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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022166-97.2010.815.2001.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
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Apelante : Martinha Sheila Sampaio Lopes Costa.
Advogado : Roberval Queiroga da Silva.  
Apelado : Estado da Paraíba.
Advogado : Julio Tiago de C. Rodrigues.

AÇÃO  ORDINÁRIA  COM  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA.  CERTAME
PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO
DE  VAGAS  OFERECIDAS  NO  EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS A TÍTULO
PRECÁRIO  PARA  A  MESMA  FUNÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
QUE  OS  FUNCIONÁRIOS  TEMPORÁRIOS
FORAM  CONTRATADOS  DURANTE  A
VIGÊNCIA  DO  CERTAME.    MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO.  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO. 

- O candidato aprovado em concurso público fora do
número de oportunidades oferecido no edital possui
mera  expectativa  à  nomeação,  contudo,  adquire
direito  subjetivo  se  comprovada  a contratação  de
pessoal  em  caráter  precário  ou  temporário  pela
Administração Pública, dentro do prazo de validade
do certame.

- In casu, a promovente não logrou demonstrar que as
contratações  realizadas  pela  Administração  Pública
teriam ocorrido no decorrer da vigência do concurso,
o que afasta a caracterização da preterição da ordem
classificatória resultante do concurso.
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- Consoante o disposto no art. 557, caput, do Código
de  Processo  Civil, é  permitido  ao  Relator  negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior, como no presente caso.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  133/151) interposta  por
Martinha Sheila Sampaio Lopes Costa contrapondo-se à sentença  proferida
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Nomeação  e  Contratação  de  Servidor
Concursado, com pedido liminar de tutela antecipatória, proposta em face do
Estado da Paraíba.

Na peça de ingresso, a promovente alega que se inscreveu no
concurso  público  realizado  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  da  Paraíba,
concorrendo a uma das 44 (quarenta e quatro) vagas oferecidas para o cargo
de  enfermeiro  do  Hospital  Regional  Deputado  Janduhy  Carneiro,  do
Município  de  Patos,  tendo  sido  aprovado  e  classificado  em  58º
(quinquagésimo oitavo) lugar. 

Afirma  que  após  a  nomeação  dos  44  (quarenta  e  quatro)
primeiros classificados, no dia 19 de setembro de 2008, houve a publicação de
atos governamentais tornando sem efeito as nomeações de dois candidatos, os
quais haviam sido aprovados no 6º e 9º lugar, em virtude de não terem os
nomeados tomado posse no respectivo cargo. Além disso, consigna terem sido
exonerados, a pedido, outras duas candidatas, anteriormente classificadas nas
posições 18 e 44.

Em  adição,  pontua  que  após  a  instauração  de  procedimento
preparatório  pelo  Curador  do  Patrimônio  Público,  verificou-se  que a
Administração  teria  contratado  41  (quarenta  e  um)  enfermeiras  a  título
precário, em desrespeito à ordem de convocação do concurso.

Irresignado, busca provimento judicial que condene o Estado da
Paraíba a proceder sua nomeação e contratação em caráter efetivo.

Tutela antecipatória indeferida às fls. 3182/83.

Em contestação, o Estado da Paraíba alegou, preliminarmente, a
necessidade  de  formação  de  litisconsórcio  passivo  necessário  dos  demais
aprovados no concurso público em questão. No mérito, ressalta a inexistência
de  direito  adquirido  e  o  respeito  ao  princípio  da  vinculação  ao  edital  do
concurso  público.  Reitera,  ainda,  que  a  contratação  temporária  não  gera
vacância do cargo e o consequente direito subjetivo à nomeação, visto que
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prevista na própria Constituição Federal, requerendo, ao fim, a improcedência
do pleito autoral (fls. 85/98).

Impugnação à contestação às fls. 100/106.

Julgando antecipadamente a lide, sentenciou aquele juízo pela
improcedência da ação, por entender que a aprovação fora do número de vagas
gera apenas expectativa de direito ao candidato.

O promovente, inconformado, interpôs Recurso Apelatório (fls.
133/151), reiterando os argumentos explanados em sua exordial, asseverando
que teria direito à nomeação em virtude da contratação de 41 (quarenta e um)
prestadores de serviços para o cargo em que fora aprovada, durante o prazo de
validade  do  concurso,  consoante  constatado  em  auditoria  realizada  pelo
Tribunal  de Contas do Estado no Hospital  Regional Janduhy Carneiro,  em
inegável burla ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Contrarrazões  às  fls.  160/168,  em  que  o  Estado  da  Paraíba
repele as razões recursais, pugnando pela manutenção do decisum.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

DECIDO.

