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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0112087-96.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Marciel Virgulino da Silva – Adv. Marcus Freire (OAB-PB 
13.693).

Apelado: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Paulo 
Barbosa de Almeida Filho

EMENTA: AÇÃO  ORDINÁRIA  CONCURSO
PÚBLICO  PARA  AGENTE  PENITENCIÁRIO.
APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
OFERECIDAS  NO  EDITAL.  IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO.  VACÂNCIA  OU  SURGIMENTO  DE
NOVAS  VAGAS  CRIADAS  POR  LEI.
INEXISTÊNCIA DE PROVA.  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Na Repercussão Geral do STF, decidida no RE
837.311/PI,  foi  consolidado  o  entendimento
de que o  aprovado tem direito  à  nomeação
nas seguintes hipóteses: a) quebra da ordem
classificatória, b) contratação temporária para
preenchimento  de  vagas  existentes  ou  c)
surgimento de novas vagas, seja por criação
de  lei  ou  por  força  de  vacância  durante  o
prazo de validade do certame.

Não  restando  demonstrada  a  existência  de
cargos vagos aptos à investidura de servidor
efetivo,  correta  a  sentença  que  julgou
improcedente  o  pedido  de  nomeação  de
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aprovado fora do número de vagas oferecidas
no edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Marciel  Virgulino  da  Silva interpôs  apelação  contra
Estado da Paraíba hostilizando sentença proferida no Juízo de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido.

Do  histórico  do  fato  narrado  na  inicial,  verifica-se  que  o
apelante  ajuizou  a  demanda  buscando  sua  nomeação  por  ter  sido
aprovado no Concurso Público para o cargo de agente penitenciário da
Secretaria  de  Estado  da  Administração  Penitenciária,  tendo  o  Edital
oferecido 189 vagas e o Autor obteve a colocação de n.º 213.

Alegou  que,  em face  de  várias  desistência  ratificadas  no
Edital n.º 53/2012/SEAD/SECAP, publicado em 23/05/2012, foi convocado
para fazer o curso de formação e, após conclusão, na eminência de expirar
o prazo de validade do concurso, tomou conhecimento que o Governador
não iria mais nomear o pessoal.

Na Sentença (fls. 106/109), o Magistrado, ao fundamento
de  que  o  direito  à  nomeação  alcança  apenas  os  aprovados  dentro  do
número de vagas oferecidas no edital; a classificação final do concurso se
deu após o curso de formação, etapa final do concurso; o Promovente foi
aprovado  na  colocação  de  n.º  213º,  muito  distante  da  quantidade  de
vagas  oferecidas,  que  foi  de  189  cargos  vagos;  nos  autos  restou
demonstrado  que  242  (duzentas  e  quarenta  e  dois)  concorrentes
conseguiram concluir o curso de formação, julgou improcedente o pedido
condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários
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advocatícios que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais  (fls.  110/121),  o  Apelante  alegou
que a sentença padece de equívoco ao afirmar que foi aprovado fora do
número de vagas, visto que foi convocado para fazer o curso de formação,
inclusive outros aprovados em colocação posterior à sua fizeram o curso e
foram nomeados, a exemplo dos candidatos Édison Alberto Costa Gomes,
217º,  Lucas  do  Nascimento  Silva,  218º,  Adjerson  Fernandes  da  Silva,
219º e Daniel Welley Santos de Medeiros, nº 222.

Aduziu  que  a  jurisprudência  dos  tribunais  é  pacífica  a
respeito  do  direito  à  nomeação  do  aprovado  em  concurso  público,  e
pugnou pelo provimento do recurso para que fosse julgado procedente o
pedido inicial.

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 123.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 129/131),
indicando o prosseguimento do recurso, sem opinar a respeito do mérito.

É o relatório.

V O T O

Para  deslinde  do  pleito  recursal,  nomeação  para  cargo
público em decorrência de aprovação em concurso, mesmo aprovado fora
do  número  de  vagas  oferecidas  ou  em  cadastro  de  reserva,  é
imprescindível  a  aferição de existência  de cargos  vagos  para o qual  o
Apelante concorreu, e que, com a existência das vagas ficaria dentro da
colocação que autoriza a nomeação.

