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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO –  A  PELAÇÃO CÍVEL   –  AÇÃO 
ORDINÁRIA  JULGADA  IMPROCEDENTE  – 
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA  – 
CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO 
NÚMERO  DE  VAGAS  –  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE EXISTÊNCIA DE  CARGO EFETIVO VAGO – 
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO À  NOMEAÇÃO  – 
PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ  –  SENTENÇA 
MANTIDA  –  RECURSO EM CONFRONTO COM 
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT, DO CPC – NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
DO APELO.

– De acordo com a pacífica jurisprudência do STF 
e  do  STJ, a  contratação  precária  mediante 
terceirização  somente  configura  preterição  na 
ordem de nomeação de  aprovados  em concurso 
vigente,  ainda  que  fora  do  número  de  vagas 
previsto no edital, quando referida contratação tiver 
como  finalidade  o  preenchimento  de  cargos 
efetivos vagos (STF; ARE 756227 AgR, Relator(a): 
Min.  DIAS TOFFOLI,  Primeira Turma, julgado em 
22/04/2014, DJe 30-05-2014)
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–  Assim,  ausente  a  comprovação  de  que  a 
contratação  de  temporários  foi  destinada  à 
ocupação  de  cargos  efetivos  vagos,  inexiste  a 
alegada preterição da autora/apelante exatamente 
como decidiu a r. sentença recorrida.

– Recurso a que se nega seguimento, nos termos 
do art. 557, caput, do CPC, por estar em confronto 
com  a  jurisprudência  pacífica  dos  Tribunais 
Superiores.

VISTOS etc.

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  por ROBERTA 
KELLY  MENDONÇA DOS  SANTOS em  face  da  sentença  que  julgou 
improcedente  a ação  ordinária por  ele  movida  contra  o  ESTADO  DA 
PARAÍBA, ora apelado, uma vez que não restou comprovada a contratação 
precária  de  servidores  para  ocupação de  cargos  efetivos  vagos  e,  por 
conseguinte, a alegada preterição da autora  classificada além das vagas 
ofertadas em concurso público.

Em suas  razões,  a  promovente  alega  que houve  error  in 
judicando na medida em que o Juízo dispensou a prova testemunhal  e 
julgou antecipadamente a lide.  Disse, também, que a cópia do plantão do 
Hospital  Regional  Deputado  Janduhy  Carceiro  (Cidade  de  Patos/PB)  é 
prova  suficiente  para  comprovar  à  preterição  de  sua nomeação,  razões 
porque pediu  o  provimento  do  apelo  para  reformar  a  sentença e  julgar 
procedente a ação (fls. 101/107)

Contrarrazões de fls. 111/117, pelo desprovimento.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida 
(fls. 122/126).

É o relatório.

DECIDO

Com efeito, o caso é de negativa de seguimento do recurso 
(art.  557,  caput1,  do CPC) por  estar  em confronto com  a jurisprudência 
pacífica dos Tribunais Superiores.

1 Art. 557. 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.
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Ressalte-se primeiramente que não houve error in judicando 
devido ao julgamento antecipado da lide.

Ocorre o julgamento antecipado da lide não configura ofensa 
ao devido processo legal porque,  sendo a causa de fato e de direito,  e 
tendo  o  magistrado  elementos  suficientes  para  o  esclarecimento  da 
questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer 
outras provas.

Outrossim, nesses casos há de se considerar o princípio do 
livre  convencimento  motivado  que,  em  termos  práticos,  autoriza  a  livre 
apreciação das provas pelo julgador (art. 1312 do CPC), já que ele é o único 
destinatário da prova e como tal cumpre-lhe conduzir o processo (art. 1253 

do CPC), inclusive, podendo, nos termos do art. 1304 do CPC, indeferir as 
diligências  que entender  inúteis  ou  meramente  protelatórias,  o  que  não 
configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.

Além do mais, o sistema processual civil não exige instrução 
quando  existem  provas  suficientes  a  formar  o  convencimento  do 
magistrado,  nem  muito  menos  o  obriga  a  intimar  as  partes  antes  do 
julgamento antecipado, especialmente porque presentes as condições para 
tanto, é dever, e não faculdade, assim proceder.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA LIDE.  POSSIBILIDADE. 
SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.  EXPRESSÕES 
INJURIOSAS UTILIZADAS EM PETIÇÃO. AFASTAMENTO. 
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.  Não configura cerceamento de defesa o julgamento 
antecipado da lide,  devidamente fundamentado, sem a 
produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 
(...)5

2 Art.  131.  O  juiz  apreciará  livremente  a  prova,  atendendo  aos  fatos  e  circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, 
os motivos que Ihe formaram o convencimento. [em negrito]

3 Art. 125.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-
lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela rápida solução do litígio; III - 
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; IV - tentar, a qualquer tempo,  
conciliar as partes. [em negrito]

4 Art.  130.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas 
necessárias  à  instrução  do  processo,  indeferindo  as  diligências  inúteis  ou  meramente 
protelatórias.