O cerne da presente contenda consubstancia-se em perquirir se
Martinha Sheila Sampaio Lopes Costa, embora aprovada fora do número de
vagas,  possui  ou  não  o  direito  à  nomeação,  em  razão  de  contratações
temporárias para o exercício da mesma função referente ao cargo efetivo para
o qual se classificou.

Analisando  o  contexto  probatório  inserto  no  caderno
processual,  constata-se  que  a  autora  prestou  certame  para  o  cargo  de
Enfermeira, com lotação no Hospital Regional Janduhy Carneiro, da cidade de
Patos/PB, tendo sido aprovada na 58ª (quinquagésima oitava) colocação (fls.
38), de um total de 44 (quarenta e quatro) vagas para ampla concorrência. 

Posteriormente, o concurso público foi homologado, através da
Portaria  nº  263/SEAD,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  dia
18/12/2007, dando-se início as nomeações dos candidatos aprovados dentro
das oportunidades previstas (fls. 36).

Após  a  nomeação  dos  44  (quarenta  e  quatro)  primeiros
classificados,  ficaram  os  demais  aguardando  a  abertura  de  novas  vagas.
Contudo, conforme informação da autora, não obstante a existência de vagas,
estas estão sendo ocupadas por servidores contratados a título precário, fato
este a ferir o seu direito ao provimento do cargo.
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O  Juízo  singular,  como  já  relatado,  julgou  improcedente  o
pleito autoral, na perspectiva de que o aprovado em concurso público, fora das
vagas, não possui direito subjetivo à contratação, não restando caracterizada
sua preterição ainda que existente nomeação de temporários.

Como é por demais sabido, o acesso a cargos públicos dar-se-á,
em regra, por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas  e títulos,  de acordo com a natureza e a  complexidade do cargo ou
emprego, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República de 1988.

Ainda, conforme lição corrente, a classificação de candidatos
fora  das  vagas  previstas  no  edital  não  lhes  assegura  direito  subjetivo  à
nomeação,  gerando  tão  somente  mera  expectativa  de  direito.  Nesse  passo,
caberá  à  Administração  Pública  estabelecer  o  momento  da  investidura,  de
maneira discricionária.

Nesse sentido: 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  DIREITO
ADMINISTRATIVO  -  CONCURSO  PÚBLICO  -
CANDIDATOS  INSERIDOS  EM  CADASTRO  DE
RESERVA  -  NOVAS  VAGAS  -  MERA
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  -
JUÍZO  DE  CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DO STF -
CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - TERMO
DE  COOPERAÇÃO  -  PRETERIÇÃO  NÃO
MATERIALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1.  Os  candidatos  aprovados  em concurso  público
mas  inseridos  em  cadastro  de  reserva  têm
expectativa de direito à nomeação.
2. O STF tem entendido caber à Administração, com
relação aos cargos que surjam durante o período de
validade  do  certame,  decidir  sobre  a  forma  de
gestão,  podendo,  inclusive  extingui-las  conforme
juízo de conveniência e oportunidade.  Proposta de
alinhamento da jurisprudência desta Corte à posição
do STF.
3. Não restou devidamente materializada preterição
de  candidato  aprovado,  com  expectativa  de
nomeação, em espera no cadastro de reserva.
4.  A  cessão  de  servidores  municipais  não  é  de
autoria  da  autoridade  impetrada,  sendo  o
responsável estranho à impetração.
5. Segurança denegada.”
(STJ,  MS  17.886/DF,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/09/2013, DJe 14/10/2013)(grifei)
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Todavia,  o  entendimento  jurisprudencial,  tanto  do  Superior
Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, avançou no sentido
de  se  reconhecer  direito  subjetivo  à  nomeação  não  apenas  aos  candidatos
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, mas,
também, aos classificados remanescentes, diante de determinadas hipóteses.
São elas: a) quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
em detrimento do impetrante; b) quando a administração abrir novo concurso
para  preenchimento  do  cargo,  existindo  ainda  candidatos  aprovados  do
concurso anterior;  c)  quando houver  contratação de servidores  temporários
para ocuparem o cargo vago, em detrimento do direito do candidato aprovado
em concurso.

