
   
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000013-48.2013.815.0681
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Município de Prata
Advogado : Newton Nobel Sobreira Vita
Apelado : Maria Josedilma Albino de Queiroz e outros 
Advogado : Brenon Nunes de Freitas
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RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA  APROVADA  EM 
PROCESSO  SELETIVO  PÚBLICO.  AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONOCAÇÃO PARA POSSE. 
GESTOU MUNICIPAL QUE SE NEGA A PROCEDER AO 
ATO,  SOB  O FUNDAMENTO DE  VIOLAÇÃO À  LEI  DE 
RESPONBILIDADE  FISCAL  E  À  LEI  Nº  9.504/97. 
HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME ANTERIOR AO PRAZO 
PREVISTO  NOS  REFERIDOS  DIPLOMAS  LEGAIS. 
AUSÊNCIA  DE  QUALQUER  IRREGULARIDADE. 
ARGUMENTOS  LEVANTADOS  PELO  PROMOVIDO 
APENAS  EM  SEDE  DE  APELO.  IMPOSSIBILIDADE. 
INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO APELO 
E DA REMESSA. 

-  Não  há  qualquer  ilegalidade  na  nomeação  de  candidata 
ocorrida durante os prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e da Lei das Eleições se a homologação do certame em que 
obteve  êxito  se  deu  em  período  anterior,  devendo  a 
autoridade  impetrada,  após  verificar  se  a  impetrante 
preenche os requisitos previstos no edital, dar-lhe posse, eis 
que devidamente convocada para tanto pelo gestor anterior. 
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-  Na  sistemática  processual  civil,  toda  a  matéria  a  ser 
discutida na lide deve ser suscitada na inicial, na contestação 
ou em sede de reconvenção,  não devendo ser conhecida a 
matéria  arguida  apenas  em  sede  de  apelação,  conquanto 
importa  em  violação  ao  princípio  do  duplo  grau  de 
jurisdição.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à remessa e 
ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL 
interposta pelo Município de Prata contra sentença prolatada pelo Juízo daquela 
comarca, que rejeitou a preliminar arguida e concedeu em parte a segurança, nos 
seguintes termos:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, com esteio no art. 1º da 
Lei  n.  12.016/2009  c/c  art.  269,  I,  CPC,  CONCEDO  EM  PARTE  A 
SEGURANÇA   PLEITEADA,  e,  por  conseguinte,  determino  que  a 
autoridade coatora pratique os atos necessários à posse da impetrante, 
Maria Josedilma Albino de Queiroz, no cargo de Agente Comunitário 
de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias,  sob pena de multa diária de R$ 
300,00 (trezentos reais)”

Alega o apelante, em suas razões recursais acostadas às fls. 
195/201,  que  a  sentença  deve  ser  reformada,  sustentando  que  a  nomeação  da 
impetrante “se deu em 27 de dezembro de 2012, em ano eleitoral, ou seja, 5 (cinco) 
dias antes  do término do mandato do então gestor”,  incorrendo na prática de 
conduta vedada, elencada no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97.

Assevera que “o concurso público visava o preenchimento 
de 2 (duas) vagas para a função de Agente comunitário de Saúde, dividido por 
região geográfica, sendo uma para a região da Sede (Cidade de Prata) e, a outra 
para a Zona Rural:  Sítio Melo, Paraíso, Lapa, Pio IX, Galdino e Malha do Exú, 
conforme item nº 3, do edital de processo seletivo público, às fls. 38, destes autos”,  
desta  forma,  tendo  a  apelada  sido  classificada  em  segunda  posição  e, 
considerando que o primeiro colocado foi nomeado e empossado na única vaga 
oferecida  para  a  região  geográfica  da  Sede,  afasta-se  a  obrigatoriedade  de 
nomeação/posse  da  recorrida,  em virtude de  estar  classificada  em cadastro  de 
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reserva. 

Afirma  ainda  que  “mesmo  que  a  Recorrida  tivesse  sido 
aprovada em primeiro lugar, ou seja, classificada à vaga, restaria impossibilitada 
de ser nomeada ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, eis que a mesma não 
atendeu  à  exigência  legal  contida  no  inciso  I,  do  art.  6º,  da  Lei  dos  Agentes 
comunitários de Saúde nº 11.350/06”, que exige que o candidato resida na área da 
comunidade em que  atuar,  desde a  data  da  publicação  do  edital  do  processo 
seletivo público, asseverando que a apelada “juntou aos autos, comprovante de 
residência  contendo  dados  inverídicos  às  fls.  22,  destes  autos,  na  tentativa  de 
atender à regra do domicílio em mesmo local de atuação do agente”.

