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EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER.  CONCURSO PÚBLICO REALIZADO
PELO TJPB. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA PARA
O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA DA 7ª REGIÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATOS  APROVADOS  ALÉM  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL  DE  CONCURSO  PÚBLICO  OU  EM
CADASTRO DE RESERVA, NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS
DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA
DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  ENTENDIMENTO  SEDIMENTADO  PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  NA  SISTEMÁTICA  DA  REPERCUSSÃO
GERAL.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DE  VAGAS  NO
QUADRO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  CANDIDATA
CLASSIFICADO EM 58º LUGAR PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
– ÁREA JUDICIÁRIA DA 7ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE CLARÕES DENTRO DA
VIGÊNCIA  DO  CERTAME.  NÚMERO  SUFICIENTE  A  ALCANÇAR  A
POSIÇÃO DA PROMOVENTE. IRRELEVÂNCIA. CRIAÇÃO DE VAGAS POR
LEI QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. POSICIONAMENTO DESTE TJPB
QUE  ESTÁ  EM  CONFRONTO  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  PRETÓRIO
EXCELSO.  INAPLICABILIDADE  DOS  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA ESTADUAL.  NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito  à  nomeação dos  candidatos  aprovados  fora das  vagas  previstas  no edital,
ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração,  caracterizadas  por  comportamento  tácito  ou  expresso  do  Poder
Público  capaz  de  revelar  a  inequívoca  necessidade  de  nomeação  do  aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato.

2. “A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em
concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null),
fazendo  exsurgir  o  direito  subjetivo  à  nomeação,  verbi  gratia,  nas  seguintes
hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem
novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e
ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e



imotivada  por  parte  da  administração  nos  termos  acima”  (STF,  RE  837311,
Relator(a):  Min.  Luiz  Fux,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  09/12/2015,  Processo
Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-072 Divulg. 15-04-2016 Public. 18-04-
2016).

3. “[...] durante a validade do concurso público, a Lei Estadual nº 9.703/2010 e a Lei
Complementar nº 96/2010 criaram novas vagas para os cargos de técnico judiciário e
auxiliar judiciário, o que, nos termos do acórdão recorrido, geraria o direito subjetivo
à nomeação dos aprovados fora do número de vagas disposta no edital. Nos termos
das teses fixadas no RE 837.311-RG, contudo, a mera criação de vagas por meio de
lei não constitui uma das hipóteses de preterição aptas a gerar o direito subjetivo de
nomeação  ao  candidato  aprovado  em  vaga  para  o  cadastro  de  reserva.”  (RE
1041292,  Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  julgado  em  19/06/2017,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 26/06/2017 PUBLIC
27/06/2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0003953-10.2015.815.0371, em que figuram como partes Glecy Marques
Teodoro Fragoso e o Estado da Paraíba.

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.

Glecy Marques Teodoro Fragoso interpôs  Apelação,  contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa, f. 253/254, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer por ela intentada em desfavor do Estado da Paraíba, que
julgou  improcedente  o  pedido,  por  entender  que  os  candidatos  aprovados  em
concurso público fora do número de vagas previstas no edital de abertura ou em
cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que
novas vagas surjam no período de validade do certame, sejam criadas por lei ou
decorrentes de vacância, cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade da Administração, condenando-a ao pagamento das custas processuais
e  honorários  advocatícios  sucumbenciais  fixados  no  percentual  de  10% sobre  o
valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária que lhe
foi concedida.

Em suas razões, f.  256/267, afirmou que participou do Concurso Público
realizado por este Tribunal de Justiça, regulado pelo Edital nº 001/2008, que previu
o preenchimento  das  vagas  que  existiam à  época,  bem como as  que viessem a
surgir, tendo sido aprovada na 58ª colocação para o cargo de Técnico Judiciário –
Área Judiciária da 7ª Região, sustentando que, apesar de terem surgido, durante o
prazo de validade do Concurso, setenta e duas vagas destinadas àquela Região, não
foi nomeada para o cargo concorrido, em suposta violação às normas editalícias.

