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EMENTA:  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO  DE FAZER.  CANDIDATA APROVADA
EM CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM POSIÇÃO SUPERIOR AO
NÚMERO  DE  VAGAS  OFERECIDAS  NO  CERTAME.  CARGO  DE
PROFESSOR.  ESTADO  DA PARAÍBA.  ALEGAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS  PARA  O  EXERCÍCIO  DAS  FUNÇÕES
ATRIBUÍDAS  AO  CARGO  PARA O  QUAL A AUTORA FOI  APROVADA.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  APROVAÇÃO  EM  CLASSIFICAÇÃO
SUPERIOR  AO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ENTE
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DO
CARGO  PARA O  QUAL HÁ  CONCURSO  VIGENTE  COM  CANDIDATOS
APROVADOS E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS NO QUADRO FUNCIONAL.
ANTECEDENTES  NECESSÁRIOS  À  CONSTITUIÇÃO  DO  DIREITO
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS. INDÍCIO RELEVANTE DE QUE HÁ A NECESSIDADE DA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.  FATO  INAPTO  A  PERMITIR  A
CONCLUSÃO  DE  QUE  HÁ  CARGOS  VAGOS.  DEMONSTRAÇÃO
INCONTROVERSA DA CARÊNCIA TEMPORÁRIA DA PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇO,  MAS  NÃO  DA  NECESSIDADE  PERMANENTE.  CARGO  E
FUNÇÃO  PÚBLICA.  CONCEITOS  JURÍDICOS  DISTINTOS.  CRIAÇÃO  E
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS.  MATÉRIA DE RESERVA LEGAL.
PROVA DE  QUE  HÁ  A NECESSIDADE  DO  ENTE  NA PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO  PÚBLICO  E  DE  QUE  EXISTEM  CARGOS  VAGOS.  ÔNUS
PROBATÓRIO DO CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
RECURSAL.  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO NEGADO.

1. Aqueles que foram aprovados em concurso público, mas não estão classificados
dentre  as  vagas  previstas  no  edital,  possuem  mera  expectativa  de  direito  à
nomeação,  que  será  convolada  em  direito  subjetivo  apenas  se  demonstradas  a
inequívoca necessidade da prestação dos serviços correspondentes às funções do
cargo para  o qual  há  um concurso vigente  com candidatos  aprovados,  mas  não
convocados,  e  a  existência  de  vagas  no  quadro  funcional  do  Ente  Público.
Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,  no julgamento do RE nº.
837.311/PI.

2. A existência de contratações por excepcional interesse público celebradas pelo
Município  não prova  que  há  vacância  no  quadro  de  servidores  efetivos  hábil  a



constituir o direito à nomeação dos candidatos classificados em concurso público,
apesar de constituir um indício relevante de que o Ente necessita da prestação dos
serviços correspondes ao cargo cujas funções estão sendo exercidas por contratados
temporários.

3. Nada obstante a cada cargo público corresponda uma função pública, esta não se
confunde  com  aquele,  porquanto  há  situações  excepcionais  em  que  um agente
público  exerce  um conjunto  de  atribuições  sem ser  admitido  como servidor  ou
empregado  no  quadro  funcional  do  Ente,  como  nas  hipóteses  de  contratação
temporária, de previsão constitucional, no art. 37, IX, da CF.

4.  A criação  de  cargos  constituem  matéria  de  reserva  legal,  que  deverão  ser
antecedidos  de  prévia  dotação  orçamentária  e  autorização  específica  da  lei  de
diretrizes orçamentárias, nos termos dos arts. 48, I, 61, § 1.º, II, "a", e 169, § 1.º, I e
II, da Constituição da República.

5. Presumida a boa-fé na contratação temporária, a Administração apenas demonstra
a necessidade precária da função, e não a necessidade permanente, o que afasta a
obrigatoriedade  do  preenchimento  do  cargo  por  meio  do  concurso  e  faculta  a
possibilidade de contratações temporárias. Razão de decidir adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RMS 34.186/MG.

