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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO  CÍVEL. 
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA 
LIDE. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. 
POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO 
CLASSIFICADO  FORA  DO  NÚMERO  DE 
VAGAS  CONSTANTES  NO  EDITAL. 
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO.  MERA  EXPECTATIVA  DE 
DIREITO.  APLICAÇÃO  DO  PRECEDENTE 
DO  STF,  RE  837.311-RG  /PI,  COM 
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA. 
DESPROVIMENTO  MONOCRÁTICO. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  IV,  “B”,  DO 
CPC/15.

1. É  possível o julgamento antecipado da lide  
quando as  instâncias  ordinárias  entenderem 
substancialmente instruído o feito, declarando 
a  existência  de  provas suficientes para o 
seu convencimento.

2.  "O  direito   subjetivo   à   nomeação   do 
candidato  aprovado  em  concurso   público 
exsurge   nas   seguintes   hipóteses:   1  - 
Quando  a  aprovação   ocorrer   dentro   do 
número de vagas dentro do edital; 2 - Quando 
houver  preterição  na  nomeação  por  não 
observância da ordem de classificação;  3  - 
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
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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" 
(STF,  RE 837.311-RG /PI,  com repercussão 
geral reconhecida).

3. Os aprovados em concurso público fora do 
número de vagas previstas no edital não têm 
direito  subjetivo  à  nomeação,  mas  apenas  
expectativa  de  direito,  que  se  submete  ao 
juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da 
Administração.

4.  Autorizado  o  desprovimento  monocrático, 
com espeque no art. 932, V, “b”, do CPC, com 
a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. 

VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença 
de fls. 212/221, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada por 
Edivânia Porto em desfavor do ESTADO DA PARAÍBA, sob o fundamento 
de  inexistir  direito  a  nomeação  ao  cargo  de  enfermeira  “Classe  A”,  do 
Hospital  Regional  de  Urgência  e  Emergência  de  Campina  Grande,  por 
entender que a autora foi classificada fora do número de vagas previsto no 
edital do certame.

Nas  razões  do  recurso  apelatório  às  fls.  224/241,  aduz  a 
recorrente, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa, alegando que 
a sentença deve ser anulada, para fins de instrução probatória. No mérito, 
requer  a  reforma  da  sentença,  alegando  que  a  Magistrada  analisou 
superficialmente o pedido da autora no tocante ao seu direito, que surge 
não da classificação no certame, e sim, da prática da burla ao concurso 
público.

Contrarrazões às fls. 263/300.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  308/309v, 
opinando pela  rejeição  da preliminar  de cerceamento  de defesa,  e  pelo 
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

DECIDO
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Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Nas razões do recurso voluntário foi  aduzido preliminar de 
cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide.

Observo, inicialmente, que o pleito de nulidade da sentença 
não  merece  acolhimento,  pois  a  Magistrada  entendeu  desnecessária  a 
realização de novas provas,  entendendo que na hipótese dos presentes 
autos, os elementos probatórios nele constantes seriam suficientes para a 
formação de um juízo seguro  da Magistrada “a  quo”  sobre o  mérito  da 
causa.

Ademais,  cabe ao Magistrado,  a quem a prova é dirigida, 
analisar  os  elementos  constantes  dos  autos  e  ponderar  se  eles  são 
suficientes à formação do seu convencimento.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:

“AGRAVO   REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  SISTEMA  FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO. 
AÇÃO  REVISIONAL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA 
LIDE.  POSSIBILIDADE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
AFASTAMENTO.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA. 
SÚMULA Nº  282/STF.  TABELA PRICE.  CAPITALIZAÇÃO 
DE  JUROS.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  MÁ-FÉ.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  TUTELA  ANTECIPADA.  REQUISITOS. 
SUCUMBÊNCIA.  REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1.  É  possível o julgamento antecipado da lide quando 
as instâncias ordinárias entenderem substancialmente 
instruído o feito, declarando a  existência  de  provas 
suficientes  para  o  seu  convencimento  (art.  130  do 
CPC/1973).