Alegou que o surgimento de vagas durante a validade do Certame se deu
tanto pela criação de novos cargos, quanto pela vacância de outros tantos no mesmo
período, que, em seu dizer, superaram a posição por ela alcançada na Região para a
qual concorreu, pelo que defende seu direito à nomeação pretendida, argumentando
que  o  Concurso  foi  realizado  também para  a  formação  de  cadastro  de  reserva



destino  ao  preenchimento  dos  cargos  que  vagassem  no  decorrer  do  prazo  de
validade.

Pugnou pelo provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para que o
pedido seja julgado procedente.

Devidamente intimado, o Estado da Paraíba não apresentou Contrarrazões
ao Recurso, Certidão de f. 269.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária,
pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 837.311/PI1, em sede
de repercussão geral, decidiu que aqueles que foram aprovados em concurso público,
mas  não  estão  classificados  dentre  as  vagas  previstas  no  edital,  possuem  mera
expectativa de direito à nomeação, que apenas será convolada em direito subjetivo
caso seja demonstrada, durante a validade do certame, a inequívoca necessidade da
Administração  em  prover  o   respectivo  cargo,  fato  que  não  decorre  da  simples
vacância.

1 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATOS  APROVADOS  ALÉM  DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. […] é cediço que a Administração Pública
possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira
que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de
razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo,
que  sejam  extintos,  na  hipótese  de  restar  caracterizado  que  não  mais  serão  necessários.  6.  A
publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de
outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos
cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade
do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a
inocorrência  da  nomeação  no  curto  prazo,  de  modo  a  obstaculizar  eventual  pretensão  de
reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de
vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a
prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A
tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a
abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não
gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no
edital,  ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da  administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada
de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação
de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null),
fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando
houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii)  Quando surgirem novas  vagas,  ou  for  aberto  novo concurso  durante  a  validade  do  certame
anterior,  e  ocorrer  a  preterição  de  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  de  forma  arbitrária  e
imotivada por parte da administração nos termos acima. […] (STF, RE 837311, Relator(a): Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
DJe-072 Divulg. 15-04-2016 Public. 18-04-2016).



Na  ocasião,  a  Suprema  Corte  assentou  que  a  discricionariedade  da
Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público se extingue,
fazendo  exsurgir  o  direito  subjetivo  à  nomeação,  nas  seguintes  hipóteses
excepcionais: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do
edital  (RE  nº  598.099);  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 aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça2, em consonância com o

2 PROCESSO CIVIL.  CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO
DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.  READEQUAÇÃO  DO
JULGADO AO  ENTENDIMENTO DO  STF SOB O REGIME DA  REPERCUSSÃO GERAL.
PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. De
acordo com a orientação do Pretório Excelso no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao rito
da repercussão geral (Tema 161/STF), o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no
edital  possui  direito  subjetivo  à  nomeação.  2.  Por  outro  lado,  ao  apreciar  o  RE  837.311/PI,
igualmente sob o regime da repercussão geral, a Corte Suprema conclui o seguinte (Tema 784/STF):
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo
de validade do certame anterior,  não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados  fora  das  vagas  previstas  no  edital,  ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e
imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder
Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à
nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I. Quando a
aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;  II.  Quando houver preterição na
nomeação por não observância da ordem de classificação; III. 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. 3. No caso, o recorrente
foi classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame público (20 vagas), tendo se
classificado no 47º (quadragésimo sétimo) lugar, figurando em cadastro de reserva. 4. O candidato
aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo
sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste
direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. Logo, atendendo-se à determinação do
STF exarada nos autos, faz-se necessário exercer o juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040, II,
e  1.041,  §  1º,  do  CPC/2015,  reproduzindo-se  a  orientação  contida  nos  julgamentos
supramencionados. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (STJ;
RMS  37.842;  Proc.  2012/0091774-8;  AC;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Og  Fernandes;  DJE
12/06/2017)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
CADASTRO  DE  RESERVA.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATO.  MERA
EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO OU NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO NÃO PROVADAS. 1.
Os candidatos aprovados em concurso público para formação de cadastro reserva possuem, regra
geral,  mera expectativa de direito à  nomeação. Precedentes.  2.  Ressalta-se a orientação do STF,
firmada em repercussão  geral  (RE 837.311/PI,  Rel.  Ministro  LUIZ FUX,  TRIBUNAL PLENO,
Repercussão Geral.  DJe de 18/04/2016),  no sentido de  que "o  surgimento  de novas vagas ou a
abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não
gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no
edital,  ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da  administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada
de  forma  cabal  pelo  candidato".  3.  No  caso,  a  agravante  foi  aprovada  em décimo  lugar,  para
localidade sem previsão de vagas e para a qual foram convocados até o quinto classificado, para
provimento das três vagas que surgiram (já contadas duas desistências). 4. Não provadas preterição
por  parte  da  Administração,  nem  alguma  manifestação  inequívoca  do  ente  público  quanto  a
necessidade de nomeação de candidatos,  não há violação de direito líquido e certo a justificar a
concessão  da  segurança.  5.  Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgInt-EDcl-RMS



