
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO Nº 0001123-55.2013.815.0011
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande   
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Flávio Luiz Avelar
Domingues Filho.
APELADA: Silmaria Bezerra Porcino (Adv. Rodolfo Gaudêncio Bezerra)

APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER E INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO
GRAU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  DE  PESSOAL  PARA  AS
MESMAS  FUNÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO
DE  CARGOS  VAGOS.  PRETERIÇÃO  NÃO
CONFIGURADA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DOS RECURSOS. 

A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação
precária de agentes públicos somente configura preterição na
ordem  de  nomeação  de  aprovados  em  concurso  público
vigente  -  ainda  que  fora  do  número  de  vagas  previsto  no
edital - quando referida contratação tiver como finalidade o
preenchimento de cargos efetivos vagos”.1 Não tendo a autora,
aprovada fora do número de vagas, demonstrado que existem
cargos vagos na estrutura administrativa do Estado,  não há
que se falar em direito à posse ou nomeação para o cargo que
concorreu.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do

1 STF  -  ARE  724585  AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  27/08/2013,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013.



voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 350.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  e  remessa  oficial  interpostos  contra
sentença  que  julgou  procedentes  os  pedidos  formulados  nos  autos  da  ação  de
obrigação  de  fazer  cumulada  com  danos  morais  proposta  por  Silmaria  Bezerra
Porcino em desfavor do Estado da Paraíba.

Na decisão, o magistrado acolheu a pretensão para condenar o
Estado da Paraíba a efetuar a posse da autora no cargo de Assistente Social Classe A,
com exercício no Hospital Regional de Emergência Dom Luiz Gonzaga Fernandes,
bem como a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) e danos materiais no montante de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais),
acrescido de juros de mora a partir da citação, além de honorários advocatícios no
percentual de 15% (quinze por cento).

Inconformado,  o  recorrente  aduz que  a  nomeação  da  autora
teria sido fruto de decisão judicial liminar proferida em sede de ação civil pública,
que,  posteriormente,  fora  suspensa  através  de  decisão  prolatada  em  pedido  de
suspensão de segurança.

Registra que o “pedido, na Ação Civil Pública, é de nomeação
e a causa de pedir a aprovação no certame, já na ação individual, o pedido é a posse
e  a  causa  de  pedir  a  nomeação,  que  fora  efetivada  através  de  decisão  liminar
prolatada naquele primeiro feito”, de forma que defende ter a autora tentado burlar
a decisão judicial que determinou a suspensão da liminar ajuizando ação individual,
notadamente pela omissão quanto à suspensão da liminar.

Garante  que  o  julgamento  da  ação  civil  pública  obrigou  o
Estado da Paraíba apenas a nomear os candidatos aprovados dentro do número de
vagas  ofertadas  no edital  (17),  o  que não abarcaria  a  recorrida,  que obteve a 21ª
colocação.

Sustenta  que  além  da  liminar  proferida  para  suspender  os
efeitos  da  decisão  prolatada  na  Ação  Civil  Pública,  o  Estado  da  Paraíba  editou
Medida  Provisória  anulando  todos  os  atos  da  gestão  anterior  praticados  entre
01/07/2010  e  31/12/2010,  em razão do  desrespeito  aos  limites  fixados pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

Acrescenta não existir direito subjetivo à nomeação, uma vez
que a apelada não demonstrou a contratação temporária de servidores, tampouco a
existência de vagas disponíveis na estrutura administrativa do ente público.



Argumenta ser impossível a nomeação imediata sem infringir a
Lei de Responsabilidade Fiscal, além de importar violação ao poder discricionário do
Executivo. Garante, ainda, ser ilegal o recebimento retroativo de vencimentos, bem
assim que não existem danos morais  a serem indenizados. 

Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso  para  julgar
improcedentes os pedidos, ou, acaso não seja esse o entendimento da Corte, pleiteia a
reforma da sentença quanto aos danos morais e à condenação em valores retroativos
ao exercício da cargo, além do afastamento ou redução dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a recorrida rebate uma a uma as alegações
da recorrente, pleiteando, por fim, o desprovimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório do que se revela essencial.

VOTO

Em  que  pese  o  esforço  da  recorrida  em  demonstrar  a
viabilidade de sua pretensão, creio que os argumentos ventilados pelo Estado da
Paraíba merecem acolhida.

