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EMENTA:  APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO 
PÚBLICO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA. 
SELEÇÃO REALIZADA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE VAGAS PARA AGENTE DE 
MANUTENÇÃO  NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO.  ALEGADA 
NECESSIDADE  DE  CONTRATAÇÃO  COMPROVADA ATRAVÉS  DE 
COMUNICADO  DA  AGÊNCIA  LOCAL  DA  CAGEPA  NOTICIANDO  A 
CARÊNCIA  DE  PESSOAL  E  DE  DOCUMENTO  QUE  DEMONSTRA  A 
EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EXERCENDO FUNÇÕES QUE CABEM AOS 
AGENTES  DE  MANUTENÇÃO.  VINCULAÇÃO  AO  EDITAL. 
DISCRICIONARIEDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  QUANTO  À 
FIXAÇÃO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  DISPONÍVEIS  NO  CERTAME  E 
QUANTO  À  CONTRATAÇÃO  DAQUELES  QUE  SE  CLASSIFICARAM  NO 
CADASTRO DE RESERVA. DESPROVIMENTO.

As pessoas jurídicas da Administração Pública Indireta possuem discricionariedade 
quanto à fixação do número de vagas a serem disponibilizadas em concurso público, 
podendo, inclusive, realizar o certame apenas para formação de cadastro de reserva, 
e quanto à contratação daqueles que se classificaram além das vagas disponíveis, 
não  sendo  suficiente  para  configurar  direito  subjetivo  à  contratação  a  suposta 
carência de pessoal da entidade e o desvio de função dos empregados já contratados.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º  0020172-29.2013.815.2001, em que figuram como Apelantes  Givonaldo 
Patrício de Melo, Jorge Erison Simões da Silva e Veronilton Paz da Silva, e como 
Apelado Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Cagepa.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e 
negar-lhe provimento.

VOTO.

Givonaldo Patrício de Melo, Jorge Erison Simões da Silva e Veronilton 
Paz da Silva interpuseram Apelação, f. 348, contra a Sentença prolatada pelo Juízo 
da 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 338/342, nos autos do 
Mandado  de  Segurança  por  eles  impetrado  contra  ato  atribuído  ao  Diretor-



Presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Cagepa, que,  após 
rejeitar  as  preliminares  de  incompetência  desta  Justiça  Estadual,  ausência  de 
interesse  de  agir,  ilegitimidade  ativa  e  decadência, denegou  a  segurança,  ao 
fundamento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto  em 
edital  de concurso público tem mera expectativa de direito à contratação e de que 
não  restou  comprovada  a  existência  de  vagas  para Agente  de  Manutenção  nos 
quadros da Cagepa na região de Monteiro.

Em suas  razões,  f.  349/355,  afirmaram que foram aprovados  dentro  do 
quantitativo de vagas disponíveis para o cadastro de reserva e sustentaram que o 
documento  de  f.  34,  oriundo  da  Agência  da  Cagepa  em Monteiro,  comprova  a 
carência de pessoal naquela região e que o rol constante à f. 36 demonstra que há 
três empregados exercendo funções que cabem aos agentes de manutenção, razões 
pelas quais requereram a reforma da Sentença para que seja concedida a segurança.

Contrarrazoando, f. 365/373, a Cagepa sustentou que o candidato aprovado 
fora do número de vagas disponibilizadas no certame não tem direito à contratação 
e que não foram comprovadas as situações que excepcionam essa regra.

Argumentou  que  a  contratação  de  candidatos  em  situações  como  a 
presente, por determinação do Poder Judiciário, ofende o princípio da separação dos 
Poderes e gera a preterição de candidatos que se encontram mais bem classificados.

Requereu o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  379/381,  pugnou  pelo  desprovimento  do 
Recurso, ao argumento de que a classificação de candidato em cadastro de reserva 
gera mera expectativa de direito à contratação.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 347/348, e dispensado de preparo, por serem os 
Apelantes beneficiários da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presentes  os  demais 
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal1 e do Superior Tribunal de 
Justiça2 é firme no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas 

1 Agravo regimental  em mandado de  segurança.  2.  Direito  Administrativo.  3.  Concurso  público. 
Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não 
tem direito  subjetivo à contratação,  mas mera expectativa.  5.  Agravo regimental  a que se nega 
provimento (STF, MS 31790 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 29/04/2014, DJe 15/05/2014).

2 RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
MAGISTRATURA  ESTADUAL.  APROVAÇÃO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS 
INICIALMENTE OFERTADO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA 
DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS REMANESCENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO  DO  CONCURSO PÚBLICO.  PEDIDO DE contratação  COM 
DATA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. - A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça é pacífica quanto à mera expectativa de direito à contratação daquele que, aprovado em 
concurso público, foi classificado além do número de vagas ofertado no instrumento convocatório. 
Porém, é igualmente certo que essa expectativa se convola em pleno direito subjetivo do candidato 
se,  durante a vigência do certame,  surgirem novas vagas,  tanto mais quando cláusula editalícia 
assim  o  preveja.  Precedentes  deste  STJ.  […]  (STJ,  RMS  36.818/AC,  Rel.  Ministro  SÉRGIO 



previsto em edital de concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação 
ou  à  contratação,  que  se  convola  em direito  subjetivo  se  houver  preterição  do 
candidato quando do provimento dos cargos ou empregos disponibilizados.

Por  outro  lado,  as  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista, 
assim como os  entes  da  Administração Direta,  possuem discricionariedade para 
fixar, no edital do certame,  o quantitativo de vagas disponíveis para contratação e 
para, no momento que lhe for oportuno, desde que dentro do período de validade, 
contratar aqueles que se classificaram no cadastro de reserva.

A suposta carência de pessoal no órgão realizador do concurso ou mesmo o 
desvio  função  dos  empregados  já  contratados  não  é  suficiente  para  compelir  a 
entidade a contratar os candidatos classificados fora do número de vagas previsto.

Os Apelantes se submeteram a concurso público realizado pela Cagepa, em 
2008, para Agente de Manutenção.

O certame foi dividido por regiões e o Edital,  f. 68/111, não previu vagas 
para Agente de Manutenção na Região de Monteiro, estabelecendo apenas que seria 
formado um cadastro de reserva com os dezoito primeiros colocados, f. 80/81, entre 
os quais, ao final, restaram classificados os Apelantes, f. 31/33.

Embora aleguem que há empregados exercendo as funções dos agentes de 
manutenção  e  que  tal  fato,  aliado  ao  comunicado  da  agência  local  da  Cagepa 
noticiando a carência de pessoal,  f. 34, indica a necessidade de contratação,  esses 
elementos são  insuficientes  para comprovar situação  que  configure  preterição  à 
contratação dos Apelantes, tais como a desobediência à ordem de classificação nas 
convocações, a contratação, durante a validade do concurso, de profissionais a título 
precário para desempenho das mesmas funções ou a desclassificação ou desistência 
de candidatos convocados, pelo que a Sentença não carece de reforma.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 25/06/2014).