6. A mera existência de agentes públicos admitidos temporariamente para exercerem
as mesmas atribuições do cargo para o qual haja candidatos aprovados em concurso
público, ainda que haja ilegalidade nas contratações e o certame permaneça vigente,
não  tem  a  aptidão  de  criar  novos  cargos  efetivos  ou  de  tornar  vagos  aqueles
existentes que já estejam providos.

7. É ônus probatório do candidato aprovado em concurso público fora das vagas
previstas no edital respectivo, para fins de constituição do seu direito subjetivo à
nomeação, provar que existem cargos vagos em quantitativo condizente com sua
classificação no certame,  e  que as  correlatas  funções  estão  sendo exercidas  por
agentes públicos contratados temporariamente. Entendimento do Supremo Tribunal
Federal, adotado no julgamento do RMS 29915 AgR.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento relativo à
Apelação interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o  n.
0000268-03.2013.8.15.0391, em que figura como Apelante Nielly Kally Alexandre
Marçal e como Apelado o Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Nielly  Kally  Alexandre  Marçal interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Teixeira, f. 100/101-v, nos autos
da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  por  ela  proposta  em  desfavor  do  Estado  da
Paraíba, que julgou improcedente o pedido para ordenar que o Apelado a nomeie
para o cargo de Professor de Educação Básica 3, ante sua aprovação no Concurso



Público deflagrado pelo Edital n. 01/2012/SEAD/SEE, f. 22/33, ao fundamento de
que, considerando as informações constantes na Certidão de f. 19, a Apelante só
dispunha de dois anos completos de experiência profissional, razão pela qual está
correta a nota de 1,0 (um) ponto que lhe foi atribuída a esse título, posto que cada
ano corresponde a  0,5 (zero vírgula  cinco)  pontos,  nos  termos do Item 11.9 do
Edital, e que não há direito subjetivo à nomeação do candidato que, nada obstante
aprovado no concurso público,  classificou-se em posição superior ao número de
vagas  submetidas  à  concorrência  geral,  a  não  ser  que  haja  a  comprovação  da
vacância de cargos ao longo da vigência do certame e da existência de interesse
público no provimento destes, hipótese não havida nos autos.

Em suas razões, f. 105/116, argumentou que houve incorreção na atribuição
de sua nota na avaliação de títulos, porquanto, nos termos do Item 11.9 do Edital, f.
25-v, cada ano de efetivo exercício profissional corresponde a 0,5 (meio) ponto, tal
como a conclusão de especialização na área do cargo pretendido, motivo pelo que, a
partir das informações constantes no Certificado de f. 18, relativo ao término do
curso  de  pós-graduação,  e  na  Certidão  de  f.  19,  concernente  à  sua  contratação
temporária para o exercício da docência, desde o ano de 2010, a pontuação que lhe
deve ser atribuída é de 2,0 (dois) pontos.

Alegou que, nada obstante haver sido aprovada em classificação superior ao
número  de  vagas  ofertadas  no  Concurso  Público,  possui  direito  à  nomeação,
porquanto  da  admissão  de  comissionados,  da  formalização  de  contratos  por
excepcional  interesse  público  e  da  tomada  de  serviços  por  trabalhadores
terceirizados para o exercício das funções de Professor de Educação Básica 3 se
denota a existência de necessidade de provimento dos cargos que estão vagos.

Afirmou que, ante o fato de ela exercer atualmente as funções de Professora
de Educação Básica 3,  enquanto contratada temporária por excepcional interesse
público pelo Apelado, há ao menos um cargo vago, e que houve o preterimento da
ordem de classificação do concurso.

Aduziu que lhe é devido o pagamento de indenização por danos materiais,
em razão dos salários não percebidos, e morais, por toda frustração que o ato ilícito
praticado pelo Apelado lhe proporcionou.

