
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Apelação Cível nº 0001395-30.2013.815.0761– Gurinhém.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Apelante: Helia da Silva.
Advogado: Wellington Nóbrega.
Apelado: Município de Caldas Brandão.
Advogado: Newton Nobel Sobreira Vita.

ACÓRDÃO

DIREITO  ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO 
DO  CERTAME.  JULGAMENTO  PELA 
IMPROCEDÊNCIA  NA  INSTÂNCIA  ORIGINÁRIA. 
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO 
POR  CONTRATAÇÃO  PRECÁRIA.  INOVAÇÃO 
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. 
CONCURSO  SUSPENSO.  AUSÊNCIA  DE 
HOMOLOGAÇÃO.  INEFICÁCIA  DO  CERTAME. 
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  SUBJETIVO  À 
NOMEAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Analisando os pressupostos de admissibilidade do 
recurso, a nova argumentação trazida nas razões do 
apelo  se caracteriza  como  inovação  de  matéria 
recursal,  motivo  pelo  qual  o  pleito  não  deve  ser 
conhecido.

2.O concurso somente passará a ter validade quando 
devidamente homologado, ato este que representa a 
declaração de  regularidade do  procedimento  e  sua 
capacidade  para  produção  de  efeitos  jurídicos, 
inclusive  vinculando  a  Administração  no  dever  de 
nomear os  aprovados dentro  do número de vagas, 
até a expiração de sua validade. 

3. Tendo o  certame  sido suspenso antes mesmo de 
ter  ocorrido  sua  homologação,  não  ocorreu o 
aperfeiçoamento do processo seletivo, negando-lhe a 
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consequente eficácia e o surgimento de direitos para 
os candidatos eventualmente aprovados.

VISTOS, etc.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, negar dar provimento ao apelo, nos termos do voto 
do relator e da certidão de julgamento de fls. 161

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por HELIA DA SILVA 
em face  da  sentença proferida  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Gurinhém,  nos 
autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0001395-30.2013.815.0761 ajuizada 
contra o MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO.

A Apelante ajuizou  a presente  ação  (fls.  02/09),  objetivando 
sua nomeação no cargo de Agente Administrativo do quadro de servidores 
efetivos  do  Município  Apelado.  Fundamentou  o  pedido  alegando  ter  sido 
aprovado na 5ª colocação,  dentro do número de vagas previsto em Edital nº 
01/2011. Juntou documentos às fls. 11/77.

Em  sua  defesa,  o  Apelado  (fls.  82/90)  alegou  que,  por 
recomendação do Ministério Público da Paraíba (fls. 100/101) e decorrência 
de  inúmeras  denúncias  contra  a  empresa  organizadora,  decretou  a 
suspensão do referido certame (fls. 103).

Acolhendo os fundamentos do Apelado,  o juízo sentenciante 
julgou  improcedentes  os  pedidos  da  inicial,  por  considerar  que  o 
Promovente/Apelante  possuía  apenas  mera  expectativa  de  direitos  (fls. 
116/119).

No  prazo  recursal,  a  Apelante  (fls.  123/129)  alegou  que, 
independentemente das irregularidades apontadas à empresa organizadora, 
que  culminaram  na  suspensão  do  certame,  seu  direito  à  nomeação  é 
existente, principalmente por não haver nada contribuído com os eventuais 
vícios ainda não comprovados. Aduz, outrossim, que tem prestado serviços á 
edilidade, em caráter precário, o que demonstra a preterição.

Contrarrazões apresentadas (fls. 134/143).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
não  conhecimento  do  recurso  quanto  à  preterição,  e  no  mérito,  pelo 
desprovimento dos recursos (fls. 150/155).

É o relatório.
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VOTO

Conheço parcialmente do recurso.

A Apelante aduziu, como um de seus fundamentos recursais a 
existência  de  prestadores  de  serviço  em  caráter  precário,  exercendo  as 
funções  para  as  quais  há  aprovados  no  certame  regulado  pelo  Edital  nº 
01/2011.

Como se mostra evidente,  o referido tema não foi  abordado 
quando  na  peça  inaugural,  o  que  impossibilita  seu  conhecimento  nesta 
instância,  eis que não foi  oportunizado ao Apelado o contraditório e ampla 
defesa  constitucionalmente  garantidos.  Nesta  senda,  por  ser  flagrante 
inovação recursal, é medida impositiva o não conhecimento do recurso nesse 
ponto.

Assim,  analisando  os  pressupostos  de  admissibilidade  do 
recurso,  saliento  que  a  nova  argumentação  trazida  nas  razões  do  agravo 
interno caracteriza-se como inovação de matéria recursal.

Ademais,  observo  que  se  operou  a  preclusão  quanto  à 
possibilidade de inovação da lide, porquanto a matéria devolvida para exame 
em  segundo  grau  limita-se  àquela  discutida  ao  longo  do  processo  e 
enfrentada pela sentença quando do julgamento na instância originária, sendo 
vedada a dedução de novos argumentos em sede de apelo, eis que escapa à 
lide recursal que merece apreciação.

Nesse sentido, o magistério de Nelson Nery Junior comentando 
o citado dispositivo:

3. Inovação recursal. Há proibição de deduzir exceção (defesa) 
nova em grau de apelação, salvo se autorizado expressamente 
pela lei, como é o caso da arguição de prescrição. […]

4.  Questões atingidas pela regra. O sistema da proibição de 
inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as 
quais o juiz não pode se pronunciar ex officio, levantadas pela 
primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no 
processo.