entendimento uniformizado pelo STF, possui jurisprudência pacífica no sentido de
que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito  à  nomeação  dos  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  previstas  no  edital,
ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público
capaz  de  revelar  a  inequívoca  necessidade  de  nomeação  do  aprovado  durante  o
período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

In  casu,  a  Autora,  ora  Apelante,  submeteu-se  ao  Concurso  Público  para
provimento  de  cargos  na  estrutura  do  Poder  Judiciário  do  Estado  da  Paraíba,

52.898; Proc. 2017/0010027-1; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 18/05/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATOS
APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Hipótese
em que o Tribunal local consignou: "a aprovação dos Autores ocorreu fora do número de vagas
ofertadas no Edital  em questão, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação que,
conforme  entendimento  acima  mencionado,  só  ocorre  para  os  candidatos  aprovados  dentro  do
número de vagas indicados inicialmente. Destaca-se que a Administração não está obrigada a nomear
candidato  aprovado fora  do número de vagas previstas,  em razão do surgimento de nova vaga,
motivo pelo qual não há que se falar em suposto direito líquido e certo à nomeação dos Autores" (fl.
326, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal  de  origem  julgou  integralmente  a  lide  e  solucionou  a  controvérsia,  tal  como  lhe  foi
apresentada. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 2º, caput, e 50, I e III,
da Lei nº 9.784/1999, uma vez que os mencionados dispositivos legais não foram analisados pela
instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai,
por analogia, o óbice da Súmula nº 282/STF. 4. O STJ tem jurisprudência firme e consolidada no
sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso
para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas
surjam no período de validade do concurso.  Por criação de Lei  ou por força de vacância.,  cujo
preenchimento  está  sujeito  a  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da  Administração"  (RMS
47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015). 5. Para modificar o
entendimento  firmado  no  acórdão  recorrido,  seria  necessário  exceder  as  razões  colacionadas  no
acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso  Especial,  conforme  Súmula  nº  7/STJ.  6.  Recurso  Especial  não  provido.  (STJ;  REsp
1.661.940;  Proc.  2017/0055275-0;  RJ;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Herman  Benjamin;  DJE
02/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS.  CRIAÇÃO  DE  NOVOS
CARGOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME QUE NÃO ASSEGURA, DE
PLANO,  O  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO.
ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos candidatos aprovados
fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reservas, tem-se que
em princípio detém mera expectativa de direito a nomeação, sujeita a conveniência e oportunidade
da Administração. 2. Nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento de
novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito a nomeação dos
candidatos  excedentes  ao  número  de  vagas  original.  Para  tanto,  além das  vagas,  há  que  restar
demonstrada  a  preterição  arbitrária  e  imotivada  pela  Administração,  evidenciando  inequívoca
necessidade  do  provimento  do  cargo,  circunstância  que  deve  ser  cabalmente  demonstrada  pelo
candidato. 3. In casu, concluiu o Tribunal origem que o candidato aprovado fora do número de vagas
previstas no edital não tem o direito subjetivo à nomeação, possuindo mera expectativa de direito,
uma vez que não restou configurada nenhuma situação excepcional, atinente a preterição arbitrária e
imotivada do candidato. Esse entendimento se alinha a atual jurisprudência desta Corte Superior de
que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro
de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no
período de validade do concurso. Por criação de Lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento
está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração (RMS 47.861/MG, Rel. Min.



