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− O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual 
destinado a  coibir  atos  abusivos  ou ilegais  de  autoridades 
públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante 
do poder por elas exercido.

− A contratação  temporária,  por  si  só,  não  permite  a 
convolação da expectativa de direito em liquidez e certeza, 
uma  vez  que  o  contrato  temporário  decorre  de  uma 
necessidade  transitória  e  excepcional,  com amparo  legal  e 
justificação.  Sendo  assim,  é  imperiosa  a  comprovação  da 
existência de cargo vago.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A  C  O  R  D  A   a  Terce i ra  Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora  e  da  súmula  de 
julgamento,  por  votação  unânime,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO.

R E L A T Ó R I O

Vaniely Oliveira Ferreira  impetrou Mandado de Segurança 
contra ato supostamente ilegal praticado pela Prefeita do Município de Patos-PB, 
alegando que fora aprovada na 34ª colocação em Concurso Público, para o cargo 
de  Enfermeira  Classe  II  (Plantonista)  daquela  edilidade,  cujo  edital  previa  19 
(dezenove) vagas iniciais para a função pretendida.

Afirmou a impetrante,  que foram convocados os 26 (vinte e 
seis)  candidatos de melhor colocação, e  que,  com o desenrolar das nomeações, 
buscou informações no site do Ministério da Saúde, mais especificadamente no 
Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de  Saúde  (CNES),  constatando  que  o 
Município  de  Patos  mantém  diversos  vínculos  com  enfermeiros  sob  força 
contratual, inclusive no Serviço Ambulatorial Móvel de Emergência (SAMU), que 
trabalham na forma de plantão.

Informou  que houve prorrogação da validade do certame, 
até o dia 07 de dezembro de 2012, e que, ao proceder à nomeação de servidores 
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para o exercício precário, a despeito de haver candidatos aprovados para a mesma 
função,  a  autoridade  coatora  não  pode  mais  se  valer  das  prerrogativas  de 
oportunidade  e  conveniência,  como  critérios  para  a  nomeação  da  impetrante, 
convolando-se a expectativa de direito à nomeação e à posse no prazo de validade 
do concurso, em direito subjetivo líquido e certo à normação e posse imediatas.

Requereu  a  concessão  da  segurança  para  assegurar  o  seu 
direito  líquido e  certo  de ser  nomeado e tomar posse  no cargo de Enfermeira 
Classe II (Plantonista).

Liminar concedida (fls. 93/96).

Decorrido o prazo das informações (fls. 100).

Parecer  Ministerial  de  primeiro  grau,  pela  concessão  da 
segurança (fls. 101/105).

O  juízo  sentenciante,  fls.  108/112,  concedeu  a  segurança 
pleiteada,  determinando  a  nomeação  da  impetrante  no  cargo  efetivo  de 
Enfermeira Classe II - plantonista. 

O Município de Patos apresentou suas razões recursais, fls. 
115/130,  alegando  que  apenas  05  (cinco)  contratos  por  excepcional  interesse 
público,  remanescem  na  Administração,  após  Decreto  que  determinou  a 
exoneração de servidores dos cargos de provimento em comissão. 

Aduz  que  não  há  violação  à  ordem  de  classificação, 
justificando que inexiste vaga de provimento efetivo a ser preenchida.

Parecer  Ministerial  de  primeiro  grau,  fls.  124/130,  pelo 
provimento do recurso apelatório.

Contrarrazões, fls. 145/157.

Parecer Ministerial de segundo grau, fls. 183/186, opinando 
pelo desprovimento dos recursos.

Decisão  Monocrática  dando  provimento  à  Remessa  e  ao 
Apelo. (fls. 188/195).

Agravo interno interposto por Vaniely Oliveira Ferreira, fls. 
223/237,  sustentando  a  reforma  da  decisão  monocrática  de  fls.  188/195,  sob  o 
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argumento  de  que,  na  espécie,  a  impetrante  demonstrou  que  o  Município 
contratou enfermeiros por contratos temporários, e essa circunstância, por si só, já 
demonstra a existência de cargo vago a serem ocupados por aqueles que lograram 
aprovação em concurso público, como é o caso a impetrante.

Alega  que  a  ausência  de  vaga  formal  em  contraponto  às 
vagas temporárias não pode constituir  obstáculo para a nomeação e posse dos 
candidatos aprovados em concurso público. Do contrário, estar-se-ia prestigiando 
a ilegalidade cometida pelo ente estatal.

É o Relatório. 