Em igual sentido os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  INOVAÇÃO  RECURSAL 
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO.  A  apresentação  de 
fundamento  apenas  em  agravo  regimental  caracteriza-se 
inovação recursal, cuja análise é incabível no presente recurso 
em  razão  da  preclusão  consumativa.  Agravo  regimental 
improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1422014 SP 2013/0391430-
2,  Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de 
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Julgamento:  11/03/2014,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 18/03/2014).

Logo, impõe-se o não conhecimento da matéria. 

No mais o recurso é cognoscível, e passo à análise dos demais 
argumentos.

A  Apelante  se  insurge  contra  sentença  que  julgou 
improcedente  seu  pedido  de  nomeação  ao  cargo  público  de  Agente 
Administrativo,  do  município  Apelado,  sob  o  argumento  de  que  detém, 
somente, expectativa de direito em decorrência de suspensão do certame.

Pelo  que  constato  da  análise  do  caderno  processual,  as 
conclusões do juízo originário são irretocáveis. 

É inconteste que o Apelado realizou concurso público, regulado 
pelo  Edital  nº  01/2011  (fls.  12  e  seguintes),  por  meio  da  empresa  Metta 
Concursos. Ocorre que, em face de inúmeras denúncias de irregularidades, 
apontadas  pela  imprensa,  o  Ministério  Público  da  Paraíba  recomendou  a 
anulação dos certames em diversos órgãos públicos de todo o Estado (fls. 
105/106).

Seguindo  a  orientação  ministerial,  o  Apelado  entendeu  pelo 
bem do serviço público, suspender a seleção, o que fez por meio do Decreto 
nº 08/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de 26/06/2012 (fls. 108).

Compreendo,  do  conjunto  probatório,  que  o  certame  foi 
suspenso  antes  mesmo de  ter  ocorrido  sua  homologação.  Em sendo 
assim, vislumbro não ter  ocorrido o aperfeiçoamento do processo seletivo, 
com  consequente  eficácia  e  surgimento  de  direitos  para  os  candidatos 
eventualmente aprovados.

O  concurso  somente  passará  a  ter  validade  quando 
devidamente  homologado,  ato  este  que  representa  a  declaração  de 
regularidade  do  procedimento  e  sua capacidade para  produção de efeitos 
jurídicos,  inclusive  vinculando  a  Administração  no  dever  de  nomear  os 
aprovados  dentro  do  número  de  vagas,  até  a  expiração  de  sua  validade. 
Posição do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ALEGAÇÃO  DE 
CONTRARIEDADE  AO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO.  CURSO  DE  FORMAÇÃO. 
NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE 
CONCURSO.  TERMO  INICIAL  DE  PRAZO  DE  VALIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTOS  NOVOS  CAPAZES  DE 
INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
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(AgRg no REsp 942.338/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  14/08/2012,  DJe 
22/08/2012). [Em destaque].

Na esteira do precedente do STJ,  abaixo colacionado, o ente 
público  poderá  revogar  os  atos  que  tenham  sido  praticados  ilegalmente, 
podendo anular concurso público antes de sua homologação.

AGRAVO  REGIMENTAL.  REJULGAMENTO.  JUÍZO  DE 
RETRATAÇÃO IMPOSTO PELO ART. 543-B, § 3.º, DO CPC, 
EM FACE DA ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL PELO 
PLENÁRIO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
DESNECESSIDADE. QUESTÃO POSTA APRECIAÇÃO QUE 
NÃO SE SUBSUME AO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL.
ANULAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  CARGO  DE 
CIRURGIÃO DENTISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
DISTRITO  FEDERAL.  ANULAÇÃO  LEGÍTIMA. 
DESNECESSIDADE  DE  INSTAURAÇÃO  DE  PRÉVIO 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  ANULAÇÃO  PERPETRADA 
ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. MERA 
EXPECTATIVA  DE  DIREITOS.  AUSÊNCIA  DE  EFEITOS 
CONCRETOS  A  ATINGIR  A  ESFERA  DE  INTERESSES 
INDIVIDUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Segundo  entendimento  da  Suprema  Corte,  em  sede  de 
repercussão geral reconhecida no RE 594.296/MG, "Ao Estado 
é  facultada  a  revogação  de  atos  que  repute  ilegalmente 
praticados;  porém,  se  de  tais  atos  já  decorreram  efeitos 
concretos,  seu  desfazimento  deve  ser  precedido  de  regular 
processo administrativo".
2.  No  caso,  não homologado  o resultado final,  é  lícita  a 
anulação,  por decreto do Secretário de Estado,  do certame 
público para provimento de cargo de cirurgião dentista da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital de 
Abertura n.º 09/2006, ainda que não precedido por processo 
administrativo,  na  medida  em  que  não  gerou  efeitos 
concretos capazes de atingir a esfera de direito individuais 
dos candidatos. Precedentes.
3. Hipótese dos autos que não se subsume ao caso julgado em 
sede de repercussão geral. Regular processamento do recurso 
extraordinário,  nos  termos  do  art.  542,  §  1.º,  do  Código  de 
Processo Civil, é medida que se impõe.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  RMS  24.980/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/02/2014,  DJe  17/02/2014). 
[Em destaque].

Aplicando-se, analogamente, o entendimento jurisprudencial, o 
direito da Apelante, supostamente advindo de concurso público, não pode ser 
tutelado,  visto  o  certame  ser  ineficaz,  ante  a  ocorrência  de  suspensão  e 
consequente ausência de homologação.
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Importante  anotar,  por  cautela,  que  não  há  informação,  nos 
autos, de que a referida suspensão tenha sido superada e que outros atos 
administrativos tenham sido praticados.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO 
CÍVEL.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida,  Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator

Apelação Cível nº 0001395-30.2013.815.0761                                                                                      6



Apelação Cível nº 0001395-30.2013.815.0761                                                                                       7