regulamentado pelo Edital nº 001/2008, f. 29/53, destinado a selecionar candidatos
para o preenchimento de cargos vagos, dos cargos que vierem a surgir e formação de
cadastro de reserva no quadro de pessoal deste TJPB, distribuídos conforme o Anexo
I do referido Edital.

A  Recorrente  optou  por  concorrer  ao  cargo  de  Técnico  Judiciário  –  Área
Judiciária da 7ª Região, que compreende as Comarcas de Sousa, Bonito de Santa Fé,
Brejo do Cruz, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Paulista, Pombal, São Bento, São João
do Rio do Peixe, São José de Piranhas e Uiraúna, para a qual não foram previstas
vagas a serem preenchidas, mas, tão somente, formação de cadastro de reserva, f. 50,
tendo a Apelante sido classificada na 58ª posição, f. 81.

Em  que  pese  o  entendimento  jurisprudencial  do  STF  e  do  STJ,  acima
invocado, este Tribunal de Justiça3, apreciando processos semelhantes, em que outros

HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015). Precedentes: AgInt no RE no AgRg no RMS 47.953/SP,
Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  CORTE  ESPECIAL,  DJe  7.2.2017;  AgRg  no  REsp.
1.557.822/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 11.3.2016; AgInt no
RMS 51.004/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.10.2016. 4. Vale ressaltar que a Corte de
origem não reconheceu a comprovação da existência de nova vaga, na vigência do certame, para o
cargo almejado pela parte autora. Nestes termos, o acolhimento da pretensão recursal demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede
de Recurso Especial.  Precedentes:  AgInt  no AREsp.  177.407/RJ,  Rel.  Min.  REGINA HELENA
COSTA, DJe 21.2.2017; AgRg no AREsp. 814.809/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
1.2.2017. 5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.509.674;
Proc.  2014/0290168-6;  DF;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho;  DJE
20/04/2017)

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA
PROVIMENTO  DE  VAGAS  NO  QUADRO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.
CANDIDATO  CLASSIFICADO  EM  59º  LUGAR  PARA  O  CARGO  DE  ANALISTA
JUDICIÁRIO  DA  6ª  REGIÃO.  LEI  Nº  9.703/2010  E  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  096/2010.
CRIAÇÃO  DE  VAGAS  QUE  ABRANGE  OS  CANDIDATOS  CLASSIFICADOS  NO
CADASTRO  DE  RESERVA.  PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O entendimento pacífico
do STJ e STF é de que o candidato aprovado em concurso público dentro do cadastro de reserva,
ainda  que  fora  do  número  de  vagas  originalmente  previstas  no  edital  do  certame,  terá  direito
subjetivo à nomeação quando, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de
novas vagas. - O cadastro de reservas não é causa excludente do direito líquido e certo do candidato,
quando comprovado o surgimento ou criação de novas vagas. Se o próprio edital tinha previsão de
preenchimento de vagas futuras, surgidas de diversas hipóteses de vacância como morte, exoneração,
demissão,  aposentadoria,  etc.  -  e  de  criação  por  lei,  a  Administração  se  vinculou  ao  ato
administrativo que fez publicar, não podendo se desvincular dessa obrigação, alegando que se tratava
de  concurso  para  cadastro  de  reservas.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010895420148150461, - Não possui -, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-05-
2017) 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  RETRATAÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO.  ACÓRDÃO  CONCEDENDO  A  ORDEM  MANDAMENTAL.  MANEJO  DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DE PRETENSA DIVERGÊNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO  OBJURGADO  E  O  ARESTO  PARADIGMA  (STF/RE  837311.  TEMA  784).
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO GABINETE DO RELATOR, COM FUNDAMENTO
NOS ARTIGOS  1.039  E  1.040,  INCISO II,  AMBOS DO  NCPC,  PARA  RETRATAÇÃO OU
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL.  PREVISÃO EXPRESSA,  NO  INSTRUMENTO EDITALÍCIO,  DE
PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS E  DOS QUE VIESSEM A SURGIR  NO PRAZO DE
VALIDADE  DO  CERTAME.  INFORMAÇÕES  DESTE  TRIBUNAL  ATESTANDO  A
EXISTÊNCIA DE CLARÕES EM NÚMERO SUFICIENTE A ALCANÇAR A POSIÇÃO DO
IMPETRANTE.  CONVOLAÇÃO  DE  MERA  EXPECTATIVA  EM  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  RESPEITO  INCONDICIONAL  ÀS  NORMAS
EDITALÍCIAS. PROTEÇÃO DA CONFI- ANÇA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO E A TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 837311.