Em casos  análogos,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  assim se
manifestou: 

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA
FORA DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO NO
EDITAL.  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA  DE
TERCEIROS.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO  CONFIGURADO.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA
83/STJ.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DE  PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 
1. Há direito subjetivo à nomeação e posse se, no
decorrer do prazo de validade do concurso, houver
contratação  de  pessoal  de  forma precária  para  o
preenchimento de vagas existentes na área para a
qual foi realizado o concurso público, com notória
preterição dos  candidatos  aptos  a  ocupar o cargo
público para o qual foram aprovados. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
que  houve  notória  preterição  dos  aprovados  em
certame  ainda  válido,  aptos  a  ocupar  a  mesma
função,  assentando  expressamente  que  a  própria
agravada foi  contratada pela empresa  terceirizada
para  desempenhar,  no  mesmo  órgão,  de  forma
precária, as atividades do cargo público para o qual
foi aprovada. 
3.  A  jurisprudência  desta  Corte  entende  que  a
sucumbência  mínima  definida  nas  instâncias
inferiores não pode ser revista, por ser necessário o
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório  dos
autos, o que é defeso em recurso especial. Incidência
da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.”
(STJ,  Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
Data de  Julgamento:  03/12/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA)
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“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇAO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.  CONTRATAÇAO  PRECÁRIA  DE
AGENTES  PELA  ADMINISTRAÇAO  PÚBLICA
DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. QUEBRA
DE  ORDEM  CLASSIFICATÓRIA.  NAO
COMPROVAÇAO.  RECURSO  ORDINÁRIO
DESPROVIDO. 
I  -  A  jurisprudência  desta  e.  Corte  Superior  é
assente  no  sentido  de  que  a  mera  expectativa  de
nomeação  dos  candidatos  aprovados  em concurso
público  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. 
II - In casu , todavia, as recorrentes não lograram
demonstrar  que  as  contratações  realizadas  pela
Administração Pública teriam ocorrido em número
suficiente para caracterizar a preterição da ordem
classificatória resultante do certame. 
III - Inexistindo prova pré-constituída no writ quanto
à violação do direito alegado, não deve prosperar a
pretensão mandamental, haja vista a impossibilidade
de se promover a dilação probatória. Precedentes do
c. STJ. 
Recurso  desprovido.”  (RMS  29.227/RJ,  Rel.  Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 03/08/2009) 

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  FORA  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO.
1.  Os  aprovados  em concurso  público  têm apenas
expectativa  de  direito,  em  virtude  da
discricionariedade  administrativa,  submetendo  a
nomeação dos candidatos ao juízo de conveniência e
oportunidade  da  Administração,  e  não  viola,
destarte, os princípios da isonomia e legalidade. Não
há,  portanto,  qualquer  direito  líquido  e  certo  aos
demais candidatos que, fora das vagas indicadas no
edital,  seguiram  como  suplentes  na  ordem  de
classificação do certame.
2.  Não  restaram  comprovadas  as  hipóteses
excepcionais  como,  por  exemplo,  quando  ocorre
preterição na ordem de classificação dos candidatos,
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criação  de  novos  concursos  enquanto  vigente  o
anterior,  ou  na  hipótese  de  contratação  de
servidores precários para mesmas funções do cargo
em que o concurso esteja em andamento.
3.  Ainda  que  novas  vagas  surjam  no  período  de
validade do concurso, - por criação de lei, ou mesmo
por força de vacância -,  o seu preenchimento está
sujeito  a juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da
Administração.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega provimento”.
(STJ.  AgRg no  RMS 21362  /  SP.  Rel.  Min.  Vasco
Della  Giustina,  Des.  Convocado  do  TJ/RS.  J.
em10/04/2012) (grifo nosso).

Por conseguinte,  outro não é  o posicionamento firmado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na qual “o candidato aprovado
em  concurso  público  não  pode  ter  sua  nomeação  preterida  em  razão  da
contratação temporária de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso”
(ARE 648980/MA, Rel.  Min.  Carmen Lúcia,  Primeira  Turma,  julgado  em
04/10/2011, DJe 25/10/2011). Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
MAGISTÉRIO.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
DE  PESSOAL.  EXISTÊNCIA  DE  CANDIDATO
APROVADO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  ATO
ILEGAL  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE  DO  REEXAME  DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO - destaquei.

Ora, foge aos ditames da razoabilidade e da moralidade que a
Administração Pública,  dentro do prazo de validade de concurso público e
diante da evidente necessidade de contratação de profissionais, em preterição
aos candidatos  que,  por  seus  próprios  méritos,  lograram êxito  em seleção,
busque preencher seu quadro de pessoal, com temporários indicados ao seu
“livre arbítrio”. 

Diante dessas considerações, atendo-me ao cenário apresentado
nestes autos verifico, de fato, a ocorrência de contratação de servidores a título
precário, em manifesto descaso àqueles que, aprovados em concurso público,
encontram-se em ansiosa espera pela convocação. 

