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MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA DA
REDE  DE  ENSINO  DO  ESTADO  DA PARAÍBA.
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
OFERTADAS  NO  EDITAL.  CONTRATAÇÃO
PRECÁRIA  DE  PROFESSORES.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS DE QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU
DENTRO  DO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME.  JUNTADA  POSTERIOR  DE
DOCUMENTOS PARA COMPROVAR  O DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO
DE VAGAS. SEGURANÇA DENEGADA.

- A  informação  disponibilizada  pela  Secretaria  de
Educação, em setembro do corrente ano, não deixa
claro  desde  quando  os  professores  foram
contratados como prestadores de serviço. Portanto,
não seria possível saber, em uma análise inicial da
demanda, se a contratação precária ocorreu quando
ainda  vigente  o  prazo  de  validade  do  concurso
público. Após o indeferimento  do pedido liminar,  a
Impetrante interpôs recurso e juntou documentos no
intuito  de  provar  a  contratação  provisória  de
professores  antes  de  expirado  o  certame.  O
desprovimento  do  Agravo  Interno  teve  como
fundamento  a  impossibilidade  de,  pela  via
mandamental,  não  apresentar,  de  plano,  prova
robusta  e  pré-constituída  do  direito  perseguido,
porquanto incabível a dilação probatória e a juntada
posterior  de  documentos.  Portanto,  não  há  direito
líquido e certo por três razões: a) inexistem  provas
de  que  a  contratação  transitória  ocorreu  quando
ainda  vigente  o  prazo  de  validade  do  concurso
público; b) incabível a dilação probatória e a juntada
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posterior  de  documentos  para  comprovar  a
contratação  temporária  de  professores  e  c)  não
restou demonstrada a criação de novas vagas por lei
e a Impetrante não foi aprovada dentro do número
de vagas ofertadas no edital.
  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  o  Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 183.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  com  Pedido  Liminar

interposto por Vastir Correia da Silva em face de ato omissivo do Governador

do  Estado  da  Paraíba que  não  nomeou  a  Impetrante  para  o  cargo  de

Professora de Educação Básica, na disciplina Língua Portuguesa, ao qual foi

aprovada.

Em suas razões, assevera que o edital ofereceu, inicialmente,

duas  vagas,  sendo  classificada  em  sexto  lugar.  Aduz  que  o  concurso  foi

homologado em 23/01/2013, com prazo de validade de seis meses, não tendo

existido prorrogação.

Destaca  que  em  26/01/2013  foram  nomeados  os  quatro

primeiros colocados, mas a terceira candidata nomeada não tomou posse. 

Alega  que  restou  comprovada  a  necessidade  de  quatro

professores de língua portuguesa e que, havendo desistência, passou a quarta

colocação, já que a vaga “em aberto” não foi preenchida.

Ressaltou,  também,  que  foi  declarado  pela  Secretaria  de

Educação que havia doze professores contratados precariamente, o que, na

sua ótica, denota burla ao concurso público.

Requer,  portanto,  a  concessão  da  liminar  para  que  seja

determinado à autoridade coatora que proceda com sua nomeação e posse.
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Juntou documentos (fls.22/110).

Às fls.114/116 foi indeferido o pedido liminar.

Interposto  Agravo  Interno  contra  esta  decisão,  o  recurso  foi

desprovido (fls.174/175, verso).

O Estado da Paraíba peticionou, às fls.139/153, alegando que

a Impetrante não está dentro do número de vagas ofertadas no concurso.

Nas  informações  prestadas  às  fls.155/166,  a  autoridade

coatora disse que o ato de nomeação dos candidatos classificados fora do

número  de  vagas  ofertadas  no  certame  é  ato  discricionário,  não  existindo

direito líquido e certo.

É o relatório. 

VOTO

Pretende a Impetrante a concessão da liminar para que seja

nomeada  e  empossada  no  cargo  de  Professora  de  Educação  Básica,  na

disciplina Língua Portuguesa, no Município de Alhandra.

Aduz que a terceira candidata nomeada não tomou posse, mas

não fez prova da afirmação. Também alega que, por não ter Jeane Borges da

Silva Araújo tomado posse, passou a quarta colocação, uma vez que a vaga

não foi preenchida.

Todavia, de acordo com a lista de classificados, a Impetrante

foi classificada em 6º lugar. A desistência da candidata Jeane acarretaria na

nomeação de Antônio  Manoel  da  Silva,  classificado em 5º  lugar,  e  não na

nomeação da requerente.

Entretanto, o argumento da Impetrante não se resume a estes
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fatos.  Ela  alega  que  o  documento  emitido  pela  Secretaria  de  Estado  da

Educação (fls.61/62) prova a contratação precária de diversos prestadores de

serviço para exercer o mesmo cargo ao qual foi classificada.

De fato, o documento de fl.62 confirma a contratação precária

de, pelo menos, oito professores na disciplina Língua Portuguesa.