candidatos  que  prestaram  o  Concurso  Público  regulado  pelo  Edital  nº  001/2008
pleiteiam sua  nomeação,  têm decidido  que  uma vez  demonstrada  a  existência  de
novas vagas, surgidas durante o prazo de validade do concurso, há direito subjetivo à
nomeação dos aprovados, ainda que fora do número inicial de oportunidades previstas
ou mesmo constantes em cadastro de reserva, em respeito às normas editalícias que
preveem o direito à nomeação pelo surgimento de vagas no decorrer de vigência do
certame,  protegendo-se  a  confiança  gerada  pela  própria  conduta  administrativa,
devendo o candidato aprovado fora das vagas provar o surgimento de clarões para sua
respectiva região, para que se configure direito subjetivo à nomeação.

DECISÃO MANTIDA. 1. Do STF: ”A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a
de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo  de  validade  do  certame  anterior,  não  gera  automaticamente  o  direito  à  nomeação  dos
candidatos  aprovados  fora  das  vagas  previstas  no  edital,  ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição
arbitrária  e  imotivada  por  parte  da  administração,  caracterizadas  por  comportamento  tácito  ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a
discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica
reduzida  ao  patamar  zero,  fazendo  exsurgir  o  direito  subjetivo  à  nomeação,  verbi  gratia,  nas
seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro
do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação (Súmula nº 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas
de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-
se,  excepcionalmente,  o  direito  subjetivo à nomeação aos  candidatos  devidamente aprovados no
concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado
o referido prazo,  manifestações inequívocas  da Administração  piauiense  acerca  da existência de
vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. ” (RE 837311, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,  julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO
DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 2. Uma vez elaboradas as normas do concurso,
deve a Administração Pública cumprir de maneira incondicional as regras editalícias, especialmente
quanto  ao  preenchimento  dos  cargos  públicos  na  forma e  finalidade  expressamente  estipuladas,
concretizando o dever de boa-fé com os candidatos, bem como efetivando a segurança jurídica por
meio da proteção da confiança. 3. Demonstrada a existência de “novas vagas”, surgidas durante o
prazo de validade do concurso, há direito subjetivo à nomeação dos aprovados, ainda que fora do
número inicial de oportunidades previstas ou mesmo constantes em cadastro de reserva, tudo em
respeito  às  normas  editalícias  que  preveem o  direito  à  nomeação  pelo  surgimento  de  vagas  no
decorrer  de  vigência  do  certame,  protegendo-se  a  confiança  gerada  pela  própria  conduta
administrativa  do  Tribunal  de  Justiça.  4.  O  candidato  aprovado  fora  das  vagas  deve  provar  o
surgimento de clarões para sua respectiva região, para que se configure direito subjetivo à nomeação,
respaldando  sua  consequente  certeza  e  liquidez.  Constatando-se  que  a  parte  impetrante  obteve
sucesso dentro do número de vagas surgidas em conformidade com o edital de regência do concurso,
ela possui direito líquido e certo a ser nomeada. 5. Manutenção da decisão concessiva da ordem
mandamental. (TJPB; MS 2006988-24.2014.815.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Ricardo Vital de
Almeida; DJPB 18/05/2017; Pág. 9)