V  O  T  O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Trata-se  de  Agravo  Interno  combatendo  a  Decisão 
Monocrática que deu provimento à Remessa Necessária e ao Apelo, reformado a 
sentença a quo e, por conseguinte, Denegou a Segurança pretendida, por entender 
que  a  contratação  temporária  de  profissionais  para  ocupar  cargo  no  qual  a 
impetrante  fora  aprovada  e  classificada  em  concurso  público,  por  si  só,  não 
demonstra o direito líquido e certo à nomeação.

Com efeito, sabe-se que o acesso a cargos públicos se dá, em 
regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos 
termos do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.

In  casu,  encontra-se  devidamente  demonstrado  pelos 
documentos colacionados aos autos, que a impetrante foi aprovada em concurso 
público  para  o  cargo  de  Enfermeira  Classe  II  (Plantonista),  na  34ª  (trigésima 
quarta)  posição  (fls.  55),  estando  fora  das  19  (dezenove)  vagas  inicialmente 
ofertadas (fls. 31).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem  adotando 
posicionamento  no  sentido  de  que  o candidato  aprovado  fora  do  número  de 
vagas tem direito líquido e certo de ser nomeado, dentro do prazo de validade 
do  certame,  quando  a  Administração  exercitar  a  contratação  temporária  de 
terceiros, ao invés de nomear os concursados, quando comprovada a existência 
de vagas para o mesmo cargo,  senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO 
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APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 
ABERTURA  DE  VAGAS.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA. 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  QUE  SE  CONVOLA  EM  DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO.  1.  O STJ adota  o entendimento de que a  mera 
expectativa  de  nomeação  dos  candidatos  aprovados  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, 
com  preterição  daqueles  que,  aprovados,  estariam  aptos  a  ocupar  o 
mesmo cargo ou função.  2.  In casu,  muito  embora a agravada tenha 
obtido  aprovação  (118ª  colocação)  fora  do  número  inicial  de  vagas 
previstas no edital. 22 (vinte e duas vagas), verifica-se nos autos que a 
administração  pública,  antes  de  expirado  o  prazo  de  validade  do 
certame, realizou contratações temporárias para o mesmo cargo a que 
concorreu (técnico em enfermagem para a 6ª dires. Ilhéus/BA). 3. Nessa 
circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do 
prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários 
para suprir a demanda por técnico em enfermagem pela administração 
pública demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, 
de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da 
nova  orientação  da  suprema corte,  faz  surgir  o  direito  subjetivo  do 
candidato  aprovado no  certame ainda  válido  à  nomeação. 4.  Agravo 
regimental não provido.” (STJ; AgRg-RMS 43.414; Proc. 2013/0243641-9; 
BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 22/04/2014)

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  EXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
PREVISTAS  NO  EDITAL.  ABERTURA  DE  NOVAS  VAGAS. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 
CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Está consolidado no STJ 
o entendimento de que, mesmo após expirado o prazo de validade do 
concurso  público,  há  interesse  processual  do  candidato  aprovado  na 
impetração  de  mandado  de  segurança  contra  ato  omissivo 
consubstanciado na ausência de nomeação do candidato aprovado. 2.  O 
STJ adota  a  orientação de que a  mera expectativa de nomeação dos 
candidatos aprovados 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,  com  preterição  daqueles  que, 
aprovados,  estariam aptos a ocupar  o mesmo cargo ou função.  3.  In 
casu, muito embora a agravada tenha obtido aprovação (49ª colocação) 
fora  do  número  inicial  de  vagas  previstas  no  edital  (quatro  vagas), 
verifica-se nos autos que a administração pública, antes de expirado o 
prazo de validade do certame, realizou contratações temporárias para o 
mesmo cargo a que concorreu (assistente social para a dires 1). 4. Nessa 
circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do 
prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários 
para  suprir  a  demanda  por  assistentes  sociais  pela  administração 
pública demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, 
de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da 
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nova  orientação  da  Supremo  Tribunal  Federal,  faz  surgir  o  direito 
subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação.” 
5.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-RMS  44.103;  Proc. 
2013/0354394-3; BA; Segunda Turma; Rel.  Min.  Herman Benjamin; DJE 
15/04/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  EXISTÊNCIA  DE 
CANDIDATOS  DEVIDAMENTE  APROVADOS  E  HABILITADOS  EM 
CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. 1. A contratação precária para o 
exercício de atribuições de cargo efetivo durante o prazo de validade do 
concurso  público  respectivo  traduz  preterição  dos  candidatos 
aprovados  e  confere  a  esses  últimos  direito  subjetivo  à  nomeação. 
Precedentes: are 692.368-agr, Rel. Min. Cármen lúcia, segunda turma, dje 
4/10/2012  e  AI  788.628-agr,  Rel.  Min.  Ricardo  lewandowski,  segunda 
turma,  dje  8/10/2012.  2.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou: 
“administrativo.  Constitucional.  Concurso  público.  Professor. 
Candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas  previsto  no  edital. 
Expectativa de direito à nomeação. Posterior contratação te mporária. 
Existência de vagas no prazo de validade do concurso para o mesmo 
cargo  comprovada.  Direito  líquido  e  certo  à  nomeação”.  3.  Agravo 
regimental desprovido. (STF; RE-AgR 733.596; MA; Primeira Turma; Rel. 
Min. Luiz Fux; Julg. 11/02/2014; DJE 26/02/2014; Pág. 51)

