
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023376-76.2009.815.0011 — 
3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
Relator      : Ricardo Vital de Almeida – juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante: Secretário de Administração de Campina Grande e Presidente da comissão de 

concurso de agente comunitário de saúde.
Advogado : Erika Gomes da Nóbrega Fragoso.
Apelado: Zenaide Bezerra Ribeiro de Oliveira
Advogado: Francisco Assis do Nascimento

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO 
— AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE — DIVISÃO DO 
CERTAME  POR  ÁREA  DE  ATUAÇÃO  — 
INCONSTITUCIONALIDADE  —  NOMEAÇÃO  POR 
NOTA  FINAL  INDEPENDENTE  DA  ÁREA  — 
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA  —  REMESSA 
NECESSÁRIA  —  EXIGÊNCIA  NA  LEI  11350/06  DE 
RESIDÊNCIA  DO  AGENTE  COMUNITÁRIO  NA  SUA 
ÁREA DE  ATUAÇÃO  —  INCONSTITUCIONALIDADE 
INEXISTENTE — DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO 
TJPB  —  CANDIDATA  NÃO  CLASSIFICADA  NA  SUA 
ÁREA — ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO — REFORMA 
DA SENTENÇA —  DENEGAÇÃO  DA SEGURANÇA — 
PREJUDICADO  O  APELO  DO  SECRETÁRIO  DE 
ADMINISTRAÇÃO — PROVIMENTO DA REMESSA. 

— (...)1.  A  legalidade  dos  critérios  de  especialidade  
e regionalização já está pacificada na jurisprudência. 2. É possível o  
estabelecimento  de  quantidade  de  vagas  para  a  segunda  fase.  3.  
Negado  provimento  ao  agravo  legal.  (trf  3ª  r.;  al-ac  0006702-
44.1998.4.03.6100; SP; terceira turma; Rel. Des. Fed. Nery Junior;  
julg.  26/01/2012;  dejf  22/02/2012;  pág.  545).  (...)  -  o  edital  do  
certame estabelece que o candidato deve residir na microárea na qual  
pretende  trabalhar,  o  que  atende  ao  comando  do art.  6º da Lei  nº  
11.350/06, que regulamentou o regime jurídico a que se submetem os 
agentes  comunitários  de  saúde.  Ausente  demonstração  de  que  a  
candidata fixou residência na área da comunidade em que atua, desde  
a data da publicação do edital, a nomeação reveste-se de ilegalidade,  
conforme dispõe o art. 6º da Lei nº 11.350/06. Negaram provimento à  
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apelação.  (tjrs;  AC  14805-65.2011.8.21.7000;  carazinho;  terceira 
Câmara Cível; relª desª matilde chabar maia; julg. 22/11/2012; djers 
11/12/2012). (TJPB;  IInc  001.2009.023376-6/002;  Tribunal  Pleno;  
Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 18/09/2013; Pág.  
9 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima 
identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo  Tribunal  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  e  dar  provimento  à 
apelação. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em 
face de decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, nos autos 
do Mandado de Segurança  promovida por  Zenaide Bezerra Ribeiro de Oliveira em 
face do Secretário  de  Administração  de  Campina  Grande  e  do  Presidente  da 
Comissão  de  Concurso  de  Agente  Comunitário,  que  concedeu  a  segurança  para 
determinar a sua nomeação para o cargo de agente comunitário de saúde (Fls.126130).

O promovido apresentou recurso voluntário, a fim de reformar a 
decisão de primeiro grau, tendo em vista que a divisão do município em regiões para a 
realização  do  concurso  estava  prevista  no  edital,  inclusive  porque  a  lei  federal 
11.350/2006  traz  como  requisito  obrigatório  a  residência  do  agente  comunitário  na 
mesma área do exercício de suas atividades (fls.139/159). 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.188/192) opinando 
pela  desconstituição  da  sentença,  para  que  se  promova  a  citação  dos  litisconsortes 
necessários,  isto é,  os três candidatos aprovados no concurso para a mesma área da 
impetrante, restando prejudicada a análise do apelo.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, a impetrante ajuizou o presente mandado de 
segurança a fim de ser nomeada no cargo de agente comunitário de saúde.

Segundo  a  impetrante,  inscreveu-se  no  concurso  público  de 
agente  comunitário  de  saúde  do  município  de  Campina  Grande,  de  acordo  com os 
requisitos exigidos no edital.

