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APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  CANDIDATA
ELIMINADA  POR  NÃO  RESIDIR  DENTRO  DA  ÁREA
DEFINIDA  PELO  PODER  PÚBLICO.  ATO
ADMINISTRATIVO  EXCESSIVAMENTE  RIGOROSO.
IMPETRANTE  DOMICILIADA  NO  MESMO  BAIRRO DA
UNIDADE  DE  SAÚDE  PARA  A  QUAL  SE  INSCREVEU.
FINALIDADE  DA  NORMA  ATENDIDA.  INTELIGÊNCIA
DO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 

-  “Impetrante  aprovada na primeira  fase  do concurso,  todavia
obstado o seguimento para a segunda fase, em virtude dela não
residir  dentro  da  área  geográfica  administrativa  de
administração da saúde municipal  -  Impetrante  que reside na
comunidade do Centro de Saúde para o qual ela se inscreveu, a
duas ruas do local onde busca exercer suas funções públicas -
Excesso de  rigorismo na  exclusão do concurso  -  Interpretação
lógica  e  teleológica  das  normas  que  justificam,  pela  -
razoabilidade  e  pelo  senso  comum,  a  tutela  reclamada  -
Prevalência da exegese finalística à literal”.

-  In casu, conquanto a demandante resida no mesmo bairro da
unidade de saúde que se inscreveu, o Poder Público Municipal
eliminou  a  candidata  do  certame,  ao  considerar  que  área
geográfica administrativa do PSF Padre Zé III, não inclui a rua
da  impetrante,  devendo,  todavia,  ser  rechaçado  tal  ato
administrativo  por  ser  excessivo,  a  fim  de  melhor  atender  a



finalidade da norma legal.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  apelo  e  à  remessa
necessária,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a  certidão  de
julgamento de fl. 234.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  oficial  e  de  apelação  interposta  pelo
Município de João Pessoa contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, Exmo. Dr. Carlos Antônio Sarmento, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Andréa Lourenço da Silva Alves em face do
Secretário de Saúde Municipal e do Poder Público apelante.

Na decisão recorrida, o magistrado a quo, ratificando a medida
liminar,  concedeu  a  segurança  pleiteada,  para  determinar  a  nomeação  da
demandante no cargo de Agente Comunitário de Saúde, área geográfica do Padre Zé
III, no Município de João Pessoa.

Inconformado,  o  ente  municipal  recorrente  interpôs  recurso,
alegando, em síntese, que a residência informada pela impetrante não condiz com a
região de sua inscrição no presente concurso público, bem como defende que essa
condição está expressamente prevista no edital, não podendo, portanto, ser violada,
em atenção ao princípio da legalidade. 

Destaca,  ainda, inexistir direito líquido e certo e que se deve
respeitar  os  critérios  inerentes  à  Administração  Pública  quanto  à  nomeação  e
convocação necessárias ao preenchimento de seu quadro funcional. Ao final, pugna
pelo provimento do apelo.

Intimada,  a  recorrida  apresenta  contrarrazões,  rebatendo  os
argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação, para manter a
decisão em seus termos (fls. 219/221).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso apelatório, a fim de manter a sentença que concedeu a segurança pleiteada,
ao considerar que a impetrante residi próximo à unidade de saúde onde pretende
atuar,  não  acarretando,  portanto,  prejuízos  ao  exercício  da  atividade  de  agente
comunitário (fls. 226/230). 

É o relatório. 



VOTO

De início, considerando-se a casuística carreada aos presentes
autos,  há  de  se  adiantar  que  a  remessa  necessária  e  o  apelo  não  merecem
provimento, porquanto a sentença se afigura integralmente legítima e apropriada.

Oportuno registrar que a impetrante concorreu e foi aprovada
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde em concurso realizado pelo Município
de João Pessoa, conforme Edital de Processo Seletivo Público n. 01/2007. Ocorre que,
no ato de admissão para o cargo, a candidata não teve assegurado o seu direito à
posse,  sendo  portanto  eliminada,  em  decorrência  de  o  Poder  Público  Municipal
entender que o seu endereço não corresponde à região abrangida pelo PSF para o
qual se inscreveu. 

