
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002518-95.2014.815.0351.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Sapé.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelantes : Leon Havy Oliveira do Nascimento e 

  Reginaldo de Luna Anselmo.
Advogada : Marilene Monteiro Soares (OAB/PB nº 5.785).
Apelado : Município de Sapé.
Procurador : Fabio Roneli Cavalcante de Souza (OAB/PB nº 8.937).

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  DOS  DEMAIS
CANDIDATOS  DO  CONCURSO  PÚBLICO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  Consoante  entendimento  pacificado  pelo  Superior
Tribunal  de  Justiça,  é  desnecessária  a  citação  dos
demais  aprovados  no  concurso  público,  em
litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão
limita-se  a  imediata  nomeação  no  cargo  disputado,
porquanto a eventual concessão da ordem não afetará
a esfera jurídica dos outros candidatos.

- Considerando que o juiz de primeiro grau extinguiu
o  feito  sem  resolução  do  mérito,  por  ausência  de
citação dos demais candidatos aprovados no certame, 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível  (fls. 108/112) interposta por Leon
Havy Oliveira do Nascimento e Reginaldo Luna Anselmo, contrapondo-se
a sentença (fls. 105/106) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sapé,
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nos autos  do  Mandado de Segurança impetrado em face  do  Prefeito  do
Município de Sapé.

Na peça de ingresso, os promoventes alegaram que, em 2010,
se  inscreveu  no  concurso  público  realizado  pelo  Município  de  Sapé,
concorrendo ao cargo de encanador, para o qual eram previstas 03 (três vagas)
e 02 (duas) vagas para cadastro reserva.

Afirmaram os demandantes terem sido aprovados nas 7ª e 8ª
posições, e que foram nomeados os 05  (cinco) candidatos aprovados dentro
das vagas, mas alguns deles tomaram posse e foram exonerados dos cargos.

Seguindo  o  relato,  asseveraram  que,  consoante  dados  do
Sistema  SIGRE,  existem  atualmente  apenas  dois  cargos  de  encanador
ocupados,  todavia  por  profissionais  contratados  precariamente  como
prestadores de serviço para desempenhar as mesmas funções que deveriam ser
desenvolvidas efetivamente pelos concursados aprovados.

Aduz, ainda, que o candidato aprovado em 6º lugar, Valderson
Guilherme Nascimento dos Santos, impetrou mandado de segurança (processo
de nº 0001130-60.2014.815.0351), pleiteando sua nomeação.

Ao final, pugnaram pela concessão de liminar para que fosse
determinada  a  sua  nomeação,  e,  no  mérito,  a  ratificação  da  medida
antecipatória, sendo nomeados em definitivo e em caráter efetivo, no cargo de
encanador.

Juntou documentos (fls. 07/58).

Notificado,  o  impetrado  prestou  informações  (fls.  64/74),
alegando, em suma, que o candidato aprovado fora do número de vagas tem
mera expectativa de direito, sendo discricionário o ato da administração em
nomear, conforme sua conveniência e oportunidade, não cabendo ao Judiciário
se imiscuir nesse mérito administrativo. Destacou, ainda, a impossibilidade de
nomeação  ante  a  limitação  de  gastos  prevista  na  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal – LC nº 101/2000.

Em seguida, foi proferido despacho pelo Magistrado primevo,
determinando  a  intimação  da  parte  impetrante  a  fim  de  que  requeresse  a
citação dos demais candidatos aprovados ao cargo e ainda não empossados, na
condição  d  litisconsortes  passivos,  e  que  fossem  juntados  os  documentos
necessários às notificações.

Em resposta ao Juízo, os demandantes peticionaram (fls. 98/99)
requerendo a citação do candidato aprovado em 6º lugar, e a notificação da
autoridade coatora para que fornecesse os dados relativos à  contratação de
Ivanildo  Geraldo  de  Araújo  e  Manoel  Albino  da  Silva,  que  constam  no
Sistema  SIGRE  como  contratados  para  desempenhar  as  atividades  de
encanador.