Assim,  a  contratação  de  pessoal  em  caráter  precário  ou
temporário  pela  Administração  Pública,  dentro  do  prazo  de  validade  do
certame, como dito, faz nascer direito subjetivo à nomeação aos candidatos
aprovados  fora  das  vagas  do  concurso,  pois  denota  insofismavelmente  a
carência do quadro funcional e a necessidade de recursos humanos. 
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Tal ilação se deve ao fato de que, nos termos do art. 37, IX, da
Constituição da República, o contrato por tempo determinado somente será
admitido se previsto em lei,  e para  “atender a necessidade  temporária de
excepcional  interesse  público”. Não  preenchidos  tais  requisitos,  a  aludida
situação  configurará  burla  da  exigência  constitucional  de  aprovação  em
concurso público de provas ou de provas e título para investidura em cargo
público.

Por  outro  lado,  imprescindível  se  faz,  neste  particular,  a
demonstração  de  que  as  contratações  ocorreram  no  decorrer  do  prazo  de
validade do concurso, conforme acentuado nos excertos acima ementados.

No  caso  dos  autos,  não  se  comprovou  que  as  contratações
precárias  se  deram  no  decorrer  do  prazo  de  validade  do  concurso,
circunstância que faria nascer o direito subjetivo à nomeação aos candidatos
aprovados fora das  vagas do concurso,  pois denotaria  insofismavelmente a
carência do quadro funcional e a necessidade de recursos humanos, frise-se,
dentro do  lapso de  validade do  certame em tela,  o  que  não se  verifica  na
hipótese vertente. 

Com efeito, a despeito de ter sido colacionado aos autos lista
fornecida pelo setor jurídico do nosocômio (fld. 76/78), por meio da qual se
verifica a existência de 41 (quarenta e um) prestadores de serviços contratados
para a função de enfermeiro, não restou demonstrado que estas contratações
foram realizadas  no período de validade do Concurso Público regido pelo
Edital nº 04/2007/SEAD/SES, de 24 de maio de 2010 ou se ocorreram antes
mesmo da publicação do edital do certame em análise.

Assim, percebe-se claramente que a autora não logrou êxito em
demonstrar  documentalmente  as  referidas  contratações  precárias  durante  o
prazo de validade do concurso ao qual se submeteu, de sorte que não houve a
comprovação da necessidade premente de pessoal por parte da Administração
além do quantitativo convocado pela edilidade, não havendo que se cogitar, ao
menos diante das provas coligadas ao encarte processual,  em ocorrência de
preterição do direito de nomeação da demandante.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATA  APROVADA  FORA  DAS  VAGAS
PREVISTAS  NO  EDITAL.  NOMEAÇÃO.
PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato
omissivo  do  Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, que não convocou a impetrante para
nomeação  e  posse  no  cargo  de  Fiscal  Federal
Agropecuário, especialidade Farmacêutico, unidade
de  Belém/Pará,  realizado  pelo  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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2. Candidata classificada fora das vagas previstas no
edital.
3.  No  caso,  a  impetrante  não  trouxe  aos  autos
qualquer documento que comprovasse a preterição
por parte da Administração Pública de nomeá-la ao
cargo para o qual fora classificada, o que afasta seu
direito líquido e certo.
4. Mandado de segurança denegado.”
(MS 13.586/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe 17/12/2013)(grifo nosso)

“CONCURSO  PÚBLICO.  CLASSIFICAÇÃO  EM
CADASTRO  DE  RESERVA.  PRETENSÃO  DE
NOMEAÇÃO.  SUPOSTA  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  PARA  O  MESMO  CARGO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1.  A  jurisprudência  deste  Tribunal  orienta-se  por
admitir a convolação da mera expectativa de direito
em  direito  público  subjetivo  quando  o  candidato
aprovado  fora  do  número  de  vagas  tem  sua
nomeação preterida diante do surgimento, dentro do
período  de  validade  do  concurso,  de  vacância  do
cargo ou de contratação temporária para as mesmas
funções.
2.  É  forçoso,  no  entanto,  a  comprovação  dessa
situação por  quem a alega,  não havendo no caso
concreto evidência de que a contratação temporária
efetuada  pela  Administração  tocantinense  tenha
sido exatamente para as mesmas funções do cargo
público oferecido no edital do concurso.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no RMS 40.715/TO, Rel. Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado  em 03/09/2013,  DJe  11/09/2013)
(grifei)

Logo,  não  restam  comprovadas,  na  espécie,  as  hipóteses
excepcionais que convolariam a expectativa de direito em direito subjetivo à
nomeação.

Por conseguinte, estando a sentença vergastada em consonância
com a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal
de Justiça, ressalto a desnecessidade de levar a matéria ao colegiado, devendo
se negar seguimento monocraticamente ao recurso, nos termos do art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.

Diante  do  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput do  CPC,
NEGO SEGUIMENTO AO APELO, mantendo íntegra a sentença recorrida
em todos os seus termos.
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P.I.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator            
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