A Administração Pública, no decorrer do prazo de  validade do

concurso público, deve nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do

número de vagas estipulado no edital, utilizando os critérios de conveniência e

oportunidade para escolher, sempre dentro daquele limite temporal, o momento

em que preencherá as vagas existentes.

Entretanto, tal expectativa de direito é transformada em direito

subjetivo à nomeação do candidato aprovado se, no decorrer do prazo de

validade do certame, houver a contratação precária de terceiros para o

exercício dos cargos vagos.

Na  decisão  liminar,  destaquei  meu  entendimento  acerca  da

impossibilidade de contratação precária quando esta é feita dentro do prazo de

validade do certame, que, na hipótese ora discutida, expirou em 24/07/2013.

Expliquei que a informação disponibilizada pela Secretaria de Educação, em

setembro do corrente ano, não deixa claro desde quando os professores foram

contratados como prestadores de serviço. Portanto, não seria possível saber,

em uma análise inicial da demanda, se a contratação precária ocorreu quando

ainda vigente o prazo de validade do concurso público.

Após o  indeferimento  do  pedido  liminar,  a  Impetrante  juntou

documentos no intuito de provar a contratação precária de professores antes

de expirado o certame.

O desprovimento do Agravo Interno teve como fundamento a

impossibilidade  de,  pela  via  mandamental,  não  apresentar,  de  plano,  prova

robusta e pré-constituída do direito perseguido, porquanto incabível a dilação
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probatória e a juntada posterior de documentos. Citei como precedente, o AgRg

no RMS 44.608/TO, do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/03/2014, e os

EDcl  no  RMS  37.882/AC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013.

Além destes argumentos, outro fator impede o acolhimento do

pedido da Impetrante. É que ela foi classificada fora do número de vagas e não

há provas de que existem cargos vagos.

Esclareço  que,  em  diversos  processos  de  minha  relatoria,

posicionei-me a favor da nomeação do candidato classificado fora do número

de cargos ofertados no edital quando restasse provada a contratação precária

de terceiros no prazo de validade do concurso, porquanto a mera contratação,

por si só, fazia surgir o direito, ainda que não houvesse ocorrido a criação de

vaga  por  lei,  pois  demonstrava  a  necessidade  dos  serviços  e,

consequentemente, fazia surgir a vaga. Citava  o Ministro Herman Benjamin,

segundo  o  qual,  “a  jurisprudência  do  STJ  também 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”. 

Entretanto,  observei  que  os  Tribunais  Superiores  entendem

que a contratação precária de servidores só faz surgir o direito líquido e certo

do candidato 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.

Inclusive, o Ministro Moura Ribeiro foi  voto vencido no AgRg

nos EDcl no RMS 31.083/MG, julgado em 22/05/2014, por entender que “não

procede  o  argumento  segundo  o  qual  a  contratação  temporária  não

proporciona tal direito diante da inexistência de vacância ou criação de nova

vaga”. 

Assim,  curvo-me  ao  entendimento  das  Cortes  Superiores,

segundo o qual, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados
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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.

Portanto,  não  há  direito  líquido  e  certo  por  três  razões:  a)

inexistem  provas de que a contratação precária ocorreu quando ainda vigente

o prazo de validade do concurso público; b) incabível a dilação probatória e a

juntada posterior de documentos para comprovar a contratação temporária de

professores e c) não restou demonstrada a criação de novas vagas por lei e a

Impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital.

Por todas estas razões, denego a segurança pleiteada.

Por fim, determino que sejam remetidas cópias destes autos ao

Ministério Público para que adote, acaso entenda conveniente, as providências

necessárias,  tendo  em vista  que  o  Supremo Tribunal  Federal  entende  que

realiza burla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88,  efetuar

contratações temporárias para atividades permanentes, como a de professor,

quando há concurso público em plena vigência. No caso em tela, embora a

contratação  precária  de  professores  não  possa  implicar  em  direito  da

Impetrante  de  ser  nomeada,  não  impede  que  o  ente  público  seja

responsabilizado pela contratação.

É o voto. 

Presidiu  a sessão o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-Presidente, no eventual exercício
da Presidência.  Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro
dos Santos. Participaram  ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores José Aurélio da Cruz, Saulo Henriques de Sá e Benevides,
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, João Alves da Silva, José Ricardo Porto,
Luiz Silvio Ramalho Junior, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio,
João  Benedito  da  Silva  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausentes,
justificadamente, os Exmos. Srs. Desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos
(Corregedor-Geral  de  Justiça),  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Maria das Graças Morais
Guedes.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José

6



Mandado de Segurança  nº 2001544-44.2013.815.000

Raimundo de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões “Des.  Manoel  Fonsêca
Xavier de Andrade”  do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, no dia 03 de dezembro de 2014.

 
Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

Relator
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