APELAÇÃO CÍVEL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  SENTENÇA PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM.  CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA  DAS  OPORTUNIDADES
OFERTADAS. PREVISÃO EXPRESSA DE PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS E DOS QUE
VIESSEM A VAGAR NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CRIAÇÃO DE CLARÕES
DENTRO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. NÚMERO SUFICIENTE A ALCANÇAR A POSIÇÃO
DA IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RESPEITO INCONDICIONAL ÀS
NORMAS  EDITALÍCIAS.  PROTEÇÃO  DA  CONFIANÇA.  MODIFICAÇÃO  DO  DECRETO
SENTENCIAL.  RECENTÍSSIMA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM  SEDE  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  RECURSO
APELATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 932, V, "b)", DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. - A Administração Pública, uma vez elaboradas as normas do concurso, deve, primeiramente,
cumprir de maneira incondicional as regras editalícias, especialmente quanto ao preenchimento dos
cargos públicos na forma e finalidade expressamente estipuladas, concretizando o dever de boa-fé



A tese, contudo, não é aceita pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar
Mendes, do Pretório Excelso, que, analisando Recursos Extraordinários interpostos
nos autos de Mandados de Segurança que tratam do Concurso sob exame, reiteraram
o posicionamento daquela Suprema Corte, asseverando que a mera criação de vagas
por meio de lei não constitui uma das hipóteses de preterição aptas a gerar o direito
subjetivo de nomeação ao candidato aprovado em vaga para o cadastro de reserva.

Em ambas  as  ocasiões,  os  Eminentes  Ministros,  em Decisão  Monocrática,
deram provimento aos Recursos Extraordinários para reformar os Acórdãos oriundos
deste TJPB e julgar improcedente os pedidos, por entender que a conclusão adotada
neste Tribunal está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
senão veja-se a íntegra dos referidos Decisórios:

DECISÃO:  Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  assim  ementado:  “Mandado  de
segurança. Concurso público para provimento de vagas no quadro do Tribunal de
Justiça da Paraíba. Candidatos aprovados para o cargo de técnico judiciário, área
judiciária  e  para  o  cargo  de  auxiliar  judiciário.  Lei  nº  9.703/2010  e  Lei
Complementar  nº  96/2010.  Criação  de  vagas  nas  regiões  dos  impetrantes.
Surgimento de outras vagas em decorrência de aposentadoria, morte, desistência
de nomeação e pedidos de inclusão de nome no final da fila. Vagas que atingem as
posições  de  classificação  dos  impetrantes.  Concessão  da  segurança.  O
entendimento pacífico do STJ e STF é de que o candidato aprovado em concurso
público, para cadastro reserva, terá direito subjetivo à nomeação quando, durante o
prazo de validade do concurso, houve o surgimento de novas vagas. Concessão da
segurança diante da comprovação do direito líquido e certo pleiteado.” O recurso
extraordinário busca fundamento no art.  102, III,  a da Constituição Federal.  A
parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da Constituição. Aduz que “o simples
fato  de  ter  sido  aprovado  não  dá  ao  candidato  o  direito  de  ser  nomeado,
entendendo-se  que  apenas  haveria  esse  direito  caso  esteja  aprovado  dentro  do
número de vagas previstas no edital, sendo irrelevante a criação ou surgimento de
novas vagas”. O recurso extraordinário deve ser provido, uma vez que a conclusão
adotada  pelo  Tribunal  de  origem está  em  desacordo  com a  jurisprudência  do
Supremo Tribunal Federal. Com efeito, esta Corte,  ao analisar o mérito do RE
837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu
que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente
o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas  as  hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração,  caracterizada  por  comportamento  tácito  ou  expresso  do  Poder
Público  capaz  de  revelar  a  inequívoca  necessidade  de  nomeação  do  aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato” (Tema 784). No presente caso, durante a validade do concurso público,
a Lei Estadual nº 9.703/2010 e a Lei Complementar nº 96/2010 criaram novas
vagas para os cargos de técnico judiciário e auxiliar judiciário, o que, nos termos
do acórdão recorrido, geraria o direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora
do  número  de  vagas  disposta  no  edital.  Nos  termos  das  teses  fixadas  no  RE
837.311-RG, contudo, a mera criação de vagas por meio de lei não constitui uma
das  hipóteses  de  preterição  aptas  a  gerar  o  direito  subjetivo  de  nomeação  ao
candidato aprovado em vaga para o cadastro de reserva. Diante do exposto, com
base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para
julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários advocatícios
(Súmula  512/STF).  Publique-se.  Brasília,  19  de  junho de  2017.  Ministro  Luís