Afirma  que  se  inscreveu  para  a  área  042-ACS-Malvinas  e 
obteve a nota 8,8, mas não foi nomeada, pois somente foram disponibilizadas três vagas 
para a área escolhida pela impetrante. Sendo assim, ajuizou o presente  mandamus por 
entender que foi discriminada no certame uma vez que outros candidatos com notas 
inferiores às suas foram nomeados, questionando, inclusive a constitucionalidade das 
normas editalícias que previram a divisão do concurso por áreas de atuação e residência 
dos candidatos a agente comunitário de saúde.
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O magistrado a quo, concedeu a segurança sob o fundamento de 
que  o  concurso  público  procura  os  melhores  candidatos,  portanto,  a  classificação 
deveria  ocorrer  com base na nota  final  e  não por  área de atuação.  Essa medida do 
promovido feriria,  portanto,  a isonomia.  Ao final,  declarou inconstitucional a norma 
editalícia que prevê a classificação dos candidatos por área.

Pois bem.

Após  o  recurso  de  apelação  interposto  pelos  impetrados,  o 
processo foi remetido ao Tribunal Pleno, em arguição de inconstitucionalidade, para que 
fosse  apreciada  a  questão  da  constitucionalidade  da  determinação  editalícia  de 
classificação dos candidatos por área de atuação.

Naquela  oportunidade,  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides,  relator  do  incidente,  levou  ao  Tribunal  Pleno  desta  Corte  o  acórdão  de 
fls.283/291,  no  qual  julgava  improcedente  o  incidente  e  reconhecia  a 
constitucionalidade do edital do concurso de agente comunitário de saúde do município 
de Campina Grande. Esse entendimento foi acompanhado à unanimidade pelos demais 
membros efetivos da Corte.

Neste  sentido,  convém transcrever  alguns  trechos  do  acórdão 
mencionado:

“Sobre  a  expressão  indevidamente  declarada  inconstitucional,  
verifica-se  que  a  comprovação  da  residência  desde  a  data  da  
publicação do edital não infringe norma constitucional,  muito pelo 
contrário, reafirma os postulados da legalidade e isonomia, uma vez  
que submete, de forma igualitária, todos os candidatos à regra de que 
é  necessário  residir  na  localidade  para  ocupar  o  cago  de  agente  
comunitário de saúde, até pelas atividades do cargo, quais sejam  

Art.3o  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  tem  como  atribuição  o  
exercício  de  atividades  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da 
saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e  
sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.

Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário 
de Saúde, na sua área de atuação:

I- a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-
cultural da comunidade;

II-  a  promoção  de  ações  de  educação  para  a  saúde  individual  e  
coletiva;

III- o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das  
ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à  
saúde;

IV- o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas  
voltadas para a área da saúde;

V- a realização de visitas domiciliares periódicas para 
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monitoramento de situações de risco à família; e

VI-  a  participação em ações  que  fortaleçam os  elos  entre  o  setor  
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

Importante  ressaltar,  ainda,  que  para  a  realização  das  atividades 
elencadas acima é necessário alguém que resida no local, que tenha  
conhecimento da realidade daquela determinada comunidade, a fim 
de  que  possa  acompanhar  o  desenvolvimento  de  crianças,  o  
monitoramento das famílias, doenças, óbitos etc. O fato de comprovar  
a residência desde a data da publicação do edital vem reafirmar a  
necessidade  do  agente  comunitário  que  tenha  laços  efetivos  com 
aquela  comunidade,  reduzindo,  sobremaneira,  a  possibilidade  de  
burla  por  parte  do  pretenso  candidato  que,  residindo  em  outra  
localidade, opte por se submeter ao concurso apenas para obter a  
estabilidade.

A jurisprudência corrobora:

93622747 -  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁ
RIO DE  SAÚDE.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  RESIDÊNCIA 
FORA  DA  MICRO-ÁREADE ATUAÇÃO ESTABELECIDA  NO 
EDITAL.  AUSENCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA  NAS 
ALEGAÇÕES  (ART.  273,  DO  CPC). 1.  Mantida  a  exclusão  da 
fundação  la  salle  do  pólo  passivo  da  ação,  por  ilegitimidade  
passiva ad causam, na medida em que lhe  incumbe tão somente a  
coordenação  técnico-administrativa  do concurso público realizado 
pelo  município  de  Porto  Alegre  e  pelo  instituto  municipal  de  
estratégia de saúde da família - Imesf. 2.  O endereço da residência 
da  agravante  (rua  albion,  nº  278)  não  está  elencado  na  área de 
abrangência  da  equipe  de  saúde  da  família  morro  da  cruz,  
corroborando  com  a  informação  contida  na  "averiguação  do 
domicílio do candidato ao cargo de agente comunitáriode saúde",  
de  30.08.2011,  ausente,  portanto,  a  verossimilhança  do  direito 
alegado.  Inobservância  do  disposto  nos  itens  2.3,  11.2  e  11.3,  do 
edital  do concurso.  Recurso  desprovido.(TJRS;  AI  568854-
62.2012.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.  
Rogerio Gesta Leal; Julg. 06/06/2013; DJERS 18/06/2013) 

