDENTES 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  – 
REFORMA DA SENTENÇA  - PROVIMENTO DA 
REMESSA OFICIAL.
A  não  comprovação  da  existência  de  cargo 
vago  criado  por  lei  impede  a  concessão  da 
ordem  para  a  nomeação  de  candidatos 
aprovados fora do número de vagas, mesmo 
diante  da  contratação  temporária  para  o 
exercício  das  mesmas  funções,  além  da 
existência  de  prova  nos  autos  do 
preenchimento dos cargos previstos no edital. 
- Provimento da Remessa Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento à remessa, nos termos do voto do relator.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        1



Processo nº. 0001459-18.2013.815.0251

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial oriunda da sentença de fls. 
93/98, através da qual o Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Patos-
PB,  em  Mandado  de  Segurança,  concedeu  a  segurança  para  que  a 
promovente  fosse  nomeada  e  tomasse  posse  no  cargo  de  Técnica  de 
Enfermagem.

Não houve apresentação de recurso voluntário.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
manifestou-se pelo desprovimento da remessa oficial. (fls. 148/151)

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  verifica-se  nos  autos  que  o  edital  do 
concurso  oferecia  32  vagas  para  o  cargo  de  Técnico  de  Enfermagem 
Classe II (Plantonista) (fls. 17/40). Ocorre que a promovente foi aprovada 
e obteve classificação final na 43ª (quadragésima terceira posição).

Os documentos de fls. 41/46, comprovam que além das 
32  vagas  previstas  no  Edital,  o  promovido  ainda  convocou  mais  sete 
candidatos,  totalizando  o  número  de  39  candidatos  convocados  para 
tomar posse no cargo de Técnico de Enfermagem Classe II (Plantonista).

É sabido que a aprovação em concurso público gera não 
mais que mera expectativa de direito, cabendo à Administração Pública, 
dentro  do  poder  discricionário  e  do  interesse  público,  nomear  os 
candidatos aprovados de acordo com a oportunidade e conveniência. No 
entanto, essa premissa é válida até o momento em que a Administração 
não  torna  expressa  a  necessidade  de  ocupar  a  vaga  de  Técnico  de 
Enfermagem Classe II (Plantonista).

No  caso  em  apreço,  a  abertura  do  certame  indica 
expressamente  a  necessidade  de  a  Administração  prover  um  número 
determinado de vagas e cargos, deixando, assim, de ter discricionariedade 
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quanto  à  nomeação  dos  candidatos  aprovados  dentro  do  número  ali 
fixado.

Sabe-se, no entanto, que o edital faz lei entre as partes 
que  a  ele  se  submetem,  porém,  tendo  o  certame  veiculado  um 
determinado  número  de  vagas,  o  que  seria,  a  princípio,  um  ato 
discricionário, torna-se um ato vinculado para a Administração Pública.

No  presente  caso,  como  já  mencionado  acima  a 
promovente estava concorrendo a uma das trinta e duas vagas para o 
cargo de Técnico de Enfermagem Classe II (Plantonista), mas foi aprovada 
e classificada apenas na posição nº 43ª, desa forma, a promovente têm 
apenas  expectativa  de  direito,  em  virtude  da  discricionariedade 
administrativa,  submetendo  a  nomeação  dos  candidatos  ao  juízo  de 
conveniência  e  oportunidade  da  Administração,  não  violando  assim, 
destarte, os princípios da isonomia e legalidade.

O Superior Tribunal adota a seguinte posição.