5 STJ; AgRg no AREsp 294.953/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, publicado 
em 20/06/2013.
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DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  SISTEMA 
FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE  SEM  PRODUÇÃO  DE  PROVA 
PERICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  SÚMULA 
07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não configura 
cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a 
produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem 
entender substancialmente instruído o feito, declarando 
a  existência  de  provas  suficientes  para  seu 
convencimento. (…)6

,AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA BAÍA DE PARANAGUÁ.

1.  Não  há  falar  em  cerceamento  de  defesa  em 
decorrência  do  julgamento  antecipado  da  lide, 
porquanto  "no  nosso  sistema  processual,  o  juiz  é  o 
destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do art. 130 
do CPC, deferir as necessárias e indeferir as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias, o que, por si só, não 
configura  cerceamento  de  defesa"  (REsp  930.403/RS, 
Relatora a Ministra ELIANA CALMON, DJe de 6/8/2009).

(…)  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.7 

[destaques de agora]

Destarte,  diversamente  do  alegado,  não  houve  error  in 
judicando ou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer 
irregularidade processual  a ser sanada, notadamente porque a sentença 
está devidamente fundamentada.

Por outro lado, de acordo com a pacífica jurisprudência dos 
Tribunais  Superiores, sabe-se  que  a  “contratação  precária  mediante 
terceirização  somente  configura  preterição  na  ordem  de  nomeação  de 
aprovados  em  concurso  vigente,  ainda  que  fora  do  número  de  vagas 
previsto  no  edital,  quando  referida  contratação  tiver  como  finalidade  o 
preenchimento  de  cargos  efetivos  vagos”  (STF;  ARE  756227  AgR, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, 
DJe 30-05-2014)

6 STJ; AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª Turma, DJe 03/06/2013.
7 STJ; AgRg no AREsp 234.029/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, DJe 12/06/2013.

4



Eis os recentes julgados do STF e STJ nesse sentido:

Agravo  regimental  em  recurso  ordinário  em  mandado  de 
segurança.  Concurso  público.  Contratação  precária  de 
terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 
da  existência  de  vagas  de  caráter  efetivo.  Ausência  de 
direito  líquido  e  certo.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.

1.  É posição pacífica desta Suprema Corte que,  havendo 
vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, 
o  exercício  precário,  por  comissão  ou  terceirização,  de 
atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer 
para os concursados o direito à nomeação, por imposição 
do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em 
concurso  vigente  somente  surge  quando,  além  de 
constatada a contratação em comissão ou a terceirização 
das respectivas atribuições, restar comprovada a existência 
de cargo efetivo vago. Precedentes.

3.  No  caso  em  questão,  não  ficou  comprovada,  nos 
documentos acostados aos autos, a existência de vaga 
efetiva  durante  a  vigência  do  concurso,  sendo 
necessário,  para  tanto,  que  haja  dilação probatória,  o 
que não se admite em via mandamental.  Ausência de 
direito  líquido  e  certo  do  agravante.  4.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.

(STF;  RMS  29915  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, DJe 26-09-2012)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS 
APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO 
NO EDITAL.  EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  FUNCIONÁRIOS  NA 
VIGÊNCIA  DO  CERTAME.  PRETERIÇÃO  QUE,  PARA 
FICAR  CONFIGURADA,  EXIGE  A  COMPROVAÇÃO  DE 
QUE  OS  TEMPORÁRIOS  FORAM  ADMITIDOS  PARA 
DESEMPENHAR  AS  ATRIBUIÇÕES  DE  CARGOS 
EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS 
NO CONCURSO.

1.  Candidato  aprovado  em  concurso  público  além  do 
número  de  vagas  oferecido  no  edital  adquire  o  direito  à 
nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese 
em que a administração, no prazo de validade do certame, 
havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada 
a  necessidade  dos  serviços,  promove  contratação 
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temporária  de  funcionários  para  o  desempenho  de 
atribuições  próprias  desses  cargos,  em  detrimento  dos 
aprovados no certame. Precedentes.

2.  No  caso  examinado  nos  autos,  não  há  falar  em 
preterição,  porquanto  a  contratação  questionada  pelas 
recorrentes  deu-se em caráter  precário  e  temporário,  não 
tendo  sido  apresentada  nenhuma prova  da  existência  de 
novos  cargos  efetivos  vagos,  na  Secretaria  Regional  de 
Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 
2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem 
de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ;  AgRg  nos  EDcl  no  RMS  31.083/MG,  Rel.  Ministro 
MOURA  RIBEIRO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 22/05/2014)

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO. 
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DO  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO. 
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.  Discute-se  no  mandamus  o  direito  à  nomeação  de 
candidata  classificada  fora  do  número  de  vagas  em 
concurso  para  o  cargo  de  Técnico  em  Enfermagem  do 
Estado do Tocantins.

2.  A  jurisprudência  do  STJ  manifesta-se  pela 
necessidade  de  que  o  candidato  aprovado  fora  do 
número  de  vagas  constante  do  edital  comprove,  de 
maneira  efetiva,  a  existência  de  cargos  vagos  e  a 
contratação  ilegal  de  servidores  temporários  em 
quantitativo  suficiente  para  a  nomeação,  o  que  não 
ocorreu na espécie.

(...)

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se 
nega provimento.