A edilidade afirma que a demandante reside na Av. Tancredo
Neves, n. 254, Bairro Padre Zé, nesta capital, endereço este que não corresponde à
“Área 158 - PSF Padre Zé III”, conforme Anexo do Edital juntado aos autos (fl. 174).
Em outras palavras, o Município entendeu que não houve a confirmação da área de
inscrição com a área geográfica que a candidata reside e que deveria trabalhar. 

Com efeito,  a  Lei  n.  11.350/06,  em seu art.  6º,  §2º,  vigente  à
época, confere poderes ao ente público para definir a área de atuação dos Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, verbis:

“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; 
§ 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.”

Por sua vez, o Edital do certame faz referência no sentido de
que “o candidato ao emprego de Agente Comunitário de Saúde inscrever-se-á para
apenas uma área geográfica, na qual deverá residir desde a data de publicação do
presente Edital …” (III - Das Inscrições – item 3.3).

A esse respeito, interpretando a norma legal, é de se destacar
que  o  agente  deve  “residir  na  área  da  comunidade  em  que  atuar”,  atribuindo
responsabilidade,  ademais,  ao  ente  federado,  quanto  à  limitação  da  área
administrativa, na definição da área geográfica, visando, assim, aproximar o Agente
Comunitário do bairro onde exercerá sua atividade.



Nesse viés, a delimitação da área de abrangência dos Centros de
Saúde tem “caráter salutar, visando preservar a efetividade e qualidade do serviço a
ser prestado, porquanto o fato de a agente comunitária de saúde residir no local onde
presta sua atividade facilita sobremaneira o conhecimento dos problemas locais e o
acesso da população à função ali exercida”1. 

Nesses termos, considerando que a impetrante reside no mesmo
Bairro do local para o qual prestou concurso, entendo que restou atendido o objetivo
da norma,  devendo,  pois,  ser  relativizado no caso  in  concreto  o rigoroso controle
aplicado pela administração pública, ao eliminar a demandante pelo fato de a rua
que reside na estar relacionada na área geográfica administrativa.

Nessa  linha  de  raciocínio,  destaco  precedente  deste  Órgão
Colegiado, de relatoria do Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, que se
amolda ao caso em testilha, vejamos:

“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  INSCRIÇÃO  DA
CANDIDATA  EM  ÁREA  DA  COMUNIDADE  NA  QUAL
RESIDIA.  PREVISÃO  EDITALÍCIA  QUE  SUBDIVIDIU  A
REGIÃO  EM  MICRORREGIÃO  E  NÃO  INCLUIU  0
ENDEREÇO  DA  APELANTE.  COMPROVAÇÃO  DA
RESIDÊNCIA ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO NO ATO
DE  INSCRIÇÃO.  APROVAÇÃO  DA  CANDIDATA  NO
CERTAME, NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE.
NEGATIVA  DE  POSSE  SOB  A  MOTIVAÇÃO  DE  QUE  A
REQUERENTE  NÃO  RESIDE  NA  MESMA  ÁREA  DE
ATUAÇÃO  PARA  A  QUAL  REALIZOU  0  CONCURSO.
EXIGÊNCIA  DESARRAZOADA.  PREVALÊNCIA  DA
PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA AOS
CRITÉRIOS  DE  CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  A
QUE  ESTÁ  ADSTRITA  A  ADMINISTRAÇÃO.  DANO
MORAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO ART. 333,
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE
INDENIZAR.  REJEIÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  -
Macula o princípio da razoabilidade a exigência do Município
de Lucena, em indeferir a admissão da recorrente, classificada
em 19 lugar,  para o cargo de Agente Comunitário de Saúde
Área 01, ao argumento de que a mesma não residia, ao tempo
da publicação  do  edital  de  abertura  do  concurso,  na  micro

1 TJPB - Processo Nº 00005155120108151211, Relator Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, j.
em 28-02-2012



área para a qual se inscreveu, o que era de rigor, consoante
itens II, 1 do Edital, art. 69, I, da Lei n° 11.350/06 e art. 59, V e
VI da Lei Municipal 613/2007, máxime pelo fato de a rua da
requerente encontrar-se localizada no Centro da Cidade, nas
cercanias  das  exigidas  no  Certame.  […]”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005155120108151211,
4ª Câmara cível, Relator Des. Frederico Martinho da Nódrega
Coutinho , j. em 28-02-2012)