(...)

8.  Agravo  regimental  não  provido.”  (AgRg  no  AREsp 
811.596/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 
17/05/2016)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Em que pese o esforço da recorrente em tentar demonstrar a 
viabilidade  de  sua  pretensão,  creio  que  a  decisão  recorrida  deve  ser 
mantida.
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Analisando  os  termos  do  Edital  nº  04/2007/SEAD/SES, 
verifico  que para a opção realizada pela  apelante,  referente  ao Hospital 
Regional de Urgência e Emergência de Campina Grande, tabela nº6, foram 
disponibilizadas  78 (setenta e oito) vagas para o cargo de enfermeira. 
Da leitura do Edital nº 06/2007/SEAD/SES, que homologou o resultado do 
certame  para  os  remanescentes,  extrai-se  que  a  agravada  ficou 
classificada na posição nº 162º (cento e sessenta e dois).

Assim,  conforme  narrativa  extraída  da  petição  inicial,  a 
autora teria sido classificada e nomeada para tomar posse no cargo de 
“Enfermeira  Classe  A”,  através  do  Ato  Governamental  nº  3331,  de 
23/12/2010.  Segundo  defende,  mesmo nomeada,  foi  impedida  de tomar 
posse por força de Medida Provisória nº 161, de 01 de janeiro de 2011, 
editada no início do novo governo, que anulou todos os atos de nomeação 
de pessoal.

Ressaltou,  naquela  oportunidade,  que  “não  há  falar  em 
pedido para nomeação da promovente,  eis que este fato  já  ocorreu em 
23.10.2010”, via ato administrativo citado.

Como bem lembrou a recorrente, o pedido da autora é de 
que lhe seja dada posse e permitido  o  exercício,  na medida  em que a 
nomeação, ainda que anulada pela Medida Provisória, já foi efetuada.

O primeiro fato importante a se registrar é que a nomeação 
da recorrida não ocorreu de forma espontânea, mas em cumprimento de 
decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 200.2010.029.075-4. Não 
foi o Estado da Paraíba, portanto, que, diante da necessidade de pessoal e 
da disponibilidade de vagas existentes, efetuou a nomeação.

De outro lado, da leitura do acórdão prolatado na Ação Civil 
Pública   extrai-se  ter  sido  reconhecido  o  direito  à  nomeação  e  posse 
somente aos candidatos aprovados e classificados dentro do número de 
vagas oferecidas no edital, de modo que a liminar concedida na ação civil 
pública não teve seus efeitos confirmados quanto à recorrente, na medida 
em que esta confessa que obteve classificação fora do número de vagas.

Com efeito,  vislumbra-se,  dos documentos  acostados  pela 
recorrente que o edital  previa 78 (setenta e oito) vagas para o cargo de 
enfermeira, ao passo que a recorrente foi classificada em 162º lugar.

Neste  contexto,  importante  registrar  que  a  expectativa  de 
direito somente se converte em direito subjetivo se, nos casos em que resta 
demonstrada a necessidade de contratação, houver a vaga disponível na 
estrutura administrativa do ente público para o qual concorreu o candidato.
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Em  outras  palavras,  a  simples  existência  de  servidores 
contratados  temporariamente  para  o  exercício  das  mesmas  funções 
inerentes ao cargo para que concorreram as impetrantes não autoriza, por 
si  só,  a  convolação  da  expectativa  de  direito  em  direito  subjetivo  à 
nomeação.  Necessária  a  demonstração,  efetiva,  de  que  existem cargos 
disponíveis, o que não ocorreu no caso em discusssão.

