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DECISÃO 
 
 
 

Cuida-se de Ação de Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência proposta pela Defensoria

Pública, em substituição a Monaliza Miranda Chaves, Maria da Consolação Ribeiro, Valquíria Silva Sousa de Oliveira,

Antonieta Santana Carvalho, Cristiane Silva Sousa, Maria Lúcia dos Santos Sousa, Vanessa Morais dos Reis, Sirleide

Oliveira Lima, Andreia Taylla Oliveira Silva, Luanna Moreira Brandão de Carvalho e demais candidatos aprovados no

concurso regido pelo Edital n.º 01/2019, homologado em 09 de março de 2020, realizado pelo Município de Davinópolis,

preteridos por contratações precárias realizadas pelo ente público requerido. 

Sustenta a prefacial que o Município de Davinópolis realizou concurso público regido pelo 

Edital n.º 01/2019 para preenchimento de cadastro reserva e provimento imediato de diversos cargos de nível superior,

médio e fundamental, tal qual consta na tabela que integra o edital (ID 49993560). 

Ocorre que, não obstante a homologação do concurso tenha se efetivado em 09 de março de

2020, narra o peticionante que, em momento posterior à homologação, o Município de Davinópolis passou a realizar

várias contratações precárias para os mesmos cargos ofertados através do certame público, preterindo os aprovados no

concurso. 

Informa que, “a título ilustrativo, foram aprovadas, dentro do cadastro de reserva, Maria da

Consolação Ribeiro, Maria Lúcia dos Santos Sousa e Monaliza Miranda Chaves, respectivamente, na primeira, na

segunda e na terceira posições, para o cargo de professor da educação infantil (zona rural); Antonieta Santana Carvalho

para o cargo de professor da educação infantil do 1º ao 5º ano (zona urbana), na sexta posição; Valquíria Silva Sousa de

Oliveira, Sirleide Oliveira Lima, Cristiane Silva Souza para o cargo de professor da educação infantil (zona urbana),

respectivamente, na quarta, sexta e décima posições; Andréia Taylla Oliveira Silva e Vanessa Morais dos Reis para o

cargo de professor de letras português/letras do 6º ao 9º ano (Zona Urbana), respectivamente, na quarta e na sexta

posições; e Luana Moreira Brandão de Carvalho para o cargo de assistente social, na quinta colocação, apesar disso,

nenhuma delas foi empossada, embora existam uma série de pessoas desempenhando tais funções, conforme se pode

verificar pelos documentos em anexo, especialmente pelas folhas de pagamento do Município de Davinópolis (anexos 7,

8 e 9)”. 

Asseverou que, objetivando a solução da controvérsia, o Sindicato dos Trabalhadores em
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Estabelecimento de Ensino em Davinópolis expediu o Ofício SINTEED n. 023/2021, solicitando a nomeação e posse dos

aprovados no referido concurso, diante das contratações precárias, no entanto, nenhuma resposta foi apresentada pelo

Município de Davinópolis. 

Ante a impossibilidade de solucionar a questão de maneira extrajudicial, foi ajuizada a presente

ação com pedido de tutela antecipada em caráter liminar objetivando a exoneração de todos os servidores contratados

fora das hipóteses previstas no art. 37. IX da CF, com imposição de proibição de novas contratações, ressalvada as

nomeações de cargos comissionados e os casos previstos no art. 34, IX da CF, como determinação de obrigação de fazer

consistente na nomeação de todos os candidatos aprovados no Edital n.º 01/2019 preteridos por contratação precária. 

Declinada a competência ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz após sua

instalação (ID 50091119), foi proferido despacho intimando-se o ente público requerido para se manifestar sobre a petição

inicial, devendo anexar ao processo a relação dos servidores municipais contratados para os cargos que constam no

edital 001/2019, homologado pelo Decreto 08/2020 admitidos no serviço público após a homologação do concurso, 

agendando-se audiência de conciliação antes da análise do pedido de tutela antecipada (ID 51255979). 

Por ocasião da audiência conciliatória, o Município de Davinópolis não apresentou os

documentos solicitados, momento em que solicitou a dilação de prazo para esse fim, tendo restado sem êxito a audiência

em virtude da ausência dos documentos, sendo portanto consignado o prazo de 08 (oito) dias para juntada dos

documentos, sob pena de multa (ID 53558854). 