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  a  Magistrada
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singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, cuja ementa do julgado
transcrevo a seguir:

“LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO
PROMOVEU  A  CITAÇÃO  –  EXTINÇÃO,  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
- Ordenada a citação do litisconsórcio necessário, o
feito  será  extinto,  sem  resolução  do  mérito,  se  o
impetrante não promovê-la no prazo assinado”.

Inconformados,  os  impetrantes  interpuseram  Recurso
Apelatório  (fls.  158/176),  alegando  que  ao  serem  intimados  pelo  Juízo
primevo,  requereram  a  citação  do  6º  aprovado,  Valderson  Guilherme
Nascimento  dos  Santos,  contudo  sem  acostar  as  cópias  devidas.  Defende,
ainda, que a ausência de formação do litisconsórcio passivo não é causa de
extinção do feito sem resolução do mérito, pugnando, assim pela reforma da
sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 120/130), em que repisou-se as
informações prestadas, requerendo a manutenção da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça, ofertou  parecer  (fls.  134/137),
opinando  pelo  desprovimento  do  recurso,  sob  o  fundamento  impõe-se  a
extinção  do  feito  sem  resolução  do  mérito  quando,  ordenado  o  autor  a
promover  a  inclusão  dos  litisconsortes  passivos  necessários,  aquele  se
mantiver inerte.

É o relatório.

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo de admissibilidade recursal.

E mais, consoante Enunciado Administrativo nº 7 do Superior
Tribunal  de  Justiça,  “somente  nos  recursos  interpostos  contra  decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma do  art.  85,  §  11,  do  novo
CPC”.  Assim  sendo,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,
conheço  do  apelo,  passando  à  análise  de  seus  argumentos.  Friso,  de
antemão,  que  não  será  cabível  a  majoração  por  força  dos  honorários
recursais, consoante aplicação do Enunciado Administrativo nº 7.

Conforme relatado, o Magistrado primevo proferiu sentença de
extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 47, do CPC/73 e art. 6º
da  Lei  nº  12.016/2009,  sob  o  fundamento  de  não  ter  se  desincumbido  o
impetrante de cumprir as diligências que lhe cabiam, no sentido de requerer a
citação  do  litisconsorte  passivo  necessário,  bem  como  a  juntada  dos
documentos necessários à respectiva notificação.
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Neste ponto, faz-se mister a transcrição do artigo 47 do Código
de Processo Civil de 1973, que tratava do litisconsórcio necessário, in verbis:

Art.  47.  Há  litisconsórcio  necessário,  quando,  por
disposição  de  lei  ou  pela  natureza  da  relação
jurídica,  o  juiz  tiver  de  decidir  a  lide  de  modo
uniforme  para  todas  as  partes;  caso  em  que  a
eficácia da sentença dependerá da citação de todos
os litisconsortes no processo.

Impende  destacar  que  os  impetrantes,  consoante  narrativa
exordial  e  documentação  colacionada  ao  feito,  demonstram  terem  sido
aprovados fora das vagas ofertadas no edital do certame (fls. 23), visto que
foram classificados em 7º e 8º lugar, quando o eram previstas 03(três) vagas e
02 (duas) vagas para cadastro de reserva.

Diante  do  exposto,  verifica-se  que  nenhuma  das  hipóteses
previstas na norma supratranscrita é vislumbrada no caso dos presentes autos,
uma vez que tem-se como dispensável a formação de litisconsórcio passivo
necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, considerando
que apenas possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Ademais,  é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual  é  desnecessária a  citação dos  demais aprovados no
concurso público,  em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão
limita-se  a  imediata  nomeação  no  cargo  disputado,  porquanto  a  eventual
concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos.