para  com  os  candidatos,  bem  como  efetivando  a  segurança  jurídica  por  meio  da  proteção  da
confiança. - Em respeito às normas editalícias que prevêem o direito à nomeação pelo surgimento de
vagas no decorrer de vigência do certame, protegendo-se a confiança gerada pela própria conduta
administrativa da edilidade, extrai-se a interpretação de que, uma vez demonstrada a existência de
cargos  vagos  durante  o  prazo  de  validade  do  concurso,  há  direito  subjetivo  à  nomeação  dos
aprovados, ainda que fora do número inicial de oportunidades previstas ou mesmo constantes em
cadastro de reserva. […] (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017968020158150301, -
Não possui -, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 29-09-2016)



Roberto Barroso Relator (RE 1041292, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
julgado  em  19/06/2017,  publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-140
DIVULG 26/06/2017 PUBLIC 27/06/2017)

 Decisão: Trata-se de petição com pedido liminar, proposta pelo Estado da Paraíba
com o objetivo de obter efeito suspensivo para recurso extraordinário interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado: “Mandado de
segurança. Concurso público para provimento de vagas no quadro do Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba.  Candidatos  aprovados  para  o  cargo  de  técnico
judiciário, área judiciária. Lei 9.703/2010 e Lei Complementar 96/2010. Criação
de vagas nas regiões dos impetrantes. Surgimento de outras vagas em decorrência
de  vacância.  Número  suficiente  a  atingir  a  posição  destes.  Concessão  da
segurança”. (fl. 81) Na petição inicial, afirma-se que o acórdão recorrido contraria
a jurisprudência pacífica deste Tribunal quanto ao tema. Aponta-se a existência do
periculum  in  mora,  pois  não  haveria  dotação  orçamentária  para  fazer  face  à
nomeação de novos servidores. Alega-se ainda o danoso potencial multiplicador
da decisão, pois haveria incontáveis outras demandas idênticas à vertente (fl. 11).
Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário para suspender as
nomeações dos recorridos, até o trânsito em julgado da decisão (fl. 12). O pleito
foi  interposto  perante  a  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  que
declinou  da  competência  para  seu  conhecimento  em  favor  desta  Corte,  por
constatar que o recurso extraordinário já recebera juízo positivo de admissibilidade
(fl. 152). Os recorridos sustentaram a falta de viabilidade do recurso extraordinário
e pugnaram pelo indeferimento do pedido, aduzindo a impossibilidade de apreciar
o pedido antes da chegada à Corte dos autos do processo original (fl. 157). É o
relatório. Decido. O art. 995, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil
prescreve o seguinte: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão,
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A
eficácia da decisão recorrida poderá ser  suspensa por decisão do relator,  se da
imediata  produção  de  seus  efeitos  houver  risco  de  dano  grave,  de  difícil  ou
impossível  reparação,  e  ficar  demonstrada  a  probabilidade  de  provimento  do
recurso”. No caso em tela, verifico que o acórdão recorrido reconheceu o direito
líquido e certo dos impetrantes à nomeação a partir de dois fundamentos: a criação
de novas vagas no prazo de validade do concurso e a classificação dos autores