(STJ;  RMS  44.191/TO,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2013)

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO.  APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE 
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VAGAS.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  PRETERIÇÃO 
DEMONSTRADA.  CARGO  VAGO.  INEXISTÊNCIA. 
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO ENCONTRA-SE CEDIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de 
que  o  candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas 
possui  direito  de  ser  nomeado,  caso  demonstre  a 
existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de 
efetiva  preterição  de  seu  direito,  em  razão  da 
contratação de servidores temporários.

2.  Consoante  destacado  pelo  Tribunal  a  quo  e  nas 
informações prestadas pela Secretaria de Educação "(...) o 
cargo pretendido pelo Impetrante ainda está ocupado pelo 
Sr.  Jeferson  Henrique,  então  candidato  aprovado  no 
concurso em que concorreu o Impetrante e onde atingiu a 
posição  de  primeiro  lugar  no  cadastro  de  reserva.  O  Sr. 
Jeferson Henrique atualmente está lotado em uma entidade 
ensino  no  Município  de  Capixaba/AC,  onde  exerce 
temporariamente a função de Diretor, posto que foi cedido 
pelo Governo Estadual. Ou seja, em que pese não estar de 
fato exercendo o cargo em que foi nomeado, o Sr. Jeferson 
Henrique  nele  permanece,  o  que  caracteriza-o  como 
preenchido, ao revés do que supunha o impetrante." (fl. 91).

3.  No  presente  caso,  apesar  de  ter  sido  demonstrada  a 
efetiva contratação de temporário que induziria a preterição, 
não houve a comprovação acerca da existência de cargo 
vago, uma vez que o servidor efetivo, ocupante do cargo em 
questão,  está  cedido,  o  que  afasta  a  convolação  da 
expectativa de direito do candidato, ora recorrente.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ;  AgRg  no  RMS  40.676/AC,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  DJe 
11/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  CONVOCAÇÃO  EM 
CARÁTER  PRECÁRIO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE 
NECESSIDADE  PERENE  DE  PREENCHIMENTO  DE 
VAGAS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES QUE CONVOLEM 
A EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO. 
DECISÃO  CONSONANTE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de 
infirmar  os  fundamentos  que  alicerçaram  a  decisão 
agravada,  razão que enseja  a negativa  do provimento ao 
agravo regimental.
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2.  A  doutrina  e  jurisprudência  pátria  já  consagraram  o 
brocardo de que  a  "aprovação em concurso público  gera 
mera expectativa de direito".

3.  Todavia,  de  acordo  com os precedentes  desta  egrégia 
Corte,  existem  hipóteses  excepcionais  em  que  a  mera 
expectativa  de  direito  à  nomeação  convola-se  em  direito 
subjetivo,  tais  como: I)  aprovação do candidato dentro do 
número  de  vagas  previamente  estabelecido  no  edital;  II) 
preterição  na  ordem  de  classificação  dos  aprovados 
(Súmula nº  15 do STF);  III)  abertura de novos concursos 
públicos enquanto ainda vigente o anterior (arts. 37, IV, da 
Constituição Federal e 12, § 2º, da Lei nº 8.112/1990); e IV) 
comprovação de contratação de pessoal em caráter precário 
ou temporário.

4. Não há que se cogitar,  in casu, da ocorrência das três 
primeiras  hipóteses.  Quanto  à  quarta  hipótese 
(comprovação  de  contratação  de  pessoal  em  caráter 
precário ou temporário),  não basta, como procederam as 
agravantes,  comprovar a mera convocação em caráter 
precário.  Mister,  neste  ponto,  acima  de  tudo,  a 
demonstração da existência de necessidade perene de 
preenchimento de vagas.

5.  Contudo,  as  agravantes  não lograram comprovar  a 
existência de vagas carentes de perene preenchimento, 
requisito  este  que,  somado  à  contratação  para 
preenchimento  de  vagas  em  caráter  precário, 
possibilitaria  a  convolação  da  mera  expectativa  de 
direito das agravantes em direito subjetivo.

(...)

(STJ;  AgRg  no  RMS 18.974/MS,  Rel.  Ministra  ALDERITA 
RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 01/07/2013)

[destaques de agora]

Entretanto, na hipótese a autora não se desincumbiu do seu 
ônus de provar a alegada preterição.

Ora,  assim  como  restou  decidido  na  sentença  a  quo,  a 
recorrente junta apenas  cópia do plantão do Hospital Regional Deputado 
Janduhy Carceiro (Cidade de Patos/PB) como demostração de contratação 
precária  de  fisioterapeutas,  sem,  contudo  fazer  prova  que  estes 
efetivamente ocupam cargos vagos no quadro do referido nosocômio.

Portanto,  na  espécie  não  restaram  comprovadas  as 
hipóteses excepcionais que convolariam a expectativa de direito em direito 
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subjetivo  à  nomeação  da  autora/recorrente,  estando  isenta  de  erros  a 
sentença recorrida que julgou improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557, caput,  do  CPC, 
NEGO  SEGUIMENTO  AO  APELO por  está  em  confronto  com  a 
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, e mantenho a r. sentença 
recorrida em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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