No caso, o Apelante não demonstrou existência de vagas,
porquanto  a  inicial  não  apresenta  um único  documento  que  evidencie
vacância com aposentadoria, demissão ou exoneração, ou mesmo criação
de novas vagas por lei.
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O único documento que sustenta a hipótese de existência de
vaga é a consulta ao sistema SAGRES do TCE, que informa existir,  na
Secretaria de Administração do Estado, o total de 334 (trezentos e trinta e
quatro)  contratados  como  prestador  de  serviço,  todavia,  referido
documento não assegura a existência de cargo vago para investidura do
Apelante em razão da sua aprovação no concurso agente penitenciário.

A jurisprudência  dos  tribunais  superiores,  muito  antes  da
repercussão  geral  julgada  pelo  STF,  relativa  à  aprovação  em concurso
público fora do número de vagas, já firmara entendimento de que para
nomeação decorrente de concurso público, por meio de ordem judicial,
exigia-se a comprovação de vaga em quantitativo suficiente para atingir a
colocação do pleiteante.

Com  a  Repercussão  Geral  do  STF,  decidida  no  RE
837.311/PI, foi consolidado o entendimento de que o aprovado tem direito
à nomeação nas seguintes hipóteses: a) quebra da ordem classificatória,
b) contratação temporária para preenchimento de vagas existentes ou c)
surgimento  de  novas  vagas,  seja  por  criação  de  lei  ou  por  força  de
vacância durante o prazo de validade do certame.

A jurisprudência do STJ, alinhado-se à do STF, segue firme
no  entendimento  de  que  o  aprovado  em  concurso  não  possui  direito
subjetivo à nomeação, mas a expectativa de direito pode se convolar em
direito à nomeação quando há cargos vagos e a administração promove
investidura precária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  3/STJ.  CONCURSO
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  EM  CADASTRO  DE
RESERVA.  PRETENSÃO  DE  NOMEAÇÃO.
PRETERIÇÃO  POR  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO.
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EXISTÊNCIA  DE  VAGAS.  ILEGALIDADE  DA
CONTRATAÇÃO.
1.  A  teor  do  RE  837.311/PI,  julgado  sob  o
regime  da  repercussão  geral,  como  regra  o
candidato  aprovado  em cadastro  de  reserva
não  é  titular  de  direito  público  subjetivo  à
nomeação, não bastando para a convolação da
sua  expectativa  o  simples  surgimento  de
vagas ou a abertura de novo concurso, antes
exigindo-se  ato  imotivado  e  arbitrário  da
Administração Pública.
2.  Para  que  a  contratação  temporária
configure-se como ato imotivado e arbitrário,
a sua celebração deve deixar de observar os
parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG,
também  julgado  sob  a  sistemática  da
repercussão geral,  bem como há de haver a
demonstração  de  que  a  contratação
temporária não se destina ao suprimento de
vacância existente em razão do afastamento
temporário do titular do cargo efetivo e de que
existem cargos vagos em número que alcance
a classificação do candidato interessado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt  no  RMS  51.967/MS,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  21/11/2017,  DJe
27/11/2017)

No  caso,  o  edital  do  concurso  ofereceu  189  vagas  para
Agente Penitenciário e o apelante foi aprovado na colocação de n.º 213,
não tendo demonstrado nos autos a existência de cargos vagos suficiente
à sua classificação.

Portanto,  nos autos não restou comprovado existência de
vagas até alcançar a colocação do Autor/Apelante, visto que a consulta ao
sistema  SAGRES  do  TCE,  informando  existir  na  Secretaria  de
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Administração  do  Estado  o  total  de  334  (trezentos  e  trinta  e  quatro)
contratados  como prestador  de  serviço,  não  comprova a  existência  de
cargos vagos aptos a investidura de servidor efetivo.

Assim, diante da inexistência de prova no que diz respeito
às vagas necessárias para nomeação do Recorrente, não vislumbro razão
plausível para reforma da sentença.

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

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,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para

substituir  a  Excelentíssima Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças

Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala  de sessões  da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                                            Relator
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