dentro  desse  número  de  vagas.  Afastou-se  o  óbice  de  ausência  de  recursos
orçamentários  alegado  pelo  Estado,  mas  não  se  tratou  de  preterimento  dos
candidatos em favor de outros. Aparentemente, a controvérsia versada no recurso
extraordinário corresponde ao tema 784 da sistemática da repercussão geral, cujo
paradigma é o RE-RG 837.711, rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2016. Transcrevo sua
ementa:  “RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO  PLENÁRIO  VIRTUAL.  CONTROVÉRSIA  SOBRE  O  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE  DO  CERTAME.  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À
NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN  CASU,  A  ABERTURA  DE  NOVO  CONCURSO  PÚBLICO  FOI
ACOMPANHADA  DA  DEMONSTRAÇÃO  INEQUÍVOCA  DA
NECESSIDADE  PREMENTE  E  INADIÁVEL  DE  PROVIMENTO  DOS
CARGOS.  INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  37,  IV,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA  DE  1988.  ARBÍTRIO.  PRETERIÇÃO.  CONVOLAÇÃO
EXCEPCIONAL DA  MERA  EXPECTATIVA  EM DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA  EFICIÊNCIA,  BOA-FÉ,  MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE  E  DA  PROTEÇÃO  DA  CONFIANÇA.  FORÇA
NORMATIVA  DO  CONCURSO  PÚBLICO.  INTERESSE  DA  SOCIEDADE.
RESPEITO  À  ORDEM  DE  APROVAÇÃO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM
SINTONIA  COM  A  TESE  ORA  DELIMITADA.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO”.  Dessa  forma,
vislumbra-se  que  o  acórdão  recorrido,  ao  reconhecer  o  direito  subjetivo  à
nomeação pelo simples surgimento de novas vagas após o edital  do concurso,
parece  divergir  da  orientação  fixada  para  a  controvérsia.  Ademais,  entendo
configurado o periculum in mora, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso extraordinário,  tendo em vista  a  iminência da nomeação de dez novos



servidores, cujo exercício impactará as finanças estaduais e cuja posse pode gerar
novos questionamentos judiciais por parte dos candidatos mais bem classificados
do que eles. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito
suspensivo ao recurso extraordinário – já admitido na origem –, afastando, por ora,
os  efeitos  da  decisão  proferida  no  Processo  n.  800020-76.2014.8.15.0000.
Intimem-se.  Nada  mais  sendo  requerido,  aguarde-se  a  distribuição  do  recurso
extraordinário.  Publique-se.  Brasília,  22  de  junho  de  2017.  Ministro  Gilmar
Mendes  Relator.  Documento  assinado  digitalmente.  (Pet  7020 MC,  Relator(a):
Min.  GILMAR  MENDES,  julgado  em  22/06/2017,  publicado  em  DJe-140
DIVULG 26/06/2017 PUBLIC 27/06/2017)

Por  esse  motivo,  muito  embora  a  Apelante  tenha  demonstrado  que  foi
aprovada na 58ª posição, que, ainda dentro da validade do Concurso, 26 cargos de
Técnico Judiciário  – Área Judiciária  estavam vagos na 7ª  Região,  bem como que
foram nomeados candidatos naquela Região até a 48ª colocação, o simples fato de ter
sido aprovada não lhe garante o direito de ser nomeada, sendo irrelevante a criação ou
surgimento  de  novas  vagas  no  período  em que  o  Certame  ainda  era  válido,  em
consonância com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, acima
transcrito.

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

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