Conforme narrativa extraída da petição  inicial,  a  autora teria
sido classificada e nomeada para tomar posse no cargo de “Assistente Social Classe
A”, através do Ato Governamental nº 3331, de 23/12/2010. Segundo defende, mesmo
nomeada, foi impedida de tomar posse por força de Medida Provisória editada no
início do novo governo, que anulou todos os atos de nomeação de pessoal. 

Ressaltou, naquela oportunidade, que “não há falar em pedido
para nomeação da promovente, eis que este fato já ocorreu em 23.10.2010”, via ato
administrativo citado.

Como bem lembrou o recorrente, o pedido da autora é de que
lhe seja dada posse e permitido o exercício, na medida em que a nomeação, ainda
que anulada pela Medida Provisória, já foi efetuada.

O primeiro fato importante a se registrar é que a nomeação da
recorrida não ocorreu de forma espontânea, mas em cumprimento de decisão liminar
proferida na Ação Civil Pública nº 200.2010.029.075-4 (fl.  20). Não foi o Estado da
Paraíba,  portanto,  que,  diante da necessidade de pessoal  e  da disponibilidade de
vagas existentes, efetuou a nomeação.



De outro lado, da leitura do acórdão prolatado na Ação Civil
Pública2 extrai-se ter sido reconhecido o direito à nomeação e  posse somente aos
candidatos  aprovados  e  classificados  dentro  do  número  de  vagas  oferecidas  no
edital, de modo que a liminar concedida na ação civil pública não teve seus efeitos
confirmados  quanto  à  recorrida,  na  medida  em  que  esta  confessa  que  obteve
classificação fora do número de vagas.

Com  efeito,  vislumbra-se,  dos  documentos  acostados  pelo
agravante que o edital previa 17 (dezessete) vagas para o cargo de assistente social
(fl. 126), ao passo que a recorrida foi classificada em 21º lugar (fl. 140).

Neste contexto, importante registrar que a expectativa de direito
somente se converte em direito subjetivo se, nos casos em que resta demonstrada a
necessidade de contratação, houver a vaga disponível na estrutura administrativa do
ente público para o qual concorreu o candidato.

Em  outras  palavras,  a  simples  existência  de  servidores
contratados  temporariamente  para  o  exercício  das  mesmas  funções  inerentes  ao
cargo para que concorreram as impetrantes não autoriza, por si só, a convolação da
expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Necessária a demonstração,
efetiva, de que existem cargos disponíveis, o que não ocorreu no caso em discusssão.
Sobre o tema, confira-se julgado do STJ:

“A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no
sentido  de  que  o  candidato  aprovado em concurso  público
fora  do  número  de  vagas  previstas  no  Edital  tem  mera
expectativa de direito. Tal expectativa se convola em direito
nos  casos  em que,  durante  a  vigência  do  concurso,  mesmo
havendo a criação de novas vagas ou a vacância do respectivo
cargo em número que alcance a classificação do candidato, a
Administração Pública promove a contratação temporária de

2 RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  200.2010.029.075-4/002  –  RELATOR:  Des.  José  Di  Lorenzo  Serpa  –
APELANTE:  Estado da Paraíba,  representado por seu Procurador  Wladimir  Romaniuc Neto  –  APELADO: Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba  –  REMETENTE:  Juízo  de  Direito  da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Capital  –
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Ação Civil Pública. Saúde Pública do Estado deficiente. Concurso Público para
a área de saúde. Nomeação e posse dos candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital. Concurso já expirado.
Direito subjetivo à nomeação e posse. Entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Nomeação e posse imediatas.
Determinação de contratação dos profissionais selecionados pelo processo seletivo simplificado. Processo seletivo com
validade ainda em curso. Mera expectativa de direito. Poder discricionário.

Análise  da  conveniência  e  oportunidade  da  contratação.  Determinação  de  realização  de  concurso  público  para  suprir
necessidade de cargos. Infringência ao princípio constitucional de Separação dos Poderes. Ingerência do Poder Judiciário no
Poder  Executivo  Estadual.  Ato  de  gestão  administrativa.  Reforma parcial  da  sentença.  Provimento  parcial  do  recurso.  O
candidato aprovado dentro do número de vagas prevista no edital  tem direito subjetivo à nomeação.  Estando o processo
seletivo dentro de seu prazo de validade, as efetivas nomeação e posse devem guardar observância aos critérios de conveniência
e oportunidade da Administração Pública. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a abertura de concurso público pelo Estado
da Paraíba, pois, além de ser ato de gestão do Administrador Público, não existe a obrigatoriedade da contratação, dependendo
da conveniência administrativa. ACORDA a Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em dar
provimento parcial  a  ambos os recursos,  nos termos do voto do relator,  em harmonia com o parecer  ministerial.  Efetuou
sustentação oral o Procurador Venâncio Viana de Medeiros Filho, pelo apelante. Unânime.