Em petição acostada através do ID 54376401 e documentos, o Município de Davinópolis

declara que as contratações efetivadas são de caráter temporário e têm por finalidade suprir a ausência de servidores

municipais que estão licenciados. 

No entanto, em nova manifestação, constante no ID 55353809, a Defensoria Pública acosta

Decreto n.º 066/2020 – Davinópolis, que dispõe sobre a exoneração dos ocupantes de cargos de livre nomeação a partir

do dia 31.12.2020; e o encerramento dos contratos de prestadores de serviços do quadro de contratos temporários para

atender a necessidade excepcional na data de 30.12.2020. De igual modo, anexa 62 (sessenta e duas) informações de

folha de pagamento de professores contratados. 

Acostada peça contestatória (ID 56461997) onde são robustecidos os argumentos trazidos na

manifestação preliminar de ID 54376401 sustentando-se a legalidade dos contratos temporários e a improcedência do

pedido porquanto não demonstrada a existência de vaga ou de disponibilidade orçamentária para a nomeação. 

Não tendo se alcançado êxito na solução consensual da controvérsia, entende-se adequada a

análise do pedido de tutela antecipada em sede liminar, motivo pelo qual passo ao seu exame. 

Tratando-se de tutela de urgência, a qual adianta o exercício do próprio direito alegado pela

parte, impõe-se, como diz a lei, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do

dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 

No caso em comento, restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de

urgência. 

O entendimento quanto ao direito subjetivo à nomeação e posse dos candidatos aprovados

dentro do número de vagas previstas no edital é consolidado no E. STF, consoante se verifica do seguinte precedente: 
 
 
 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE
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PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR.

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO

ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou

entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato

aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE

598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O

direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência

da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3.

A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da

separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido

por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,

fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados

os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se

nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015

.(ARE 956521 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado

em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-

11-2016). 

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu no RE 658.026-MG, fixando no

Tema n.º 612 da Gestão de Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet sobre os critérios necessários para

se afigurar constitucional a contratação temporária à luz dos incisos II e IX do art 37 da CF, firmando a prevalência do

concurso público como regra (art. 37, II, CF)e, consignando que a validade da contratação prevista no art. 37, IX da CF

pressupõe: a) que esteja dentro dos casos excepcionais previstos em lei; b) prazo de contratação determinado; c) que a

necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional; e) que a necessidade de contratação seja

indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários que devam estar sob o espectro das contingências

normais da Administração Pública. Nesse sentido: (ADI nº 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, julgada em 9/6/04, Plenário, DJ

de 25/6/04.) No mesmo sentido: ADI nº 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/09 e ADI nº 3116,

Rel Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 23/5/11). 

Note-se que o RE 658.026-MG questiona lei municipal n.º 509/1999 do Município de

Bertópolis/MG que autorizava a contratação de servidores na área do magistério sem o concurso público, vinculada a uma

situação excepcional que, inviabilizando a prestação do serviço educacional, permitira a contratação. Entretanto, o

posicionamento que conduziu a redação do acórdão foi no sentido de que a contratação deve atender ao excepcional

interesse público e deve ocorrer em situações inesperadas ou imprevisíveis, não podendo ocorrer quando se trata de

funções permanentes da Administração Pública como é o caso do magistério; ressaltando que “Há que se garantir a

instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente

ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma

apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de

ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva”. 

Nessa perspectiva, observa-se verdadeira identidade entre as questões apresentadas no

Supremo e a ora analisada, porquanto em ambas há a evidência de desatendimento dos requisitos estabelecidos no art.

37, IX da Constituição Federal no tocante a efetivação de contratos temporários, com a agravante no caso em apreciação
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de existir várias pessoas aprovadas em concurso público homologado pelo Poder Público Municipal tendo posteriormente

esse mesmo ente público deixado de nomear os candidatos aprovados para firmar contratos temporários, em sua maioria

na área da educação. 