Corroborando  o  entendimento  expendido,  colaciono  os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO
CPC/1973. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA  284/STF.  CONCURSO  PÚBLICO.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1.  Quanto  à  alegação  de  violação  do art.  535  do
CPC/1973, a parte recorrente não logrou êxito em
demonstrar  objetivamente  os  pontos  omitidos  pelo
acórdão  combatido,  individualizando  o  erro,  a
obscuridade,  a  contradição  ou  a  omissão
supostamente  ocorridos,  bem  como  sua  relevância
para  a  solução  da  controvérsia  apresentada  nos
autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência
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da Súmula 284/STF.
2. É dispensável a citação dos demais concursados
como litisconsortes necessários, pois os candidatos,
mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido
e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de
direito.
3. Para acolher a pretensão da parte recorrente, a
fim de verificar a existência de direito líquido e certo
para  justificar  a  impetração  do  mandado  de
segurança,  modificando  o  declarado pelo  Tribunal
de  origem,  seria  necessário  o  reexame da matéria
fático-probatória,  o  que  é  vedado  em  recurso
especial,  nos termos do verbete de Súmula 7 desta
Egrégia Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1028930/PE, Rel. Ministro OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
28/11/2017, DJe 05/12/2017);

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.
APLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO AO ART.  535 DO
CPC.  DEFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,  POR  ANALOGIA,  DA SÚMULA N.
284/STF.  CONCURSO  PÚBLICO.
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE  DE  FORMAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.
INCIDÊNCIA.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.
ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.
AGRAVO  INTERNO  CONTRA  DECISÃO
FUNDAMENTADA NAS  SÚMULAS  83  E  568/STJ
(PRECEDENTE  JULGADO  SOB  O  REGIME  DA
REPERCUSSÃO  GERAL,  SOB  O  RITO  DOS
RECURSOS  REPETITIVOS  OU  QUANDO  HÁ
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.  APLICAÇÃO DE
MULTA.  ART.  1.021,  §  4º,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na  sessão  realizada  em  09.03.2016,  o  regime
recursal será determinado pela data da publicação
do  provimento  jurisdicional  impugnado.  In  casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o
presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse  sujeito  ao  Código  de  Processo  Civil  de
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1973.
II  -  A  jurisprudência  desta  Corte  considera  que
quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei
federal  é  genérica,  sem  demonstração  efetiva  da
contrariedade,  aplica-se,  por  analogia,  o
entendimento  da  Súmula  n.  284,  do  Supremo
Tribunal Federal. III - É pacífico o entendimento no
Superior  Tribunal  de  Justiça  segundo  o  qual  é
desnecessária  a  citação  dos  demais  aprovados  no
concurso  público,  em litisconsórcio necessário,  em
demanda  cuja  pretensão  limita-se  a  imediata
nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual
concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos
outros candidatos.
IV - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou
pela  alínea  c,  do  inciso  III,  do  art.  105,  da
Constituição  da  República,  não  merece  prosperar
quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia
com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula
n. 83/STJ.
V -  In  casu,  rever  o  entendimento  do  Tribunal  de
origem,  que  consignou  a  existência  de  prova  pré-
constituída, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
VI - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte
deve  proceder  ao  cotejo  analítico  entre  os  arestos
confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos
que  configurem  o  dissídio  jurisprudencial,  sendo
insuficiente,  para  tanto,  a  mera  transcrição  de
ementas.  VII  -  Não  apresentação  de  argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VIII  -  Em  regra,  descabe  a  imposição  da  multa
prevista no art.
1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime,  sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação.
IX  -  Considera-se  manifestamente  improcedente  e
enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos
em  que  o  Agravo  Interno  foi  interposto  contra
decisão fundamentada em precedente julgado sob o
regime  da  Repercussão  Geral,  sob  o  rito  dos
Recursos  Repetitivos  ou  quando  há  jurisprudência
pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do
tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
X  -  Agravo  Interno  improvido,  com  aplicação  de
multa  de  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor
atualizado da causa.”
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(STJ,  AgInt  no  REsp  1676797/PE,  Rel.  Ministra
REGINA HELENA COSTA,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)

“PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
FORMAÇÃO  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO.  DESNECESSIDADE.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 284/STF.
ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR
AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA
NA  FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente,  não caracteriza ofensa ao art.  1.022 do
cpc/2015.  2.  Na  hipótese  dos  autos,  extrai-se  do
acórdão vergastado que o entendimento do tribunal
de origem está em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de justiça de que é dispensável a
formação  de  litisconsórcio  passivo  necessário  em
relação aos demais aprovados no concurso público,
uma vez que possuem mera expectativa de direito. 3.
No que tange à apontada violação do art. 12, § 1º,
da  Lei  nº  8.112/1990,  este  não tem comando para
infirmar  as  conclusões  do  acórdão.  4.  Não  se
conhece de Recurso Especial quanto a matéria não
especificamente enfrentada pelo tribunal de origem,
dada a ausência de prequestionamento.  Incidência,
por  analogia,  da  Súmula  nº  282/stf.  5.  Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.”  (STJ;  REsp  1.683.112;  Proc.
2017/0161495-1;  RS;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Herman Benjamin; DJE 09/10/2017);

“PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
FORMAÇÃO  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO.  DESNECESSIDADE.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  1.  Na  hipótese  dos
autos,  extrai-se  do  acórdão  vergastado  que  o
entendimento  do  Tribunal  de  origem  está  em
consonância com a orientação do Superior Tribunal
de  Justiça  de  que  é  dispensável  a  formação  de
litisconsórcio  passivo  necessário  em  relação  aos
demais aprovados no concurso público, uma vez que
possuem  mera  expectativa  de  direito.  2.  Recurso
Especial não provido.” (STJ; REsp 1.662.582; Proc.
2017/0045814-6;  PE;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Herman Benjamin; DJE 16/06/2017).
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Confira-se, ainda, precedente desde e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO  DENTRO  DAS  VAGAS  PREVISTAS
NO  EDITAL.  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME. EXPIRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO
DA  LIMINAR  PLEITEADA.  CITAÇÃO  DOS
DEMAIS  APROVADOS  EM  COLOCAÇÕES
ANTERIORES.  DESNECESSIDADE.  INCIDÊNCIA
DOS  EFEITOS  JURÍDICOS  DA  DECISÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  REFORMA  DO  DECISUM.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO.  É
desnecessária  a  citação  dos  candidatos  aprovados
em  posições  anteriores  a  dos  recorrentes  no
concurso  público,  como  litisconsortes  necessários,
uma  vez  que  não  incidem  sobre  eles  os  efeitos
jurídicos  da  decisão  proferida.  A  aprovação  dos
candidatos dentro das vagas previstas no edital, bem
como o fato de o prazo de validade do certame ao
qual se submeteram ter se expirado revelam o direito
à  nomeação  imediata  dos  impetrantes.  Restando
demonstrada  a  verossimilhança  das  alegações  e
residindo  o  perigo  da  demora  no  retardamento
injustificado da nomeação dos insurgentes, é de se
conceder a liminar postulada, a fim de assegurar as
imediatas nomeações. O relator, nos termos do art.
557, § 1º-a, do código de processo civil, poderá dar
provimento ao recurso desde que a decisão recorrida
esteja em manifesto confronto com Súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal,  ou  de  tribunal  superior.” (TJPB;  AI
2007080-02.2014.815.0000;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho; DJPB 28/01/2015; Pág. 14) 

Assim, entendo que deve ser reformada a sentença vergastada,
por não está em consonância com a jurisprudência deste Corte e do Superior
Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, reconhecendo a desnecessidade de citação
dos demais aprovados no certame,  para formação de litisconsórcio passivo
necessário, DOU PROVIMENTO ao Apelo, reformando a sentença, devendo
retornarem os autos ao Juízo de origem para  or  egular  prosseguimento do
feito.

É COMO VOTO.
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 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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