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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO. 
INDEFERIMENTO  DE  TUTELA  ANTECIPADA  PARA 
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. PRETENSÃO FUNDADA 
EM  SUPOSTA  CLASSIFICAÇÃO  NAS  VAGAS, 
PRETERIÇÃO  E  REMANEJAMENTO  DE  CANDIDATOS 
PARA  CARGOS  DISTINTOS  DOS  CONCORRIDOS. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA  DO  DECISUM. 
INEXISTÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO 
PREENCHIMENTO  DO  REQUISITOS  DO  ART.  273,  DO 
CPC. JURISPRUDÊNCIA DO TJPB. DESPROVIMENTO.

-  Nos  termos  da  Jurisprudência  dominante  do  Egrégio 
Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  “Para a  concessão da  tutela 
antecipada faz-se necessário a presença dos requisitos legais 
esculpidos  no  art.  273  do  CPC.  Assim,  ausentes  esses 
requisitos, é de ser indeferida a medida antecipatória”1.

- Em conformidade com o caput do art. 557, do CPC, “O relator 
negará  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”.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 

1 TJPB - 20020120951898001 - PLENO - Relator Abraham Linconl da Cunha Ramos - j. Em 23-04-2013.



Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 262.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Jean Marcell Pereira 
Batista da Luz contra decisão monocrática de relatoria deste Gabinete, a qual negou 
seguimento a agravo de instrumento interposto pelo agravante, para o fim de manter 
decisão  interlocutória  que denegara  pedido  de  tutela  antecipada,  em  razão  da 
impossibilidade  de  nomeação  sumária  do  candidato  em  litígio,  decorrente  da 
deficiência de provas e da possibilidade de elisão das alegações pelo réu.

Em suas razões, sustenta o insurgente que a decisão agravada 
merece reforma,  argumentando: a necessidade de nomeação imediata, sob pena de 
sérios prejuízos; a previsão editalícia de 20 vagas, a convocação de 22 aprovados e a 
permanência  de  apenas  8  chamados;  o  seu enquadramento  na  28º  colocação  e  a 
reclassificação  dentro  das  vagas;  a  ocorrência  de  preterição,  assim  como,  de 
remanejamento de aprovados para cargos diversos e de contratações precárias.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  de  instrumento  por  este 
Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o polo agravante pleiteia a 
reforma  da  decisão  que  negou  seguimento  a  agravo  de  instrumento,  mantendo 
decisão interlocutória do Juízo a quo que denegara pedido de tutela antecipada, ante 
a  impossibilidade  de  nomeação  sumária  do  candidato  em  litígio,  decorrente  da 
deficiência de provas e da possibilidade de elisão das alegações pelo réu.

À  luz  desse  entendimento,  faz-se  oportuno  e  pertinente 
proceder  à  transcrição  da  fundamentação  da  decisão  ora  agravada,  a  qual  bem 
fundamenta  o  provimento  jurisdicional  proferido  e  conduz  à  insubsistência  das 
razões levantadas no agravo interno em desate, encontrando-se, inclusive, nas exatas 
linhas do artigo 557, CPC, haja vista corroborarem o entendimento jurisprudencial 
dominante acerca do tema, in verbis:

“[...] compulsando-se os autos e analisando-se a casuística posta 
em  deslinde,  há  de  se  adiantar  que  o  presente  agravo  de 
instrumento  não  merece  qualquer  provimento,  porquanto  a 



decisão interlocutória se afigura irretocável e isenta de vícios, 
estando,  inclusive,  em  conformidade  com  a  Jurisprudência 
dominante dos Tribunais pátrios.

Com efeito,  pelo  que se  colhe  do processo,  verifica-se  que o 
polo agravante se insurge contra uma decisão interlocutória que 
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em ação 
de  obrigação  de  fazer,  ao  destacar a  impossibilidade  de 
nomeação sumária do candidato em litígio, sobretudo porque 
as  alegações  autorais  não  restaram  confirmadas  e  tendo  em 
vista que o réu poderia elidir tais formulações e inviabilizar a 
pretensão liminar..

A esse respeito, assevere-se que a impugnação em desate almeja 
a nomeação sumária do candidato agravante para o cargo ao 
qual  concorrera  no  certame  sub  examine,  com  supedâneo, 
notadamente, na necessidade de tal medida, sob pena de sérios 
prejuízos ao insurgente; na reclassificação do agravante dentro 
das  vagas;  na  ocorrência  de  preterição,  assim  como,  de 
remanejamento  de  aprovados  para  cargos  distintos  dos 
concorridos e de diversas contratações precárias.