ADMINISTRATIVO.  RECURSO ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO 
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA 
DO  NÚMERO  DE  VAGAS.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.  PRETERIÇÃO  DEMONSTRADA. 
CARGO  VAGO.  INEXISTÊNCIA.  SERVIDOR 
PÚBLICO EFETIVO ENCONTRA-SE CEDIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é 
no sentido de que o candidato aprovado 
fora do número de 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.
2. Consoante destacado pelo Tribunal a quo e 
nas informações prestadas pela Secretaria de 
Educação  "(...)  o  cargo  pretendido  pelo 
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Impetrante  ainda  está  ocupado  pelo  Sr. 
Jeferson Henrique, então candidato aprovado 
no concurso em que concorreu o Impetrante e 
onde atingiu  a  posição de primeiro  lugar no 
cadastro de reserva. O Sr. Jeferson Henrique 
atualmente  está  lotado  em  uma  entidade 
ensino  no  Município  de  Capixaba/AC,  onde 
exerce temporariamente a função de Diretor, 
posto  que foi  cedido pelo  Governo Estadual. 
Ou  seja,  em  que  pese  não  estar  de  fato 
exercendo o cargo em que foi nomeado, o Sr. 
Jeferson  Henrique  nele  permanece,  o  que 
caracteriza-o  como  preenchido,  ao  revés  do 
que supunha o impetrante." (fl. 91).
3.  No  presente  caso,  apesar  de  ter  sido 
demonstrada  a  efetiva  contratação  de 
temporário  que  induziria  a  preterição,  não 
houve a comprovação acerca da existência de 
cargo vago, uma vez que o servidor efetivo, 
ocupante do cargo em questão, está cedido, o 
que  afasta  a  convolação  da  expectativa  de 
direito do candidato, ora recorrente.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  RMS  40.676/AC,  Rel.  Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA 
TURMA,  julgado  em  06/06/2013,  DJe 
11/06/2013)
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO 
CPC.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO. 
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS. 
OCORRÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA.  CARGO  VAGO.  INEXISTÊNCIA. 
VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a 
examinar  todas  as  teses  levantadas  pelo 
jurisdicionado  durante  um  processo  judicial, 
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bastando que as decisões proferidas estejam 
devida  e  coerentemente  fundamentadas,  em 
obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, 
da Constituição da República vigente. Isto não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2.  O Tribunal  a quo afirmou que,  de acordo 
com os documentos juntados aos autos, ficou 
demonstrado que a  única vaga de Professor 
Auxiliar  para  a  qual  a  autora  concorreu  foi 
regularmente  preenchida  pela  candidata 
aprovada  em  primeiro  lugar  e  que  a 
contratação  de  professores  temporários  não 
traz  prejuízos  aos  candidatos  aprovados  em 
concurso,  uma  vez  que  os  contratados  não 
ocupam as vagas existentes no quadro efetivo 
da Universidade, não havendo que se falar em 
violação ao art. 333 do CPC.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é 
no sentido de que o candidato aprovado 
fora do número de 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.
4.  No  presente  caso,  a  Corte  de  origem 
afirmou  a  existência  de  contratação 
temporária  a  partir  de  uma  seleção 
simplificada. Porém, decidiu pela inexistência 
de  preterição,  uma  vez  que  não  restou 
demonstrada  a  existência  de  cargo  efetivo 
vago  de  professor  auxiliar  (fls.  218).  A 
contratação, em caráter excepcional, não 
é  suficiente  a  garantir  a  existência  de 
vaga. O que se extrai pelas afirmações do 
órgão julgador de origem é que o quadro 
funcional  para  o  cargo  em  questão  se 
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encontra  totalmente  preenchido, 
inclusive  com a nomeação da candidata 
que precede a Recorrente na classificação 
geral  para  a  única  vaga  prevista  no 
edital.  Assim,  a  inexistência  de  vaga 
disponível não pode ser suprida a critério 
do  julgador,  impedido  que  está  de 
desempenhar função legislativa.
5.  Mesmo que se entenda que a Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL tenha carência de 
professor na área de Direito Comercial, como 
parece  demonstrar  a  contratação  temporária 
de professor substituto para esta área, tal fato, 
por  si  só,  não tem o condão de criar  novos 
cargos  públicos  a  viabilizar  a  referida 
nomeação,  providência  reservada  à  lei  de 
iniciativa, no âmbito federal, do Presidente da 
República,  conforme dispõe  o  art.  61,  §  1º, 
inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.
6.  A  análise  da  pretensão  recursal,  com  a 
conseqüente  reversão  do  entendimento  do 
acórdão  recorrido  acerca  da  existência  de 
cargo  vago,  exige,  necessariamente,  o 
reexame de matéria fático-probatória, o que é 
vedado  em  sede  de  recurso  especial,  nos 
termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1368511/AL,  Rel.  Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA 
TURMA,  julgado  em  06/06/2013,  DJe 
11/06/2013)

De acordo como entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, os candidatos aprovados fora do número de vagas, tem direito 
subjetivo a nomeação desde que comprovem a existência de cargos vagos 
e a contratação precária de novos servidores para ocupar estes cargos.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        6



Processo nº. 0001459-18.2013.815.0251

No  presente  caso  a  promovente  apenas  demonstrou 
que o promovido contratou servidores temporários no prazo de validade 
do  concurso,  mas  sem comprovar  a  existência  de  cargos  vagos  ou  a 
criação  de  novas  vagas  para  Técnico  de  Enfermagem  Classe  II 
(Plantonista), o que não gera direito a nomeação.  

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À  REMESSA 
OFICIAL,  para reformar a sentença combatida e denegar a segurança 
pleiteada na inicial.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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