93470928 -  APELAÇÃO  CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. 
PROCESSO SELETIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE  SAÚDE. 
MUNICÍPIO  DE  SANTO  ANTÔNIO  DO  PLANALTO.  
MICROÁREAS.  RESIDÊNCIA  NA ÁREA DE ATUAÇÃO.  LEI 
FEDERAL Nº 11.350/06. Cerceamento de defesa inocorrente,  pelo  
fato de terem sido intimadas as partes sobre as provas que pretendiam  
produzir. Questão fática que independe da produção de prova oral,  
sendo despicienda para o desate da lide.  Preliminar afastada.  -  O  
edital  do  certame  estabelece  que  o  candidato  deve  residir  na  
microárea  na  qual  pretende  trabalhar,  o  que  atende  ao  comando  
do art. 6º da Lei nº 11.350/06, que regulamentou o regime jurídico a 
que  se  submetem  os  agentes  comunitários  de  saúde.  - Ausente  
demonstração  de  que  a  candidata  fixou  residência  na área da 
comunidade em que atua, desde a data da publicação do edital, a  
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nomeação reveste-se de ilegalidade, conforme dispõe o art. 6º da Lei  
nº  11.350/06.  Negaram provimento  à  apelação. (TJRS;  AC  14805-
65.2011.8.21.7000;  Carazinho;  Terceira  Câmara  Cível;  Relª  Desª  
Matilde Chabar Maia; Julg. 22/11/2012; DJERS 11/12/2012)  

65604737 - CONCURSO. AGENTE COMUNITÁRIO DE  SAÚDE. 
REQUISITO.  DECORRÊNCIA  DE  LEI.  
OBSERVÂNCIA. O concurso de Agente Comunitário de  saúde  tem 
como um de seus requisitos para o exercício do cargo, a residência  
na área de atuação. Se a disposição decorre de Lei, não comporta  
interpretar  de  modo  diverso.  Recurso  negado.(TJSP;  APL-Rev  
734.286.5/0;  Ac.  4113310;  Cruzeiro;  Primeira  Câmara  de  
Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 22/09/2009; DJESP 
30/10/2009)

(…)  O referido  dispositivo  não possui,  em sua  essência,  qualquer  
vício  que  venha  a  ferir  a  constituição,  ao  revés,  a  exigência 
apresenta-se  bastante  razoável,  pois,  conforme  comprovado 
anteriormente, é necessário que o agente comunitário de saúde resida  
na comunidade em que irá atuar.”

Veja-se  que  o  acórdão  é  deveras  elucidativo  no  tocante  à 
constitucionalidade da exigência editalícia, pois reafirma o fato de que a Lei Federal 
11.350/06 é a responsável pela exigência de residência no local de atuação do agente — 
desde a publicação do edital do concurso —, para que possam ser efetivadas todas as 
atribuições referentes ao cargo. Do contrário, não seria possível ao agente acompanhar a 
comunidade da qual é responsável em razão da inexistência de vínculo.

Corroborando  essas  argumentações,  segue  dispositivo  da 
mesma lei federal:

Art.6o  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  deverá  preencher  os 
seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I- residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 
publicação do edital do processo seletivo público;

II- haver  concluído,  com  aproveitamento,  curso  introdutório  de 
formação inicial e continuada; e

III- haver concluído o ensino fundamental.

§1o Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na 
data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de 
Agente Comunitário de Saúde.

§2o Compete  ao  ente  federativo  responsável  pela  execução  dos 
programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, 
observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

 
Seguindo  essas  exigências  legais,  o  edital  do  concurso 

(fls.27/36) foi publicado com as seguintes determinações:
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2.3. As vagas oferecidas estão distribuídas nas 74 (setenta  e 
quatro) áreas na cidade de Campina Grande, conforme descritas 
no anexo III.

2.4. Os requisitos exigidos para o cargo de agente comunitário 
de saúde são:

-Possuir o ensino fundamental completo (1º grau completo);

-Residir na área geográfica da comunidade de opção,  desde a 
data  da  publicação  deste  edital,  conforme  determina  a  Lei 
Federal n.11.350/05;

-Haver  concluído,  com aproveitamento,  curso  introdutório  de 
formação  inicial  e  continuada,  oferecido  posteriormente  pelo 
órgão gestor (Lei Federal n.11.350/2005)

Observa-se,  portanto que a  exigência  do edital  (residência  no 
local de atuação) não é uma criação do Município, mas uma repetição do que disciplina 
a lei federal a respeito do cargo de agente comunitário de saúde.

