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-  O  fato  de  contratar  servidores  temporários  não  implica,
necessariamente, na obrigação de nomear os concursados que estão
fora do número de  vagas.  É  que,  para  tanto,  faz-se  necessária  a
existência de cargos vagos, uma vez que os servidores temporários
não ocupam cargos efetivos, decorrendo tais contratações, apenas,
do  excepcional  interesse  público.  Assim,  nos  casos  em  que  o
servidor é aprovado fora do número de vagas do edital, somente é
possível  a  nomeação  do  candidato  quando  demonstrada  a
existência de cargos vagos e a efetiva preterição. 

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  à  apelação,  julgando-se  prejudicada  a
remessa  necessária,  nos  termos  do voto  do  relator,  integrando a  decisão  a  súmula  de
julgamento de fls. 145.

RELATÓRIO



Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelação  interposta  contra  sentença
proferida  na  ação  de  obrigação  de  fazer  proposta  por  Jailma  Eduardo  de  Sousa  em
desfavor do Estado da Paraíba.

Na  decisão  recorrida,  o  magistrado  registrou  que  a  autor  logrou
demonstrar a existência de vaga no cargo para o qual foi aprovada em concurso público,
vaga esta ocupada por servidor temporário, daí porque restou configurada a preterição.
Ao final, determinou a nomeação, posse e exercício da demandante no cargo de Professora
de  Língua  Portuguesa  do  Município  de  Diamante.  A condenação  alcançou,  ainda,  o
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba aduzindo que a autora
não tem direito subjetivo à nomeação, eis que aprovada fora do número de vagas ofertadas
pelo edital. Assegura, ainda, que embora existam professores contratados precariamente,
eles não ocupam cargos efetivos na estrutura administrativa, caso em que seria impossível
se cogitar acerca da preterição.

Assevera não existir cargo disponível para o município para o qual a
autora  concorreu,  eis  que o único  que fora  oferecido já  restou ocupado pelo  primeiro
candidato.  Ao  final,  pede o  provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença  e  julgar
improcedentes os pedidos.

Em sede de  contrarrazões,  a  recorrida  pediu o  desprovimento da
apelação.

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. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  candidata  impetrante
manejou a presente demanda visando ser nomeada para o cargo de Professora de Língua
Portuguesa, concorrendo a 1 (uma) vaga disponível no Município de Diamante e sendo
aprovada na segunda colocação.

Outrossim, frise-se que a impetrante alega que  passou a ter direito
subjetivo à nomeação com a contratação temporária de pessoas para exercerem funções
idênticas aquelas do cargo para o qual  foi  aprovada,  sendo ela,  inclusive,  uma dessas
contratadas.

Registre-se,  outrossim,  que  embora  afirme  a  existência  de  cargos
vagos na estrutura estatal, não logrou a recorrente demonstrar tal alegação, limitando-se a
comprovar a contratação de pessoas para o mesmo mister.



Neste  particular,  fundamental  destacar  que  o  fato  de  contratar
servidores  temporários  não  implica,  necessariamente,  na  obrigação  de  nomear  os
concursados que estão fora do número de vagas. É que, para tanto, faz-se necessária a
existência de cargos vagos, uma vez que os servidores temporários não ocupam cargos
efetivos, decorrendo tais contratações, apenas, do excepcional interesse público.

Assim, nos casos em que o servidor é aprovado fora do número de
vagas  do edital,  somente é  possível  a  nomeação do candidato  quando demonstrada  a
existência de cargos vagos e a efetiva preterição. Apenas para melhor ilustrar, transcreve-
se trecho do acórdão plenário do STF, no julgamento do  RE nº 837.311/PI, Tema 784:

“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, caracterizada 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 demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito
subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público
exsurge  nas  seguintes  hipóteses:  I  Quando  a  aprovação  ocorrer
dentro do número de vagas dentro do edital;  II  Quando houver
preterição  na  nomeação  por  não  observância  da  ordem  de
classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso  durante  a  validade  do  certame  anterior,  e  ocorrer  a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte
da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do
candidato  nessas  circunstâncias  configura  preterição  arbitrária  e
imotivada  por  parte  da  Administração,  conforme  assentado  no
julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)”. 

No caso, evidentemente, se não há vagas disponíveis, já que a única
que existia foi preenchida com o servidor aprovado na primeira colocação, não há que se
falar em direito subjetivo da recorrida à nomeação para o cargo público. Especificamente
sobre o caso, confiram-se também os precedentes:

ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  CONCURSO PÚBLICO.
PROFESSOR.  CADASTRO  DE  RESERVA.  EXPECTATIVA  DE
DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  POSTERIOR  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS NO
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO.  AUSÊNCIA.  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  1.  O  candidato  inscrito  em  cadastro  de  reserva
possui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direito



caso  haja  a  comprovação do surgimento  de  novas  vagas  durante  o
prazo de validade do concurso público. 2.  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,  não  para
assumir um cargo ou emprego público, mas para exercer uma função
pública  marcada  pela  transitoriedade  e  excepcionalidade,
devidamente  justificada  pelo  interesse  público.  3.  Na  hipótese,  os
impetrantes não lograram demonstrar a existência de cargos efetivos
vagos  durante  o  prazo  de  validade  do  concurso  ao  qual  se
submeteram,  de  sorte  que  não  houve  a  comprovação  de  plano  do
direito líquido e certo à nomeação. Precedentes. 4. Agravo regimental
não provido. (STJ - AgRg no RMS: 33569 MA 2011/0008309-8, Relator:
Ministro  CASTRO  MEIRA,  Data  de  Julgamento:  28/02/2012,  T2  -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2012) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO PARA  O PROVIMENTO DO CARGO DE
PROFESSOR.  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
POSTERIOR  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  COMPROVAÇÃO
DA  EXISTÊNCIA  DE  VAGAS  NO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CONCURSO.  AUSÊNCIA.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. 1. 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, não para assumir um cargo ou emprego
público,  mas  para  exercer  uma  função  pública  marcada  pela
transitoriedade  e  excepcionalidade,  devidamente  justificada  pelo
interesse público. 2. Na hipótese, a impetrante não logrou demonstrar
a existência de cargos efetivos vagos durante o prazo de validade do
concurso ao qual se submeteu, de sorte que não houve a comprovação
de plano do direito líquido e certo à nomeação. 3. Recurso conhecido e
desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão
as partes acima indicadas.(TJES, Classe: Apelação Civel, 47099161888,
Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator
Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data
da  Publicação  no  Diário:  02/09/2011)  (TJES,  AC:  47099161888,  Rel.
ÁLVARO  MANOEL  R.  BOURGUIGNON,  23/08/2011,  2ª  CÂMARA
CÍVEL, 02/09/2011).

Expostas estas razões,  dou provimento à apelação do Estado da Paraíba
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Custas e honorários advocatícios, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, I), por conta da autora. Tais verbas
ficarão suspensas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Prejudicada a remessa oficial. É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento à apelação, julgando-se
prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira .

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