Não  destoando  desse  julgado,  colaciono  demais  precedentes,
inclusive do STJ, verbis:

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO
DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  LEI  Nº  11.350/2006.  ÁREA
GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO.
SUBDIVISÃO  ADMINISTRATIVA,  NO  EDITAL  DO
CONCURSO,  DAS  REGIÕES  ADMINISTRATIVAS  DO
DISTRITO  FEDERAL  EM  MICRORREGIÕES.
IRRELEVÂNCIA.  1.  Recurso  especial  no  qual  se  discute  a
possibilidade de rescisão de contrato de trabalho de Agente
Comunitário  de  Saúde,  contratado  por  meio  de  concurso
público, em razão de sua residência não estar localizada na
microrregião  definida,  no  edital  do  certame,  pelo  Distrito
Federal. 2. A Lei nº 11.350/2006 estabelece, em seu art. 6º, que
"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"; e, no § 2º,
que "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". Por sua vez, o art. 10, parágrafo único,
da  Lei  nº  11.350/2006,  estabelece  que,  "no  caso  do  Agente
Comunitário  de  Saúde,  o  contrato  também  poderá  ser
rescindido unilateralmente na hipótese de não atendimento
ao  disposto  no  inciso  I  do  art.  6º,  ou  em  função  de
apresentação de declaração falsa de residência". 3. O Tribunal
de origem, atento ao edital do certame, ponderou que as vagas
do  concurso  foram  distribuídas  entre  as  Regiões
Administrativas  do  Distrito  Federal,  que  foram  subdividas
em microrregiões "consistentes na especificação minuciosa de
quadras,  conjuntos,  condomínios,  chácaras  etc",  concluindo
que  "o  Agente  Comunitário  deve  residir  na  área  da



comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa
área  corresponda exatamente  a  uma específica  microrregião
escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à
lotação do candidato".  4.  A "área geográfica"  a ser  definida
pelo  ente  federado  não  se  confunde  com  a  "área  da
comunidade" em que o agente de saúde deve atuar, embora
esta  deva estar  incluída naquela.  5.  O termo "microrregião"
("especificação  minuciosa  de  quadras,  conjuntos,
condomínios, chácaras etc") não serve à "área da comunidade"
nem  a  "área  geográfica",  mas  à  organização  administrativa
interna do Distrito Federal, compondo um mosaico da Região
Administrativa a que pertence. 6. Nessa linha, considerando
que  a  divisão  do  Distrito  Federal  se  dá  em  Regiões
Administrativas,  o  Agente  Comunitário  de  Saúde  que  tem
residência em uma delas e aí desenvolve suas atividades está
atuando  na  área  de  sua  comunidade,  desimportando  a
microrregião em que fica sua residência. 7. Recurso especial
não provido.” (Recurso Especial nº 1283683/DF (2011/0233864-
9),  1ª  Turma do STJ,  Rel.  Benedito  Gonçalves.  j.  21.03.2013,
DJe 02.04.2013).

APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Município de Agudos
-  Concurso  público  -  Agente  Comunitário  de  Saúde  -
Impetrante aprovada na  primeira  fase do concurso,  todavia
obstado o seguimento para a segunda fase, em virtude dela
não  residir  dentro  da  área  geográfica  administrativa  de
administração da saúde municipal - Impetrante que reside na
comunidade do Centro de Saúde para o qual ela se inscreveu,
a duas ruas do local onde busca exercer suas funções públicas
- Excesso de rigorismo na exclusão do concurso - Interpretação
lógica  e  teleológica  das  normas  que  justificam,  pela  -
razoabilidade  e  pelo  senso  comum,  a  tutela  reclamada  -
Prevalência  da  exegese  finalística  à  literal  -  Sentença  de
improcedência  reformada  -  Ordem  concedida.  RECURSO
PROVIDO. (Apelação nº 1001016-70.2015.8.26.0058, 1ª Câmara
de Direito Público do TJSP, Rel. Vicente de Abreu Amadei. j.
25.07.2017).

Portanto, é forçoso concluir que não é razoável que a apelada
seja eliminada do concurso pelas razões defendidas pelo Poder Público Municipal,
devendo, pois, ser mantida a decisão recorrida que concedeu a segurança pleiteada
nos autos. 

Expostas estas considerações,  nego provimento aos recursos,



mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
apelo e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