Sobre  o  tema,  confira-se  julgado  do  Supremo  Tribunal 
Federal, com repercussão geral reconhecida, in verbis:

 "O  direito   subjetivo   à   nomeação  do  candidato 
aprovado  em  concurso   público   exsurge   nas 
seguintes  hipóteses:  1 - Quando a aprovação  ocorrer 
dentro   do  número  de  vagas  dentro  do  edital;  2  - 
Quando  houver  preterição  na  nomeação  por  não 
observância da ordem de classificação;  3  - 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"   (STF,  RE 837.311-RG /PI,  com repercussão 
geral reconhecida).

Tal  fato,  isoladamente,  já  é  suficiente  para  acolher  a 
pretensão  do  recorrido,  uma  vez  que  a  orientação  que  emana  do  STJ 
aponta que “os aprovados em concurso público fora do número de 
vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mas 
apenas  expectativa  de  direito,  que  se  submete  ao  juízo  de  
conveniência e oportunidade da Administração.”(STJ -  STJ – AgRg no 
RMS 33.822/PB - Rel. Min. Benedito Gonçalves – T1 -  j. 17/05/2011 - DJe 
24/05/2011).

No  mesmo  sentido,  confiram-se  o  recente  entendimento 
firmado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR 
CLASSIFICADO.  TRANSFERÊNCIA  AUTOMÁTICA 
DO  DIREITO  DE  NOMEAÇÃO  A  CANDIDATO 
APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.   -   A   decisão  agravada  espelha,  com  fidelidade, 
o  atual entendimento jurisprudencial  desta Corte, no 
sentido de que, "...  para  os  candidatos  aprovados 
fora  do  número  de vagas, há mera expectativa  de 
direito"  (RMS  48.015/MG,  Rel.  Ministro HUMBERTO 
MARTINS, DJe 23/09/2015).
2.  -  "O  direito  subjetivo  à  nomeação  do candidato 
aprovado  em  concurso   público   exsurge   nas 
seguintes  hipóteses:  1 - Quando a aprovação  ocorrer 
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dentro   do  número  de  vagas  dentro  do  edital;  2  - 
Quando  houver  preterição  na  nomeação  por  não 
observância da ordem de classificação;  3  - 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"   (STF,  RE 837.311-RG /PI,  com repercussão 
geral reconhecida).
3.  - A desistência de candidato melhor classificado, só 
por si, não transfere   automaticamente  o  direito  de 
nomeação  para  aqueles posicionados   para   além 
das  vagas  oferecidas  no  instrumento convocatório, 
além do que, no caso concreto, o candidato impetrante 
nem  mesmo  imputa  à  autoridade  coatora  qualquer 
conduta  arbitrária  ou  imotivada  capaz  de  evidenciar 
sua preterição.
4.  -  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  RMS 
46.249/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/04/2016)

Outrossim,  o  fato  de  nomear  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, daí porque não há que se falar em ilegalidade da 
não nomeação.

Acrescento, ainda, que não há demonstração nos autos de 
que há vagas disponíveis,  dentro  daquele  número previsto no concurso, 
que permita a nomeação da recorrida.

Diante disso, impõe-se o desprovimento recursal, para que 
seja mantida a decisão recorrida, com vistas não reconhecer o direito da 
recorrente à nomeação, tendo em vista a classificação da recorrente fora 
do número de vagas constantes no edital do certame.

Ressalte-se  ser  cabível  o  desprovimento  monocrático  do 
apelo, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, com a redação dada pela 
Lei  nº  13.105/2015,  eis  que  a  sentença  está  em  harmonia  com  o 
entendimento  da  Suprema  Corte  (RE  837.311-RG /PI),  cuja  análise  da 
repercussão  geral  submeteu-se  ao  rito  previsto  no  do  art.  543-B  do 
CPC/73, referente ao julgamento de recursos repetitivos no STF.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com 
espeque no  art.  932,  IV,  “b”,  do CPC,  para manter  a  sentença em sua 
integralidade.

P.I.

João Pessoa, 15 de Junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio Da Cruz
RELATOR

´
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