Importante salientar no tocante aos documentos anexados aos autos os seguintes pontos: 

1)Decreto n.º 066/2020 – Davinópolis, que também dispõe sobre o encerramento dos contratos

temporários para atender a necessidade excepcional na data de 30.12.2020 (ID 5535813) 

2) Folhas de pagamento de 62 professores contratados (ID 55353813) - não obstante conste

contratos com data de admissões variadas, não existe congruência com a publicação do Decreto n.º 066/2020, o qual

encerra a vigência de todos os contratos na data de 30.12.2020. Analisando os documentos, observa-se por exemplo a

folha de pagamento de Hatos Luiz Souza Oliveira, matrícula 2200, admitido em 01/09/2002. A considerar a data de

admissão, dois questionamentos se apresentam sendo o primeiro no tocante ao encerramento da vigência deste contrato

face a incidência do decreto municipal mencionado. A segunda consiste em perquirir quanto à própria temporariedade da

contratação e excepcionalidade da situação que motivou o contrato. Afinal, que temporariedade é essa que perdura por

quase vinte anos? 

3) petição do Município (ID 54376402) – sustenta o ente público suplicado a necessidade de

contratação em virtude de número substancial de professores se encontrar em licença, anexando a relação de 37

professores municipais que estão exercendo outro cargo (ID 54376405) e 42 servidores de licença médica ou

maternidade (18 professores, 8 zeladores, 5 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem, 2 vigias, 3 merendeiras, 2 auxiliar

administrativo) (ID 54376406) – Considerando se tratar de cargos inerentes a serviços permanentes do Estado aqui

representado pelo Município de Davinópolis, admitir a contratação temporária fundada no licenciamento de servidores

concursados é afirmar que o gestor pode tratar a coisa pública de maneira ineficiente. 

Acerca desse ponto o Min Dias Tóffoli, Relator do RE 658026-MG, sustenta no voto condutor do

acórdão, no tocante à “necessidade temporária” que: “Essa cláusula constitucional excepcionadora e autorizativa destina-

se aos casos em que, comprovadamente, há necessidade temporária de pessoal, desde que a situação esteja

previamente estabelecida na lei. Assim sendo, não há como se admitir possa a lei abranger serviços permanentes

de incumbência do Estado, tampouco aqueles de natureza previsível, para os quais a Administração Pública deva

criar e preencher, de forma planejada, os cargos públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento às

exigências públicas, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ineficiência administrativa, sem prejuízo de,

havendo omissão abusiva com o preenchimento dos requisitos subjetivos, configurar a conduta a prática de improbidade

administrativa”. 

Prossegue a análise do Min Dias Tóffoli acerca do assunto, discorrendo nos seguintes termos: 

“Isso porque, embora a natureza da atividade pública, por si só, não afaste, de plano, a

autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira, não há dúvida

de que a nossa Carta Magna não permite que a Administração se utilize da contratação temporária para suprir, de forma

artificial, atividades públicas de natureza permanente. É sabido que a omissão de alguns gestores públicos, ou mesmo a

má gestão dos entes da Administração Pública direta e indireta, vêm criando artificialmente as necessidades, que de

temporárias não se tratam. É também notório que o interesse público, que deveria ser excepcional para a contratação

temporária, muitas vezes acaba por se tornar permanente, em razão das contingências já descritas, em especial pela

omissão abusiva da Administração Pública. Por essa razão, o provimento a este recurso extraordinário mostra-se de rigor,

visto que a lei específica (federal, estadual, distrital ou municipal) não pode prever hipóteses genéricas como a desses

autos, bem como que a nossa Constituição Federal exige que a contratação seja indispensável, sendo vedada a
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contratação para os serviços ordinários, permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais

da Administração”. 

É bem o caso em questão. Inicialmente, a planilha de professores indicada no ID 54376405 

aponta a indicação destes para outras funções que são próprias de professores, a exemplo de coordenador de

matemática, linguagem, educação infantil, diretor/vice-diretor, equipe de departamento municipal de educação inclusiva, o

que denota que provavelmente esses cargos serão preenchidos por outros professores em momento posterior. Por outro

lado, a planilha onde consta a relação de servidores públicos em licença médica ou maternidade (ID 54376406) não

deveria causar qualquer surpresa à Administração Pública Municipal, devendo ao revés estar dentro do âmbito de

previsibilidade sobretudo por se tratar de questão ordinária a ser tratada em qualquer gestão. 