Pugnou,  por  essas  razões,  pelo  provimento  do  Apelo  e  pela  reforma  da
Sentença, para que o pedido seja julgado procedente, ordenando que o Apelado a
nomeie para o cargo de Professor de Educação Básica 3 do seu quadro funcional.

Contrarrazoando, f. 124/126, o Apelado afirmou que a pontuação atribuída à
Apelante obedeceu os critérios previstos no Edital  de f.  22/33 e que não restou
demonstrado  nos  autos  a  ocorrência  de  preterição  da  ordem  classificatória  do
concurso, a existência de cargos vagos de Professor de Educação Básica 3 e de
interesse público na admissão de novos servidores  para o exercício das  funções
correlatadas, de modo a, se existentes fossem, convolar a expectativa de direito dos
candidatos aprovados fora das vagas ofertadas em direito subjetivo à nomeação,
pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, posto que ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.



É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e sua interposição não pressupõe a comprovação do
recolhimento do preparo recursal, porquanto a Apelante é beneficiária da gratuidade
da justiça, f. 50, pelo que, presentes os demais  requisitos de admissibilidade, dela
conheço.

Resulta demonstrado dos autos que a Apelante foi aprovada no Concurso de
Provas  Objetivas e  Títulos para provimento do cargo de Professor de Educação
Básica  3  da  Carreira  do  Magistério  Estadual,  f.  22/33,  entretanto,  não  obteve
pontuação suficiente para classificar-se à única vaga prevista no Edital do Certame,
ocupando a segunda posição no Resultado Final, f. 34/35.

Dentre as notas obtidas, foi-lhe atribuída a pontuação de 1,50 (um vírgula e
cinco)  pontos  na  avaliação  de  títulos,  em  que  tanto  a  conclusão  de  curso  de
especialização na área do cargo pretendido quanto um ano de efetiva experiência
profissional eram quantificados com 0,5 (meio) ponto, nos termos do regramento
disposto no Item 11.9 do Edital do Certame, f. 25.

Verifica-se que,  a  partir  dos  referidos  critérios,  houve a  comprovação da
conclusão do curso de pós-graduação em geopolítica e história-geografia, conforme
disposto  no  Certificado  de  f.  18,  e  de  dois  anos  completos  de  experiência
profissional,  posto  que  a  Certidão  de  f.  19,  em  que  consta  a  informação  da
Secretaria de Educação do Estado de que a Apelante foi contratada em fevereiro de
2010 para exercer a função de professora, foi subscrita em 26 de dezembro de 2012,
data em que ainda não havia decorrido integralmente o terceiro ano de seu vínculo
trabalhista, motivo pelo que não há incorreção na pontuação que lhe foi atribuída.

Quanto à pretensão da Apelante de ser nomeada para o cargo de Professor de
Educação  Básica  3,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  nº.
837.311/PI1,  em  sede  de  repercussão  geral,  decidiu  que  aqueles  que  foram

1 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO
DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL  DE  CONCURSO  PÚBLICO  NO  CASO  DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. […] é cediço que a Administração Pública
possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira
que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função
de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até
mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A
publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade
de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato
dos cargos.  É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital  durante a
validade  do  concurso,  podem surgir  circunstâncias  e  legítimas  razões  de  interesse  público  que
justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão
de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de
vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a
prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A
tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a
abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas
no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas  por  comportamento  tácito  ou  expresso  do  Poder  Público  capaz  de  revelar  a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser



aprovados  em  concurso  público,  mas  não  estão  classificados  dentre  as  vagas
previstas  no  edital,  possuem mera  expectativa  de  direito  à  nomeação,  que  será
convolada em direito subjetivo apenas se demonstradas a inequívoca necessidade da
prestação dos  serviços  correspondentes  às  funções  do  cargo para  o qual  há  um
concurso vigente com candidatos aprovados, mas não convocados, e a existência de
vagas no quadro funcional do Ente Público.

