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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE  SAPÉ.  CARGO  DE  ENFERMEIRA.  13  VAGAS,
SENDO  6  PARA CONTRATAÇÃO  IMEDIATA E  7
PARA CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO
DE  Nº  09ª.  POSIÇÃO  ALCANÇADA  PELAS
ILEGAIS  CONTRATAÇÕES  PRECÁRIAS.  DIREITO
SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas
possuem expectativa de direito à nomeação que pode
se convolar em direito, se demonstrada a existência
de vagas ociosas e preterição imotivada e arbitrária
dos candidatos através de contratações precárias.
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Tendo  a  impetrante  comprovado  seu  direito
subjetivo  à  nomeação,  ante  a  existência  de
cargos  vagos  e  a  preterição  de  seu  direito
mediante  a  contratação  precários,  a
determinação de sua nomeação é medida que
se impõe.

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade,
em,  rejeitada  a  preliminar,  no  mérito,  negar  provimento  à  Remessa
Necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  reexame  necessário  contra  sentença
prolatada e remetida oficialmente pelo  Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Sapé (fls. 155/160) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por Rejanilda Marinho Cavalcanti Vieira contra ato omissivo do Prefeito
do Município de Sapé, concedeu a segurança, determinando “a nomeação
e posse da autora para o cargo de enfermeira plantonista da Prefeitura Municipal
de Sapé/PB”.

A  magistrada  de  base  vislumbrou  a  presença  de
direito líquido e certo, por entender que a impetrante demonstrou: ter
sido classificada para o cargo de enfermeira na 09ª (nona) posição, no
concurso público realizado pelo Município de Sapé,  Edital  nº  01/2010,
com  13  (treze)  vagas  para  o  mencionado  cargo,  sendo  06  (seis)  para
contratação  imediata  e  07  (sete)  para  cadastro  de  reserva;  e  existir
contratação  precária  e  ilegal  de  pessoal  não  concursado  em vagas  de
enfermeiro para as quais foi realizado concurso.

Intimado  do  decisum,  o  ente  informou  que  “a
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servidora ( … ) tomou posse do seu cargo em 07 de junho de 2016”, fls.
162/163.

Não foi interposto recurso, conforme certidão de fl.
167.

Parecer Ministerial  pelo desprovimento da remessa,
fls. 172/177.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

Pois  bem.  Inicialmente,  vale  ressaltar  que  para  o
ingresso  no  serviço  público  necessária  se  faz  a  aprovação  através  de
concurso, conforme se depreende do art. 37, I da Constituição Federal, e
art. 30, incisos VII e VIII, da Constituição Estadual. Senão vejamos:

“Art.  30. A  administração  pública  direta,  indireta  ou

fundacional de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos

princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

VII - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos

brasileiros que preencham os requisitos  estabelecidos  em lei,

assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

VIII – a investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas

e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo

ou  emprego,  na  forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre

nomeação e exoneração”
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A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal
firmou  tese  em  Repercussão  Geral  no  sentido  de  que  o  candidato
aprovado  fora  do  número  das  vagas  previstas  no  edital  possui  mera
expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo
somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos
durante  o  prazo  de  validade  do  concurso  público,  bem  como  de
existência  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
Administração, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato1.

No  caso  dos  autos,  incontroverso  que  Rejanilda
Marinho Cavalcanti Vieira prestou concurso público para provimento do
cargo de “Enfermeiro”, classificada na 09ª (nona) posição (consoante lista
acostada à fl. 53), no concurso público realizado pelo Município de Sapé,
Edital nº 01/2010, com 13 (treze) vagas para o mencionado cargo, sendo
06 (seis) para contratação imediata e 07 (sete) para cadastro de reserva.

Também  é  fato  incontroverso  que  o  ente  não
preencheu todas as vagas para o cargo em questão, bem como contratou
ilegalmente  dezenas  de  pessoas  sem  concurso,  precariamente,  para
exercerem  a  função  de  “ENFERMEIRO”,  conforme  comprovam  os
documentos  cujas  informações  foram  reproduzidas  do  “SAGRES  On
Line” do TCE-PB, fls. 12/16.

Registre-se  que o  candidato aprovado em concurso
público  dentro  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  tem  direito
líquido  e  certo  à  nomeação.  Contudo,  cabe  à  Administração  Pública,
utilizando-se da discricionariedade, nomear pessoas além da quantidade
ofertada, exceto se surgirem novas vagas durante a vigência do concurso,
quando aqueles classificados fora do número de vagas previsto passam a
ter direito à nomeação.

Pois bem.

1 (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)
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No  caso  dos  autos,  os  documentos  colacionados
comprovam que houve preterição à impetrante, aprovada no concurso
público. É de se reconhecer a existência de precariedade na contratação
de  pessoal  para  a  ocupação  do  mesmo  cargo  ou  função,  sendo
conveniente  salientar  restar  demonstrada  a  necessidade  do  serviço,
existência de vagas editalícias não preenchidas em número maior que a
colocação da candidata e contratações precárias em número suficiente a
alcançar a posição obtida pela impetrante.

A propósito:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE

RESERVA.  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA.  PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CERTAME.

DIREITO ADQUIRIDO.  1-  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- Agravo regimental

improvido.  (AgRg  no  REsp  1168473/PE,  Rel.  Ministro  NEFI

CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/05/2015,  DJe

14/05/2015)

No  caso,  a  mera  expectativa  de  nomeação  da
candidata  aprovada  fora  do  número  de  vagas  convolou-se  em direito
líquido e certo, vez que, dentro do prazo de validade do certame, houve
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,  em número  suficiente  a  alcançar  a
posição da impetrante.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que
se impõe.
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Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o
Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária.

 
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento de
fl.  181,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides.  Além desta
Relatora, participaram do julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
em  substituição  ao  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).
Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça Convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  João  Pessoa-PB,  20  de  abril  de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   R E L A T O R A
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