4) ID 49994685 e ID 49994686 - informações da folha de pagamento de vários professores

contratados a partir de janeiro de 2021, evidenciando a contratação posterior à homologação do concurso, em preterição

ao direito público subjetivo dos candidatos aprovados no certame. 

O concurso público se constitui regra insculpida no art. 37, II da CF, com finalidades primordiais.

 Além de visar à efetivação dos valores de igualdade entre todos os interessados e à universalização do acesso aos

quadros da Administração, busca a boa e eficiente gestão da coisa pública (cf. MAGALHÃES, Gustavo Alexandre.

Contratação temporária por excepcional interesse público: aspectos polêmicos. São Paulo: Atlas, 2012, p. 61) e possibilita

a efetiva aplicação do princípio da impessoalidade. Sobre esse princípio, vale observar o escólio de José dos Santos

Carvalho Filho: 

“A referência a esse princípio no texto constitucional, no que toca ao termo impessoalidade,

constitui uma surpresa para os estudiosos, que não o empregavam em seus trabalhos. Impessoal é o que não pertence a

uma pessoa especial, ou seja, aquilo que não pode ser voltado especialmente a determinadas pessoas. O princípio

objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica

situação jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira

impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-

se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para

favorecimento de outros” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012,

p. 20). 

Acerca do tema, é cediço que os concursandos não possuem direito subjetivo à nomeação,

mas apenas expectativa. Contudo, essa expectativa se convola em direito subjetivo se houver preterição na ordem

classificatória ou contratação a título precário, pela Administração, para o preenchimento de vagas existentes, em

detrimento da nomeação de candidatos aprovados em certame ainda válido. 

O STF já consolidou tal entendimento através da Súmula 15 a qual dispõe que “dentro do

prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem

observância da classificação” 

Em comentário à Súmula, na página da internet do STF, consta com o título julgado com

hipótese semelhante ao caso em análise indicando hipótese de preterição ao direito subjetivo à nomeação, cujo julgado

segue com ementa abaixo transcrita: 

“Conforme consignado, o Colegiado de origem concluiu pela legalidade da contratação,

a título precário, mediante a adoção da ordem da lista de classificação em concurso público. Reconheceu estar

no âmbito da discricionariedade administrativa a escolha da forma de admissão do prestador do serviço em

caso, mesmo após a aprovação do agravado em concurso público para o respectivo cargo. Assim, o acórdão
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recorrido revelou dissonância com a jurisprudência do Supremo. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre o

tema. Entendeu o Tribunal que a contratação demonstra a necessidade do serviço, implicando, portanto, a

preterição do candidato aprovado”. (ARE 947.736 AgR. Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. 7/03/2017, DJE de

11/04/2017). 

5) ID 49994691 – ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino em

Davinópolis requerendo o cumprimento da cláusula 22 do Termo de Acordo Coletivo firmado pelo Município de

Davinópolis, onde este assumiu o compromisso de convocar os aprovados e classificados no Concurso Público

realizado em 2019, em número suficiente para preenchimento das vagas que por ventura estejam preenchidas por

servidores contratados, convertido na Lei Municipal n.º 341/2021. 

Salta aos olhos a existência de um acordo coletivo firmado pelo Município de Davinópolis, o

qual foi convertido em Lei Municipal, onde o ente federativo assume o compromisso de convocar os candidatos

aprovados e classificados no concurso de 2019 para substituir os contratados. Trata-se de um documento datado de

janeiro deste ano onde o Município reconhece sua responsabilidade, seu dever. 

6) Foram apresentados termos de declaração de aprovados no concurso informando que o

concurso destinava-se ao preenchimento de cadastro reserva, entretanto após sua realização foram ocupadas as vagas

com pessoas contratadas pela Administração Pública Municipal. É o que se observa pelas declarações abaixo transcritas

que servem de exemplo. 