À luz dessa casuística,  depreende-se do exame dos fatos que 
não  assiste  qualquer  razão  ao  polo  recorrente,  eis  que  o 
conjunto  probatório  carreado  aos  autos  não  demonstra  a 
plausibilidade do direito invocado pelo mesmo, este, requisito 
necessário ao deferimento da tutela antecipada pretendida. Em 
outras  palavras,  mesmo  a  despeito  de  ter  suscitado  a 
reclassificação dentro das vagas e  a ocorrência  de preterição, 
não restaram tais alegações comprovadas in casu.

Desta  feita,  faz-se  necessário  aduzir  que  o  recorrente  não 
conseguira demonstrar a inadequação da decisão interlocutória, 
sobretudo porque não restou evidente, a partir do exame dos 
presentes autos, a classificação do mesmo dentro do número de 
vagas ou, sequer, a ocorrência de preterição ou a nomeação de 
candidatos aprovados para cargos distintos do de Odontólogo – 
PSF.

Nesse  diapasão,  frise-se  que,  ao  contrário  do  que  alega  o 
candidato em suas razões recursais, provas há nos autos de que 
o mesmo não ficara reclassificado dentro do número de vagas, 
não gozando, pois, do direito invocado.



Em  outras  palavras,  a  prova  documental  juntada  demonstra 
que somente foram convocados para o cargo ao qual concorrera 
13 (treze) candidatos, conforme fls. 133/136, dos quais, somente 
4  (quatro)  permaneciam  no  exercício  do  cargo  no  mês  de 
dezembro de 2013, nos termos da fl. 214.

Assim, em sendo discricionariedade da Administração, naquele 
momento, a convocação de apenas 13 (treze) candidatos, e não 
de  todos  os  20  prescritos  no  edital,  bem  como,  restando 
comprovado que, de tais, apenas 4 (quatro) permaneceram no 
cargo,  deveriam  ser  convocados  mais  9  (nove)  classificados, 
alcançando a convocação, pois, o candidato posicionado até a 
22ª posição.

Nestes  termos,  em  tendo  o  agravante  logrado  êxito  na  28ª 
(vigésima oitava) classificação, estaria o mesmo, ainda, fora do 
número de candidatos a serem convocados, de modo que não 
está o mesmo reclassificado dentro das vagas nem, tampouco, 
agraciado com o direito subjetivo à nomeação.

Por sua vez, a análise dos documentos carreados aos autos não 
denota,  outrossim,  a  ocorrência  de  qualquer  preterição  ou, 
sequer,  de nomeações  para o cargo de Odontólogo – PSF de 
candidatos  remanejados  e  aprovados/classificados  para  o 
desempenho de outros cargos.

Ademais,  frise-se  que  os  cargos  temporários,  ao  arrepio  do 
suscitado  no  recurso,  não  são  bastantes  à  demonstração  de 
vagas  bastantes  a  alcançarem  a  posição  do  recorrente, 
notadamente  porque  as  contrações  por  excepcional  interesse 
público não fazem qualquer prova no sentido da necessidade e 
da existência de vagas para provimento efetivo.

Neste  sentido,  verifica-se  claramente que não se verificou,  in  
concreto, a presença de um dos requisitos bastantes à concessão 
da tutela antecipada, uma vez que a plausibilidade do direito 
invocado restou  insubsistente.  Assim,  corroborando  a 
impossibilidade de concessão da antecipação de tutela pleiteada 
pelo  agravante  na  ação  principal,  destaca-se  a  própria 
inteligência do artigo 273,  caput  e inciso I,  do CPC, o  qual  é 
assente em exigir, cumulativamente, ao deferimento do pleito 
antecipatório, a comprovação da verossimilhança das alegações, 
assim  como,  do  perigo  da  demora  justificantes  da  medida 
liminar, in verbis:



Art.  273.  O juiz poderá,  a  requerimento da parte,  antecipar, 
total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no 
pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova  inequívoca,  se 
convença da verossimilhança da alegação e: 
I  -  haja  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação;

Por  sua  vez,  reforçando  tal  entendimento  acerca  da 
impossibilidade de nomeação de candidato em sede de tutela 
antecipada  quando  ausente  o  requisito  da  plausibilidade  do 
direito,  faz-se mister  a  transcrição  dos  seguintes  julgados do 
Tribunal de Justiça da Paraíba:

AGRAVO  DE.  INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO. 
MUNICÍPIO.  NOMEAÇÃO  DE  SERVIDORES  NO 
PERÍODO  VEDADO  PELA  LRF.  CERTAME 
HOMOLOGADO MOMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE.  EXONERAÇÃO.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO.  INSTAURAÇÃO  PRÉVIA. 
OPORTUNIDADE  DE  DEFESA.  ILEGALIDADE  NÃO 
DEMONSTRADA.  CANDIDATA  CLASSIFICADA  FORA 
DO  NÚMERO  DE  VAGAS.  CONTRATAÇÃO  DE 
TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DO 
RECURSO.  Não  há  que  s.e  falar  em  infração  ao  parágrafo 
único  do  art.  21  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  se  o 
concurso público foi homologado em período anterior aos 180 
(cento e oitenta) dias que antecedem o final do mandato do 
gestor público. A mera alegação de que a exoneração teria se 
dado  sem  processo  administrativo  e  de  forma  verbal  deve 
ceder  face  à  demonstração,  através  de  documentos,  de  que 
restou possibilitada a apresentação de defesa pela agravada, 
que efetivamente exerceu seu direito. A expectativa de direito 
do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no 
edital somente se converte em direito subjetivo se, nos casos 
em  que  restar  efetivamente  demonstrada  a  necessidade  de 
contratação, houver a vaga, induvidosamente,  disponível na 
estrutura  administrativa  do  ente  público  para  o  qual 
concorreu  o  candidato.  Em  outras  palavras,  a  simples 
existência de servidores contratados temporariamente para o 
exercício  das  mesmas  funções  inerentes  ao  cargo  para  que 
concorreu  a  agravada  […]  (TJPB,  01000147020138150251,  4ª 
Câmara cível, Rel. Des. João Alves da Silva, 06-03-2014).



ADMINISTRATIVO  -  Agravo  de  Instrumento  -  Ação  de 
obrigação de fazer - Concurso Público - Candidato aprovado 
fora  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  -  Contratação 
precária  -  Tutela  antecipada  indeferida  -  Irresignação  - 
Ausência  de  comprovação  do  surgimento  de  novas  vagas 
durante  a  validade  do  certame  -  Inexistência  de 
verossimilhança  -  Precedentes  do  STJ  -  Manutenção  da 
decisão -  Artigo 557,  caput  ,  do CPC -  Seguimento negado. 
Para  a  concessão  da  tutela  antecipada  faz-se  necessário  a 
presença dos requisitos legais esculpidos no art. 273 do CPC. 
Assim, ausentes esses requisitos, é de ser indeferida a medida 
antecipatória. 0 entendimento jurisprudencial atual, tanto do 
Supremo Tribunal  Federal  quanto  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  é  o  de  que  os  candidatos  regularmente  aprovados 
dentro  do  número  de  vagas  ofertadas  no  edital  possuem 
direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de 
validade  do  certame.  -  Pacificou  o  STJ  o  entendimento 
segundo  o  qual  a  mera  expectativa  de  nomeação  dos 
candidatos  aprovados  em  concurso  público  fora  das  vagas 
previstas  no  edital  convola-se  em  direito  líquido  e  certo 
quando há contratação de pessoal de forma precária para o 
preenchimento de vagas surgidas no período de validade do 
certame,  com  preterição  daqueles  que  aprovados  estariam 
aptos  a  ocupar  o  mesmo  cargo  ou  função.  […]  (TJPB, 
20020120951898001, PLENO, Rel. Abraham Lincoln da Cunha 
Ramos, 23-04-2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER  C/C  TUTELA  ANTECIPADA  -  CONCURSO 
/PUBLICO  -  ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO  NA 
CONVOCAÇÃO  DAS  AGRAVANTES  -  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  E 
VEROSSIMILHANÇA  NAS  ALEGAÇÕES 
INDEFERIMENTO  -  RECURSO  -  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM  -  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Ausente 
prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 
alegações prevista no artigo 273, do CPC, torna-se impossível j 
iá  concessão  da  antecipação  da  tutela  pretendida.  (TJPB, 
00120120160492001, 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL, Rel. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides - j. Em 12-03-2013).

Em  razão  das  considerações  tecidas  acima,  com  fulcro  no 
artigo  557,  caput,  do  CPC,  assim  como,  na  Jurisprudência 



dominante  do  Egrégio  TJPB,  nego  seguimento  ao  recurso, 
mantendo incólumes os exatos termos da decisão interlocutória 
guerreada, até julgamento definitivo da ação principal”.

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão  agravada,  a  qual  está  de  acordo  com  o  entendimento  dominante  desta 
Egrégia Corte de Justiça. Em razão dessas considerações, nego provimento ao agravo 
interno manejado, mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr.  Miguel de Britto  Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir  o Des.  João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