O  Supremo Tribunal Federal possui o mesmo entendimento: 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO 
PÚBLICO.  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  DURANTE  PRAZO  DE 
VALIDADE  DO  CERTAME.  PRETERIÇÃO  CARACTERIZADA. 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  CONVOLADA  EM  DIREITO 
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO. PRECEDENTE.  OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.  EFEITOS  INFRINGENTES.  IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando 
inocorrentes,  tornam  inviável  a  revisão  em  sede  de  embargos  de 
declaração,  em  face  dos  estreitos  limites  do  art.  535  do  CPC.  2.  O 
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos 
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes 
para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter 
infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (precedentes: 
AI n. 799.509-AgR-ed, relator o ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, dje de 
8/9/2011; e RE n. 591.260AgR-ED, relator o Ministro Celso de Mello, 2ª 
Turma, dje de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido 
assentou:  “  administrativo.  Constitucional.  Concurso  público. 
Professor.  Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no 
edital.  Expectativa  de  direito  à  nomeação.  Posterior  contratação 
temporária. Existência de vagas no prazo de validade do concurso para 
o mesmo cargo comprovada. Direito líquido e certo à nomeação. ” 5. 
Embargos  de  declaração  desprovidos.  (STF;  RE-AgR-ED  733.596;  MA; 

AGRAVO INTERNO EM REMESSA EX-OFICIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000860-79.2013.815.0251 6



Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  01/04/2014;  DJE  22/04/2014; 
Pág. 39)

No mesmo sentido, vejamos julgado desta Corte:

REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  PATOS.  AUXILIAR  DE  SERVIÇOS. 
CANDIDATA CLASSIFICADA INICIALMENTE FORA DO NÚMERO 
DE  VAGAS.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  PESSOAL 
DURANTE  O  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CERTAME.  PROVA 
SATISFATÓRIA.  ATO  ILEGAL  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. 
CIRCUNSTÂNCIA  SUFICIENTE  PARA  TRANSMUDAR  A 
EXPECTATIVA  EM  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  DA 
PROMOVENTE. ATO  VINCULADO.  LIQUIDEZ  E  CERTEZA 
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO 
DA REMESSA. O mandado de segurança é remédio processual destinado 
a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o 
direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido.  Muito 
embora  a  candidata  aprovada  em  concurso  público  tenha  mera 
expectativa de direito à nomeação, a contratação precária de terceiros, 
durante o prazo de validade do certame, é fato suficiente a transmudar 
essa expectativa em direito líquido e certo à investidura. O candidato 
aprovado em concurso público não pode ter sua nomeação preterida, 
em  razão  da  contratação  temporária  de  pessoal,  dentro  do  prazo  de 
validade do certame, gerando para aquele direito subjetivo à nomeação. 
(TJPB; ROf 0003095-19.2013.815.0251; Quarta Câmara Especializada Cível; 
Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB  26/05/2014; 
Pág. 14)

Isso porque, se a Administração Pública, dentro do prazo de 
validade  do  concurso,  mantém  profissionais  contratados  temporariamente,  em 
preterição a candidatos aprovados em concurso público, está,  a toda evidência, 
demonstrando  ser  imperiosa  a  necessidade  de  preencher  tais  vagas,  não 
disponibilizadas quando da realização do certame.