Superada  essa  questão,  passemos  à  análise  da 
inconstitucionalidade do edital no que se refere à não convocação da candidata 
com melhores notas que outros que foram nomeados e empossados.

Neste  aspecto,  mais  uma  vez,  recorreremos  ao  edital  do 
concurso, o qual, sobre o tema, dispõe o seguinte:

4.4 O candidato deverá obrigatoriamente indicar uma única 
opção de área de trabalho.

4.5 Efetuada a inscrição,  não será permitida a alteração da 
área de trabalho.

4.7 Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deverá fazer 
a opção de vaga por uma única área e, no momento da posse, 
deverá apresentar documentos que comprovem residir nesta 
área, desde a data de publicação deste edital.

10.3  Os candidatos serão classificados por área, em ordem 
decrescente  da  Nota  Final,  enumerados  em  duas  listas 
classificatórias  por  área,  sendo uma geral,  com a  relação  dos 
candidatos não deficientes, e outra especial para os portadores de 
deficiência. 

Veja-se que todos os candidatos estavam cientes, no momento 
da publicação do edital, que deveria se inscrever para uma única área de atuação, que 
essa  área  não  poderia  ser  modificada  e  que,  na  oportunidade  de nomeação e  posse 
deveria comprovar a residência nessa área desde a data da publicação do edital.
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Assim como os demais candidatos, a impetrante optou para a 
área 042-ACS-Malvinas I EQ. I, que, segundo anexo III do edital, disponibilizou 
três vagas para o cargo (fl.40). Ocorre que a impetrante não foi aprovada dentro 
do número de vagas do edital (6º lugar), conforme publicação de fl.88. 

Neste  ponto  reside  a  irresignação  da  impetrante,  teria  sido 
preterida no certame porque alcançou nota 8,8, mais elevada que muitos candidatos que 
foram aprovados e classificados. 

Entretanto, consoante explicitado acima, a impetrante escolheu 
a  área  042  como  a  sua  opção  de  concorrência,  de  modo  que  não  cabe,  após  sua 
reprovação,  questionar  as  condições  editalícias,  quando  já  tinha  ciência  de  que 
concorreria  com candidatos  inscritos  para a  sua  mesma área.  Isto  é,  não  é  possível 
comparar a nota da impetrante com a de outros candidatos que se inscreveram para 
áreas diversas.

Destarte, indevida a manutenção da impetrante no certame com 
base no argumento de que os melhores candidatos devem ser classificados numa lista 
geral e nomeados de acordo com suas notas. Ora, partindo dessa premissa, a sentença 
estaria desconstituindo todo o edital e as normas do certame, as quais foram feitas com 
base,  como visto,  na  lei  federal  que disciplina  necessidade  de  residência  do  agente 
comunitário na sua área de atuação e o faz demonstrando que as funções do agente 
impõe a necessidade de moradia na comunidade que atende.

Neste sentido, seria inviável, portanto, atender às determinações 
da Lei Federal 11.350/06, se o único critério de seleção dos candidatos fossem a notas 
finais  no  certame.  Certamente,  caso  a  candidata  tivesse  alcançado  uma  das  vagas 
disponibilizadas no edital, não haveria irresignação sua quanto à divisão e classificação 
dos candidatos em áreas de atuação.

Com efeito, havendo decisão do Tribunal Pleno desta Corte de 
Justiça sobre a constitucionalidade das normas previstas no edital, não há como manter 
os efeitos da sentença que determinou a nomeação da impetrante para qualquer área de 
atuação de acordo com sua nota. 

Não há que se falar, sequer, na teoria do fato consumado, pois o 
magistrado se baseou numa premissa (inconstitucionalidade) que foi,  posteriormente, 
rechaçada  pelo  Tribunal,  para  determinar   nomeação  da  impetrante.  Desta  feita, 
reconhecida a constitucionalidade da exigência editalícia, manter a impetrante no cargo 
é  perpetrar  uma situação  de  flagrante  ilegalidade,  quando se  sabe  que a  lei  federal 
11.350/06 não apresenta inconstitucionalidade, em seu conteúdo, ao exigir que o agente 
comunitário  resida no local  de atuação para uma melhor  execução de suas  próprias 
atribuições.  