Na lide em julgamento, não há nos autos prova de que, durante o prazo de
vigência do Certame,  houve a inequívoca necessidade da prestação dos serviços
correspondentes  às  funções  do  cargo  de  Professor  de  Educação  Básica  3 e  a
existência de vagas no quadro funcional do Estado da Paraíba, conjuntura essa cuja
efetiva ocorrência deveria haver sido provada pela Apelante, posto que se qualifica
como fato constitutivo da pretensão deduzida, nos termos do art. 373, I, do Código
de Processo Civil2.

A despeito do que restou arrazoado no Apelo, não há nos autos uma única
remissão probatória ao alegado exercício das funções relativas ao cargo de Professor
de Educação Básica 3 por servidores comissionados, contratados temporários ou
empregados terceirizados, não sendo suficiente para atestar a veracidade da referida
alegação o simples fato de a Apelante haver sido contratada temporariamente, pelo
Apelado, para exercer as funções de docência.

Registre-se  que  eventuais  contratações  por  excepcional  interesse  público
celebradas pelo Apelado, apesar de importarem em um indício relevante de que o
Ente  Estadual  necessita  da  prestação  dos  serviços  condizentes  com  as  funções
atribuídas ao cargo de Professor de Educação Básica 3, não prova que há vacância
no  quadro  de  servidores  efetivos  hábil  a  constituir  o  direito  à  nomeação  dos
candidatos  classificados  no  Concurso  Público  deflagrado  pelo  Edital  n.
01/2012/SEAD/SEE, f. 22/33.

Conquanto a cada cargo público corresponda uma função pública, esta não
se confunde com aquele3, porquanto há situações excepcionais em que um agente

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à
convocação  de  aprovados  em  concurso  público  fica  reduzida  ao  patamar  zero
(Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas
seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro
do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior,  e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das
vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] (STF, RE
837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico
Repercussão Geral - Mérito DJe-072 Divulg. 15-04-2016 Public. 18-04-2016).

2 CPC, Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[…].

3 “É certo que não se pode confundir o cargo público com a função pública. São conceitos distintos.
Não obstante, a todo cargo público seja atribuída uma função pública. A função pública corresponde
ao conjunto de atribuições conferidas ao agente público. Nesse sentido, a todo cargo seja atribuída
uma função ou, em outras palavras, todo cargo se caracteriza pela existência de um conjunto de
atribuições públicas definidas em lei. É possível identificar, no entanto, situações excepcionais em
que  o  agente  público  desempenha  atribuições  sem  ocupar  cargo  (ou  emprego  público).  A
Constituição  Federal  (art.  37,  IX)  admite a  'contratação  por  tempo determinado para  atender  a
necessidade temporária de excepcional interesse público'. Nas hipóteses de contratação temporária,
o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto
precise ocupar um local na estrutura da Administração Pública. O denominado agente temporário é



público  exerce  um conjunto  de  atribuições  sem ser  admitido  como servidor  ou
empregado  no  quadro  funcional  do  Ente,  como  nas  hipóteses  de  contratação
temporária, de previsão constitucional, no art. 37, IX.

A criação de cargos constituem matéria de reserva legal, que deverão ser
antecedidos  de  prévia  dotação  orçamentária  e  autorização  específica  da  lei  de
diretrizes orçamentárias, nos termos dos arts. 48, I, 61, § 1.º, II, "a", e 169, § 1.º, I e
II, da Constituição da República4. 