Apesar de devidamente intimada, a apelada  não apresentou 
contrarrazões, conforme certidão de fl. 216.

Parecer  Ministerial  acostado às  fls.  223/225,  opinando pelo 
desprovimento dos recurso oficial e voluntário, mantendo-se a r. sentença.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Rememorando  o  contexto  fático  colacionado  aos  autos, 
infere-se que a Prefeitura Municipal de Prata realizou processo seletivo público 
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Edemias, 
conforme Edital acostado às fls.37/47.

Especificamente,  para  o  cargo  de  Agente  Comunitário  de 
Saúde foram ofertadas 02 (duas) vagas, atingindo a apelada o 2º (segundo)  lugar, 
tendo sido convocada para tomar posse,  conforme documento de fl.33, todavia 
foi-lhe negado tal direito. 

Nas  informações  prestadas  pelo  município  de  Prata 
(fls.54/61), observo que a decisão da autoridade apontada como coatora teve por 
fundamento  a impossibilidade de nomeação da impetrante/apelada em virtude 
da vedação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/00) e na Lei da 
Eleições (Lei nº 9.504/97), e pelo fato de o quadro de Agentes Comunitários de 
Saúde do município ser de 10 (dez) servidores, já existindo 09 (nove) contratados.

Após esse breve apanhado acerca dos fatos, convém, de logo, 
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registrar o teor do inciso LXIX, do art. 59, da Constituição da República de 1988, o 
qual preleciona:

“Art.  59 Todos são iguais perante a lei,  sem distinção aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX.  Conceder-se-á  mandado  de  segurança  para,  proteger  direito 
liquido  e  certo,  não  amparado  por  "habeas  corpus"  ou "habeas  data", 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público;”

Como  cediço,  o  mandado  de  segurança  constitui-se  num 
remédio  processual  destinado a  coibir  atos  abusivos  ou ilegais  de  autoridades 
públicas,  protegendo o direito individual  do cidadão diante do poder por elas 
exercido. E, por ser remédio tão relevante e eficaz contra os atos ilegais e abusivos, 
deve ter seus requisitos respeitados e interpretados de forma restritiva, sob pena 
de  se  tornar  um  instrumento  arbitrário  e  inconsequente  de  controle  dos  atos 
administrativos.

A impetração da ação mandamental, por sua vez, somente é 
possível, nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo, 
sendo que, ausente um desses requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Infere-se  que  Maria  Josedilma  Albino  de  Queiroz,  Maria 
Simone Canuto Mendes e Isadora de Sousa Araújo ingressaram com o presente 
mandamus,  sob a alegação de ter seu direito líquido e certo cerceado, haja vista 
terem sido nomeadas e convocadas no dia 27 de dezembro de 2012 e,  após se 
dirigirem com toda a documentação para assinarem o termo de posse, o gestor 
municipal se negou a procedê-la sob a alegação de que nos três meses anteriores e 
posteriores do pleito eleitoral o antigo gestor não poderia nomear concursados.

Apreciando  a  demanda,  o  juízo  singular  concedeu 
parcialmente a segurança,  determinando que a autoridade coatora praticasse os 
atos necessários à posse da impetrante, Maria Josedilma Albino de Queiroz, no 
cargo de Agente Comunitário de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Recorre  então  o  apelante  sustentando  que  a  nomeação  da 
impetrante “se deu em 27 de dezembro de 2012, em ano eleitoral, ou seja, 5 (cinco) 
dias antes  do término do mandato do então gestor”,  incorrendo na prática de 
conduta vedada, elencada no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97.
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A documentação  acostada  às  fls.  22/49,  comprova  que  a 
apelada foi classificada 2º (segundo) lugar e convocada para tomar posse no  cargo 
de Agente comunitário de Saúde, todavia a autoridade coatora não procedeu com 
o ato, fato incontroverso diante das informações prestadas.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a afronta às 
norma supracitadas. Com efeito, muito embora sua admissão tenha ocorrido em 
dezembro de 2012, ou seja, em período muito próximo do término do mandado da 
gestão  municipal  da  época,  a  homologação  do  certame  se  deu  em  10/01/2011 
(fl.33),  ou seja,  antes do período exigido no art.  21,  parágrafo único, da Lei  de 
Responsabilidade Fiscal1 (seis  meses)  e  no art.  73,  V,  da Lei  das Eleições2 (três 
meses).