Nesse sentido, também é o abalizado pensamento de Celso 
Antônio Bandeira de Mello:

A admissão de pessoal a qualquer outro título ou a designação de outros 
servidores, em desvio de  função, para exercerem as correspondentes aos 
cargos postos em concurso são outros tantos fatos demonstradores, e de 
modo  inequívoco,  de  que  o  Poder  Público  considerou  necessário  o 
preenchimento daqueles cargos e, por isso mesmo, já definiu o momento 
de provimento deles - ainda que se queira furtar a tal obrigação. Sempre 
que isto suceda,  há direito dos aprovados em concurso à obtenção de 
suas nomeações. (In. Regime dos Servidores da Administração Direta e 
Indireta. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 66). 
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No caso em disceptação, verifico,  através de informação do 
sistema Sagres (fls. 85),   a contratação a título precário,  por excepcional interesse 
público, de  28  (vinte  e   oito)  pessoas/servidores,  para  exercer  a  função  de 
Enfermeiro, ainda no prazo de validade do certame (novembro de 2012) no qual a 
impetrante logrou êxito.

De  outra  banda,  manuseando  os  autos,  verifico  que  o 
Ministério  Público  de  primeiro  grau,  após  o  apelo,  veio  aos  autos  e  juntou 
documentos que comprovariam a inexistência de vagas para o cargo almejado pela 
impetrante,  ante  a  exoneração  dos  contratados  excepcionalmente,  e  a 
remanescência de apenas 05 (cinco) contratos excepcionais.  Assim, mesmo com 
esses  05 (cinco),  não se alcançaria  a posição da autora,  do que não lhe resulta 
direito líquido e certo.

Ante  a  juntada  de  novos  documentos,  o  magistrado 
oportunizou o  contraditório  e,  desta  feita,  a  impetrante  em suas  contrarrazões 
acostou aos autos novas consultas do sistema SAGRES demostrando que em maio 
de 2013 o Município de Patos contratou excepcionalmente 08 (oito) enfermeiros 
(fls. 158), em junho de 2013 o numero se elevou para 44 (quarenta e quatro) (fls. 
160) e, em julho de 2013, alcançou o patamar de 50 (cinquenta) (fls. 162), elevando-
se para 54 (cinquenta e quatro) em agosto de 2013.

No contexto dos autos, muito embora exista a constatação de 
contratos  excepcionais  para  as  funções  a  serem  exercidas  pelo  cargo  de 
enfermeiro,  a  contratação  temporária,  por  si  só,  não  permite  a  convolação  da 
expectativa de direito em liquidez e certeza, uma vez que o contrato temporário 
decorre  de  uma  necessidade  transitória  e  excepcional,  com  amparo  legal  e 
justificação. 

Sendo assim, seria imperioso que a impetrante comprovasse 
a existência de cargo vago.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.  APROVAÇÃO FORA DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.  EXPECTATIVA  DE 
DIREITO  A  NOMEAÇÃO.  POSTERIOR  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE 
NOVAS  VAGAS.  PRECEDENTE  ESPECÍFICO.  1.  Cuida-se  de  recurso 
ordinário interposto contra acórdão que denegou o pleito de nomeação 
para o cargo de Oficial de Apoio Judicial a candidatos aprovados fora do 
rol  de  vagas  inicialmente  previsto;  é  alegado  que  a  convolação  da 
expectativa de direito em liquidez e certeza ocorreu com a contratação 
temporária de servidores.  2.  A contratação temporária,  fundamentada 
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no art.  37,  IX,  da Constituição Federal,  em si  mesma,  não permite  a 
convolação da expectativa de direito em liquidez e certeza,  uma vez 
que o  contrato  temporário  decorre  de uma necessidade  transitória  e 
excepcional,  com amparo legal  e justificação.  3.  Não há nos autos a 
comprovação de que foram criadas novas vagas para nomeação, o que 
impossibilita  a  nomeação  dos  candidatos  aprovados  fora  do  rol 
inicialmente previsto.  Precedentes: AgRg no RMS 32.094/TO, Rel. Min. 
Humberto  Martins,  Segunda Turma,  DJe  14.2.2011;  e  RMS 32.660/RN, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010. 4. 
O referido certame tem precedente específico, no qual a Segunda Turma 
consignou que a contratação temporária de candidatos aprovados fora do 
rol das vagas, no caso dos Oficiais de Apoio Judicial, de Minas Gerais, 
não  deduz o  direito  líquido  e  certo  pretendido.  Precedente:  AgRg no 
RMS 34.186/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13.10.2011. 
Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 36.162/MG, Rel. Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  02/02/2012, 
DJe 09/02/2012).

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO, mantendo íntegra a decisão guerreada.

É como voto

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora 
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