Mesmo a  conclusão  acerca  da  indipensabilidade  da  prestação  do  serviço
deve ser relativizada, porquanto, presumida a boa-fé na contratação temporária, a
Administração  apenas  demonstra  a  necessidade  precária  da  função,  e  não  a
necessidade permanente, o que afasta a obrigatoriedade do preenchimento do cargo
por  meio  do  concurso  e  faculta  a  possibilidade  de  contratações  temporárias,
consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do AgRg no RMS 34.186/MG5. 

um  prestador  de  serviço,  e  nessa  qualidade  exerce  atribuições  públicas  sem  ocupar  cargo  ou
emprego. Vê-se, por exemplo, que o professor de uma universidade pública contratado em regime
temporário (usualmente denominado professor substituto) desempenha as mesmas atribuições do
professor ocupante de cargo público. Este último ocupa um lugar na estrutura da Administração
Pública;  aquele,  contratado  temporariamente,  presta  os  mesmos  serviços,  exerce,  portanto,  as
mesmas atribuições, mas não ocupa qualquer cargo ou emprego público na estrutura administrativa
da entidade. É mero prestador de serviço cujo regime jurídico é definido, no plano federal, pela Lei
nº  8.745,  de 1993.(FURTADO, Lucas Rocha.  Curso de Direito  Administrativo.  Belo Horizonte:
Fórum, 2007, pp. 876⁄877).

4 CF, Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre: I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; […]

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República,
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: […] II - disponham sobre: a)
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração; […]

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos
e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas  e  mantidas  pelo  poder  público,  só  poderão  ser  feitas:  I  -  se  houver  prévia  dotação
orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos  acréscimos dela
decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista. […].

5 “A contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, da Constituição da República não implica
necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão
no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade,
devendo ser justificadas pelo interesse público. Ademais, aquele que é contratado temporariamente
não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial
de  contratação.  Por  isso,  a  prestação  do  serviço  ocorre  sem que haja  a  ocupação  de  cargo  ou
emprego público.” (STF, AgRg no RMS 34.186/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011).



Portanto,  a  mera  existência  de  eventuais  agentes  públicos  admitidos
temporariamente para exercerem as mesmas atribuições do cargo para o qual foi
aprovada a Apelante, ainda que haja ilegalidade nas citadas contratações e que o
concurso a que se submeteu permaneça vigente, não tem a aptidão de criar novos
cargos efetivos ou de tornar vagos aqueles existentes que já estejam providos, de
modo a possibilitar o acolhimento da pretensão deduzida na presente Ação6.

Para que lhe fosse assegurado o direito  subjetivo à  nomeação,  consoante
entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no julgamento do RMS 29915
AgR7,  caberia  à  Apelante  provar  que  existem  cargos  vagos  de  Professor  de
Educação Básica 3, em quantitativo condizente com sua classificação,  f. 34/35, e
que as correlatas funções estão sendo exercidas por agentes públicos admitidos com
violação à regra constitucional do concurso público, ônus probatório do qual não se
desincumbiu.

Ante a ausência de comprovação da prática de ato ilícito pelo Apelado, resta
prejudicada  a  pretensão da  Apelante  de percebimento  de  indenização por  danos
materiais e morais.

Posto isso,  conhecida a Apelação,  nego-lhe provimento,  majorando os
honorários advocatícios imputados à Apelante, ante a sucumbência recursal,
em percentual a ser arbitrado, pelo Juízo de 1º. Grau, a incidir sobre o valor
atualizado causa, após cumpridas as exigências dispostas nos §§ 3º, 4º e 5º, do
art.  85,  do  CPC,  suspendendo  a  exigibilidade  em  razão  da  concessão  dos
benefícios da gratuidade judiciária.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

6 “Dessa   forma,   a   circunstância  de  alguém  ser  contratado temporariamente,   mesmo   na
conjectura   de   ilegalidade  dessa contratação,  não  tem o condão de criar cargo nem vacância em
favor  de   candidato   aprovado  em cadastro  de  reserva,  porque  cargo  somente  se  cria  por  lei,
atendidas as condições do art. 169 da Constituição.” (STJ, RMS 51.961/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016).

7 “A natureza contratual do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo MPF, MPDFT, IBAMA e
pela Associação do Condomínio Alto da Boa Vista não possui condão de afastar o direito de ação da
ora agravada, por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp 575.474/DF,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015).