A jurisprudência  pátria  posiciona-se  no sentido   de  que a 
nomeação  do  candidato  aprovado  em  concurso  durante  os  prazos  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal  e  da Lei  das Eleições  não é irregular  se o certame for 
homologado em momento  anterior. Nesse sentido, destaco: 

"A Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina as regras e vedações gerais 
às  finanças  públicas  dos  Poderes  de  todos  os  entes  da  Federação, 
incluindo  o  controle  das  despesas  totais  com pessoal,  dispondo  como 
diretriz a nulidade do ato causador de aumento da despesa com pessoal 
expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do 
titular  do  Poder,  ex  vi  do  parágrafo  único  do art.  21.  No  entanto,  no 
período compreendido entre os três meses antecedentes à posse da gestão 
vencedora das eleições, são permitidas as nomeações dos aprovados em 
concursos públicos homologados até o inicio deste período, nos termos 
do art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.504/97." (TJSC - MS 337454 SC 
2009.033745-4  —  Relator(a):  Wilson  Augusto  do  Nascimento  — 
Julgamento:  12/04/2010  -  Órgão  Julga  r:  Terceira  Câmara  de  Direito 
Público) 

"A nomeação  de  candidatos  aprovados  em  concurso  homologado  em 
período anterior aos três meses que antecedem o pleito não viola o art. 21 
da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  nem  tampouco  o  art.  27  da 

1 Art. 21. [...]. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal  
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art.  
20. 

2 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou 
por  outros  meios  dificultar  ou impedir  o  exercício  funcional  e,  ainda,  ex  officio,  remover,  transferir  ou exonerar 
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e ale a posse dos eleitos, sob pena de  
nulidade de pleno direito,  ressalvados: 
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Constituição do estado do Piauí."  (TJPI -  REEX 201000010039475 PI  — 
Relator(a): Des. Fernando Carvalho Mendes — Julgamento: 28/11/2012 - 
Órgão Julgador: 1a. Câmara Especializada Cível) 

"Não  se  pode  suscitar  que  a  nomeação  e  posse  do  candidato,  que 
ocorreram dentro dos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato 
do titular, violou a Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 21, parágrafo 
único)  se  a  homologação  do  certame  deu-se  quase  um  ano  antes  do 
término do mandato. Respeitado também o art. 73, inciso V, alínea c, da 
Lei n' 2 9.504/1997." (TJMA - AC 70912011 MA — Relator(a): LOURIVAL 
DE JESUS SEREJO SOUSA — Julgamento: 10/06/2011) 

Tanto isso é verdade que o dispositivo outrora mencionado 
da   Lei  Eleitoral  (art.  73,  V)  estabelece,  em sua  alínea  "c"3,  que  poderá  haver 
nomeações durante os três meses anteriores à posse da nova gestão municipal se a 
homologação do concurso se deu em momento pretérito. 

Desse modo, inexistiu qualquer ilicitude na convocação da 
impetrante para tomar posse, devendo a autoridade impetrada, após verificar se a 
impetrante  preenche  os  requisitos  previstos  no  edital,  dar-lhe  posse,  eis  que 
devidamente convocada para tanto pelo gestor anterior. 

Por  fim,  quanto  às  alegações  do  impetrante,  em  sede  de 
recurso, de que  “tendo a apelada sido classificada em segunda posição e, considerando  
que o primeiro colocado foi nomeado e empossado na única vaga oferecida para a região  
geográfica da Sede, afasta-se a obrigatoriedade de nomeação/posse da recorrida, em virtude  
de estar classificada em cadastro de reserva” e que “mesmo que a Recorrida tivesse sido  
aprovada em primeiro lugar, ou seja, classificada à vaga, restaria impossibilitada de ser  
nomeada  ao  cargo  de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  eis  que  a  mesma não  atendeu à  
exigência legal contida no inciso I, do art. 6º, da Lei dos Agentes comunitários de Saúde nº  
11.350/06”,  impende esclarecer que estes argumentos não devem ser conhecidos, 
por tratar-se de inovação recursal, porquanto não foram apresentados perante o 
primeiro grau de jurisdição.

Na sistemática processual civil, toda a matéria a ser discutida 
na lide deve ser suscitada na inicial, na contestação ou em sede de reconvenção, 
não  devendo  ser  conhecida  a  matéria  arguida  apenas  em  sede  de  apelação, 
conquanto importa em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO APELATÓRIO E À REMESSA OFICIAL.

É como voto.
3 c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; 
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Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 233. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o  Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora
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