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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO 

Fórum "Gov. João Agripino Filho", Rua Praça Álvaro Dias, 65, Centro, São Bento-PB, cep 58.865-000 Tel.: (83) 3444-1225 

E-mail: sbe-vuni@tjpb.jus.br  
NÚMERO DO PROCESSO: 0800172-32.2016.8.15.0881 

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) / ASSUNTO: [Classificação e/ou Preterição] 

PROMOVENTE: ERILANDA KALLIANE RODRIGUES DUTRA ALMEIDA OLIVEIRA e outros (3) 

PROMOVIDO: MUNICIPIO DE SAO BENTO

 

SENTENÇA
 

Vistos.

I - RELATÓRIO
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada” ajuizada por ERILANDA KALLIANE RODRIGUES

DUTRA ALMEIRA OLIVEIRA, ZAYHAMA ZARLLY LIMA DA SILVA, ÉRICA VANESA ARAÚJO LÚCIO RAMALHO,

LAÊNIA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO BENTO.

Na inicial, as autoras narram que o Município de São Bento-PB realizou concurso público de provas e títulos para

provimento de diversos cargos da Administração Pública. Aduzem que foram ofertadas oito vagas para o cargo de

enfermeiro. Prosseguindo, mencionam que o referido ente público, em razão da necessidade, chegou a nomear o

candidato situado na 14ª colocação. No entanto, alegam que, além das quatorze vagas preenchidas pelos aprovados no

concurso público, o Município de São Bento mantém outros quatorze enfermeiros por meio de contratos temporários,

preterindo os demais pretendentes que se submeteram ao exame. 

Em sede de tutela antecipada, pedem a sua imediata nomeação, em caráter provisório. No mérito, requerem a

nomeação definitiva para o cargo de enfermeiro do Município de São Bento. À inicial foram anexados documentos. 

Houve deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. (ID nº 6229830)

Citado, o Município de São Bento-PB contestou. Sustenta, em suma, que houve a ampliação de oito para treze vagas de

enfermeiro, mediante edição de lei municipal. Alega, ainda, não há cargo de enfermeiro vago ou que seja ocupado por

servidor, a título precário. Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos. (ID nº 21032263)

Audiência de conciliação, sem êxito. (ID nº 7586877)

Intimada, a parte autora apresentou alegações finais e novos documentos, a respeito dos quais a parte demandada

manifestou-se, refutando-os.

É o relatório. DECIDO.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO
A Administração Pública, conforme preconiza o art. 37, caput, da Constituição Federal, é regida pelos seguintes

princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Assim, no entendimento de Carvalho (Carvalho, Matheus. Manual de direlto administrativo/ Matheus Carvalho - 4. ed.

rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 66):  “...os princípios serão relevantes para a definição da atuação

estatal como normas orientadoras das condutas do agente público, de forma a buscar a satisfação dos interesses da

coletividade.”

De pronto, é possível identificar que a disposição insculpida no art. 37, II, da Carta Magna, nada mais é do que corolário

dos já mencionados princípios. 

“II - 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;”

Tal dispositivo traz um mecanismo que, em sua essência, visa a garantir a aplicação de todas as diretrizes da
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Administração Pública, além de satisfazer outros preceitos constitucionais, como a isonomia.

No caso concreto, as autoras questionam a preterição dos candidatos que se submeteram ao exame em favor de

pessoas contratadas temporariamente, sob o argumento de excepcional interesse público. 

Ora, a discricionariedade da Administração Pública, no que concerne a este ponto, não pode se sobrepor ao comando

constitucional, sob pena de flagrante violação a todos os axiomas que regem a atividade pública. 

Logo, embora a parte ré negue a existência de contratos temporários, com o propósito de preenchimento dos cargos de

enfermeiros, a mera alegação genérica é insuficiente, devendo demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de

ocupação dos ditos postos, a título precário. Afinal, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EXTRARODINÁRIO. CF/88, ART. 37, IX. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O

MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRETERIÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

1. A regra constitucional é o provimento de cargo público mediante concurso. 2.

Comprovada a necessidade de contratação de pessoal, os candidatos aprovados em

concurso público serão nomeados em detrimento de contratações temporárias.