No mesmo sentido:

56052644 -  INCIDENTE  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  DISTRIBUIÇÃO  POR  REGIÕES  DENTRO  DO 
MUNICÍPIO.POSSIBILIDADE. REQUISITO DE RESIDÊNCIA 
NA ÁREA EM QUE IRÁ ATUAR. COMPATIBILIDADE COM O 
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EXERCÍCIO  DO  CARGO.  INEXISTÊNCIA  DE  AFRONTA 
CONSTITUCIONAL.  IMPROCEDÊNCIA.  -DIREITO 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.  CRITÉRIOS  DE 
ESPECIALIDADE  E REGIONALIZAÇÃO.  LEGALIDADE. 
ESTABELECIMENTO DE QUANTIDADE DE VAGAS PARA A 
SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO 
A  AGRAVO. 1.  A  legalidade  dos  critérios  de  especialidade 
e regionalização já está pacificada na jurisprudência. 2. É possível 
o  estabelecimento  de  quantidade  de  vagas  para  a  segunda  fase.  3. 
Negado  provimento  ao  agravo  legal.  (trf  3ª  r.;  al-ac  0006702-
44.1998.4.03.6100;  SP;  terceira  turma;  Rel.  Des.  Fed.  Nery Junior; 
julg.  26/01/2012;  dejf  22/02/2012;  pág.  545).  (...)  -  o  edital  do 
certame estabelece que o candidato deve residir na microárea na 
qual  pretende  trabalhar,  o  que  atende  ao  comando  do art. 
6º da Lei nº 11.350/06, que regulamentou o regime jurídico a que 
se  submetem  os  agentes  comunitários  de  saúde. Ausente 
demonstração  de  que  a  candidata  fixou  residência  na  área  da 
comunidade em que atua, desde a data da publicação do edital, a 
nomeação  reveste-se  de  ilegalidade,  conforme  dispõe  o art. 
6º da Lei nº 11.350/06. Negaram provimento à apelação. (tjrs; AC 
14805-65.2011.8.21.7000; carazinho; terceira Câmara Cível; relª desª 
matilde chabar maia; julg. 22/11/2012; djers 11/12/2012). (TJPB; IInc 
001.2009.023376-6/002; Tribunal Pleno; Rel.  Des. Saulo Henriques  
de Sá e Benevides; DJPB 18/09/2013; Pág. 9 

Repise-se, portanto, que a nota alcançada pela impetrante não 
foi suficiente para garantir-lhe vaga na sua área de atuação, razão pela qual não pode 
servir  de  critério  para  forçar  uma nomeação  em outras  áreas,  em evidente  burla  à 
legislação específica sobre o tema. 

Ex  positis,  DOU  PROVIMENTO  À  REMESSA 
NECESSÁRIA para,  reformando  a  sentença,  denegar  a  segurança  pleiteada. 
Prejudicado o apelo interposto pelo Secretário de  Administração e pelo Presidente 
da Comissão do Concurso de Agente Comunitário de Saúde. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão   o  Exmo.Des. José  Aurélio  da  Cruz. 
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (relator),  juiz 
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o 
Exmo.Des. José Aurélio da Cruz, e o Exmo. Dr. Marcos Coelho Salles, juiz convocado 
pra substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator

8

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011350&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_LEI11350
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011350,%20art.%206&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_LEI11350art6
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011350,%20art.%206&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_LEI11350art6
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011350&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_LEI11350
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011350,%20art.%206&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_LEI11350art6
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011350,%20art.%206&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_LEI11350art6


ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023376-76.2009.815.0011 — 
3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em 
face de decisão do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, nos autos 
do Mandado de Segurança  promovida por  Zenaide Bezerra Ribeiro de Oliveira em 
face do Secretário  de  Administração  de  Campina  Grande  e  do  Presidente  da 
Comissão  de  Concurso  de  Agente  Comunitário,  que  concedeu  a  segurança  para 
determinar a sua nomeação para o cargo de agente comunitário de saúde (Fls.126130).

O promovido apresentou recurso voluntário, a fim de reformar a 
decisão de primeiro grau, tendo em vista que a divisão do município em regiões para a 
realização  do  concurso  estava  prevista  no  edital,  inclusive  porque  a  lei  federal 
11.350/2006  traz  como  requisito  obrigatório  a  residência  do  agente  comunitário  na 
mesma área do exercício de suas atividades (fls.139/159). 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.188/192) opinando 
pela  desconstituição  da  sentença,  para  que  se  promova  a  citação  dos  litisconsortes 
necessários,  isto é,  os três candidatos aprovados no concurso para a mesma área da 
impetrante, restando prejudicada a análise do apelo.

É o relatório.

À revisão.

João Pessoa, 17 de outubro de 2014
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Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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