servidores para exercer a função inerente àqueles cargos. No
caso dos autos, entretanto, embora tenha havido a realização,
no prazo de vigência do concurso, de processo seletivo para
contratação  temporária  de  professores,  o  impetrante  não
comprovou a existência de cargos vagos de provimento efetivo
em número suficiente a alcançá-lo na lista de classificação, de
modo  que  a  simples  existência  de  contratação  precária  e
emergencial não gera direito à nomeação. Agravo regimental
desprovido”.3 (grifos por nossa conta)

No  mesmo  sentido,  confira-se  recente  decisão  da  lavra  do
Ministro Dias Toffoli:

“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.
Administrativo.  Competência  do  relator  para  negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Concurso
público. Nomeação de servidores temporários. Inexistência de
cargos efetivos vagos. Desvio de finalidade não configurado.
Preterição de candidato aprovado em concurso vigente. Não
ocorrência.  Reexame  de  fatos  e  provas.  Impossibilidade.
Precedentes.  1.  É  competente  o  relator  (art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento
“ao  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  a  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior”.  2.  A
jurisprudência  da  Corte  é  no  sentido  de  que  a  contratação
precária de agentes públicos somente configura preterição na
ordem  de  nomeação  de  aprovados  em  concurso  público
vigente  -  ainda  que  fora  do  número  de  vagas  previsto  no
edital - quando referida contratação tiver como finalidade o
preenchimento de cargos efetivos vagos. 3. Inadmissível, em
recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos
autos a fim de verificar a existência de cargos efetivos vagos
ao tempo da  contratação precária.  Incidência  da  Súmula  nº
279/STF. 4. Agravo regimental não provido”.4

Não por outro motivo, esta Corte decidiu:

“A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação
precária de agentes públicos somente configura preterição na

3 STJ - AgRg no RMS 33.514/MA - Rel. Min. Ari Pargendler – T1 – j. 02/05/2013 DJe 08/05/2013.
4 STF  -  ARE  724585  AgR,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em  27/08/2013,  PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013.



ordem  de  nomeação  de  aprovados  em  concurso  público
vigente  -  ainda  que  fora  do  número  de  vagas  previsto  no
edital - quando referida contratação tiver como finalidade o
preenchimento de cargos efetivos vagos”.4 Não demonstrada
a existência de cargos efetivos vagos para a localidade em que
concorreu  o  impetrante,  resta  descaracterizada  a  preterição
alegada”.5

Além disso, impossível enveredar pelo raciocínio desenvolvido
pelo magistrado, notadamente quando afirma que  “o ato de nomeação revestiu-se
da legalidade necessária para produção de seus efeitos, e ao fazê-lo, o Estado da
Paraíba  demonstrou  existir  a  vaga  e  necessidade,  bem  como  a  reserva
orçamentária, para que a autora passasse a integra o quadro de servidores efetivos
do Estado [...]”.

Ora,  conforme  restou  esclarecido,  a  nomeação  não  foi
voluntária,  mas  decorrente  de  ordem  judicial,  de  modo  que  a  conclusão  do
magistrado no sentido de presumir a existência de vagas por força da nomeação deve
ser afastada.

Assim, considerando que a recorrente não logrou demonstrar a
existência de vagas disponíveis, dou provimento a ambos os recursos para reformar a
sentença  e  julgar  improcedentes  os  pedidos.  Prejudicada  a  análise  das  demais
questões, por força do indeferimento da pretensão. 

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais),  por  conta  da  autora.  Suspendo  a  exigibilidade,  tendo  em  vista  que  a
demandante é beneficiária da justiça gratuita, conforme autoriza o art. 12, da Lei nº
1.060/50. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos
recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva), o Excelentíssimo Dr. Marcos Coelho de Salles (Juiz convocado para substituir
o  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira)  e  o  Excelentíssimo  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do

5 TJPB – MS nº 0588462-28.2013.815.0000 – Rel. Des. João Alves da Silva – Plenário – j. 18/12/2013.



Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
        Relator