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 555141 RJ,

Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 08/02/2011, Segunda Turma, Data de

Publicação: DJe-037 DIVULG 23-02-2011 PUBLIC 24-02-2011 EMENT VOL-02470-02 PP-

00314)

Assim, em que pese a aprovação fora do número de vagas gere uma mera expectativa de nomeação, tal situação se

transmuda quando há preterição dos pretendentes submetidos ao concurso público. Em situação análoga:

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. (STJ - AgRg no REsp: 1168473 PE

2009/0225967-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T6

- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015)

Portanto, segundo os dados da plataforma Sagres (ID nº 12820664 – Pág. 1), existem quinze vagas de enfermeiro

preenchidas por profissionais não aprovados em concurso público. Deste modo, em virtude da classificação alcançada,

somente a Sra. Laênia Carneiro dos Santos Oliveira (24ª colocação) e a Sra. Érika Vanesca Araújo Lúcio Ramalho (26ª

colocação) adquiriram o direito líquido e certo de nomeação, pois, sem a preterição, seriam convocadas pelo

instrumento edilício. 

A título de exemplo, colaciono o posicionamento do colendo Tribunal Superior do Trabalho:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE

DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RITO SUMARÍSSIMO.

CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO

ILEGAL DE TERCEIROS COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

O candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva é detentor de mera

expectativa de direito à nomeação. Contudo, na esteira da atual jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Especializada, o

direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva surge

quando, no prazo de validade do concurso e havendo interesse da Administração Pública,

são criadas novas vagas, ou, ainda, se houver preterição na ordem de classificação ou

contratação precária de terceiros para o exercício das funções do cargo efetivo no período

de validade do concurso público. No caso, o Tribunal Regional concluiu que a mera

expectativa convolou-se no direito ao preenchimento da vaga, tendo em vista que a ré

adotou condutas ilícitas, mediante a terceirização de serviços para o exercício de funções

idênticas àquelas previstas no edital, as quais deveriam ser providas por candidatos

previamente aprovados na seleção pública. Assim, com base no contexto fático delimitado

pela Corte de origem, verifica-se que o autor, habilitado em cadastro de reserva, possui
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direito líquido e certo à nomeação, porquanto comprovada a existência de vaga para a

qual obteve aprovação, bem como a contratação ilegal de terceiros para o exercício das

funções do cargo pretendido durante a vigência do concurso. É válido esclarecer que toda

ação da Administração Pública encontra-se conformada pelo regime jurídico-administrativo

(artigo 37, caput, da Constituição Federal) e, como tal, vinculada aos princípios expressos

e implícitos, dentre os quais emana o princípio da finalidade pública. Logo, a contratação

de trabalhadores temporários ou terceirizados para o preenchimento de vagas no prazo de

concurso vigente, em prejuízo da investidura daquele devidamente selecionado pela

Administração Pública, mediante a realização do certame, implica, sem dúvidas, o

desrespeito aos interesses da coletividade, em claro desvio de finalidade. Pelo exposto,

verifica-se que a decisão regional se encontra em perfeita consonância com o

entendimento majoritário do TST . Agravo conhecido e não provido. (TST - Ag-AIRR:

18230420165220004, Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento:

04/09/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/09/2019)

 

III - DISPOSITIVO
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os

pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

    a) condeno a parte demandada na obrigação de fazer a nomeação de: Laênia Carneiro dos Santos Oliveira e de Érika

Vanesca Araújo Lúcio Ramalho, ambas no cargo de enfermeira do Município de São Bento-PB, conforme aprovação em

concurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

    b) considerando a sucumbência mínima, condeno o Município de São Bento ao pagamento dos honorários de

sucumbência, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85,

§ 2º, do Código de Processo Civil. 

Sentença publicada e registrada eletronicamente. 

Intimem-se.

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, ante o contido no artigo 496, I, do CPC (“Art. 496. Está sujeita ao duplo

grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;”).

Assim, escoado o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba.

Sem custas, ante a isenção legal deferida à Fazenda Pública.

DEFIRO eventuais pedidos de habilitação do(s) causídico(s) e DEFIRO eventuais pedidos para que as notificações e

intimações sejam feitas exclusivamente em nome do(s) mesmo(s), sob a condição de estar(em) devidamente

cadastrado(s) no Sistema PJe.  Atente-se à petição interposta no ID 12820621).
Caso interposto recurso voluntário por qualquer das partes, intime-se a parte adversa para contrarrazões, no prazo

legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba, sem necessidade de nova conclusão

(salvo em se tratando de embargos de declaração, que devem ser apreciados por este Juízo).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e INTIMEM-SE as partes para dar início à liquidação e ao cumprimento da

presente sentença, na forma legal. Em caso de inércia da parte credora, ARQUIVE-SE.

Expedientes necessários.

Cumpra-se, com atenção.

São Bento/PB, data do protocolo eletrônico.

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, Lei nº 11.419/2006] 

JANETE OLIVEIRA FERREIRA RANGEL
Juíza de Direito em substituição
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