Termo de Declaração de Valquíria Silva Sousa de Oliveira (ID 4995572) – aprovada na 4ª

colocação para o cargo de professora da educação infantil da zona urbana no concurso de 2019, apenas para cadastro

reserva. Declarou que nas cinco escolas municipais não existem professores concursados. Todos são contratados, muitos

deles pessoas que foram desclassificadas no concurso. Afirmou que por meio do Decreto n.º 066/2020 houve o

encerramento de todos os contratos do Município, entretanto logo após foram firmados novos contratos preterindo os

aprovados no concurso. 

Termo de Declaração de Vanessa Morais dos Reis (ID 49995929) – aprovada na 6ª colocação

para o cargo de professora de português/letras do 6º ao 9º ano (zona urbana) no Edital n.º 01/2019, o qual foi realizado

somente para preenchimento de cadastro reserva, sem vaga imediata. Disse que no quadro atual do município não

existem professores concursados, sendo todos contratados nas cinco escolas municipais; sendo que alguns destes

sequer foram classificados no concurso público. Afirmou que por meio do Decreto n.º 066/2020 houve o encerramento de

todos os contratos do Município, entretanto logo após foram firmados novos contratos preterindo os aprovados no

concurso. 

Termo de declaração de Sirleide Oliveira Lima (ID 49995567) - aprovada na 6ª colocação para

o cargo de professora de educação infantil (zona urbana) no Edital n.º 01/2019, o qual foi realizado somente para

preenchimento de cadastro reserva, sem vaga imediata. Disse que no quadro atual do município não existem professores 

efetivos, sendo todos contratados nas cinco escolas municipais; sendo que alguns destes sequer foram classificados no

concurso público. Afirmou que por meio do Decreto n.º066/2020 houve o encerramento de todos os contratos do

Município, entretanto logo após foram firmados novos contratos preterindo os aprovados no concurso. 

Termo de declaração de Monaliza Miranda Chaves (ID 49995561) - aprovada na 3ª colocação

para o cargo de professora da educação infantil (zona rural) no Edital n.º 01/2019, o qual foi realizado somente para

preenchimento de cadastro reserva, sem vaga imediata. Disse que no quadro atual do município não existem professores

concursados, sendo todos contratados nas cinco escolas municipais; sendo que alguns destes sequer foram classificados

no concurso público. Afirmou que por meio do Decreto n.º066/2020 houve o encerramento de todos os contratos do
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Município, entretanto logo após foram firmados novos contratos preterindo os aprovados no concurso. 

Assim, em sede de cognição sumária, a comprovação da aprovação dos demandantes no

concurso público, cujo prazo está prestes a expirar, e a contratação precária para a realização das mesmas tarefas, pela

Administração Pública, demonstra a probabilidade do direito apto a autorizar a concessão da liminar pleiteada. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a parte requerida que

proceda, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1. A exoneração de todos os servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora

das hipóteses expressamente previstas no inciso IX do art. 37 da Constituição da República, contados da intimação

desta decisão. 

2. Não contrate pessoal para a administração pública municipal sem o prévio concurso

público, ressalvando-se tão somente os cargos em comissão destinados apenas às atribuições de direção, chefia e

assessoramento (de livre nomeação e exoneração), na forma do art. 37, inciso V, da CF/88, e os casos específicos de

contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal (mediante prévio processo seletivo simplificado); 

3. PROVIDENCIE, A NOMEAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NO

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL 01/2019 PRETERIDOS POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS, obedecendo a

estrita ordem de classificação constante do Resultado Final, na forma do art. 37, inciso II e art. 93, inciso I, da CF/88,

e Súmula 15 do STF. 

4. Proceda a juntada em igual prazo (15 dias), da comprovação quanto ao atendimento dos

itens 1 e 3. 

Imponho para a hipótese de descumprimento desta decisão, arbitro multa no valor de R$ 10 

(dez) mil reais para cada dia de atraso em relação ao desatendimento de cada item desta decisão. 

Ciência às partes. Determino que esta decisão seja encaminhada à imprensa para ampla

publicidade, considerando o interesse social envolvido. Outrossim, encaminhe-se cópia dos autos à 1ª

Promotoria Especializada de Imperatriz para ciência. 
 
 
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

  

Cumpra-se com urgência. 
 
 
 

Imperatriz, datado eletronicamente. 
 
 
 

Juíza Ana Lucrécia Bezerra Sodré 

Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz/MA 
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