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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCURSO
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  FORA DO  NÚMERO  DE  VAGAS.
SURGIMENTO  DE  VAGA  NO  PRAZO  DE  VALIDADE  DO
CERTAME.  COMPROVAÇÃO.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR NO CURSO DO
PROCESSO.  DECISUM RATIFICADO  PELO  COLEGIADO
EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO
PELA SENTENÇA DE MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL.
SITUAÇÃO  CONSOLIDADA  PELO  TRANSCURSO  DO
TEMPO. GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE
A  CONCESSÃO  DA  MEDIDA  EMERGENCIAL  E  DA
CONTRATAÇÃO  DO  SERVIDOR.   MODIFICAÇÃO  DO
DECISÓRIO  NÃO  RECOMENDÁVEL.  PREJUÍZO
EVIDENTE.   EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA TEORIA DO
FATO  CONSUMADO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECRETO
SENTENCIAL.  DESPROVIMENTO  DO  REEXAME
NECESSÁRIO E DA IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA. 

-  No caso do impetrante não houve preterição de nenhum candidato,
porquanto  o  apelado  fora  classificado  em  quarto  lugar  e,  com  a
desistência do primeiro colocado e, consequentemente, surgimento da
nova vaga, ele era o próximo da lista de espera.

- Com o surgimento da nova vaga, nasce o inegável direito subjetivo
do impetrante, pois a nomeação deixou de ser mera “expectativa de
direito” para se tornar  direito  líquido e certo,  ainda mais  porque a
CAGEPA já havia convocado para posse os três primeiros colocados.

- “O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado
fora  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  na  hipótese  em  que
surgirem novas vagas no prazo de validade do concurso.” (STF, ARE
790897 AgR).



-  “O  edital  de  concurso  vincula  tanto  a  Administração  quanto  o
candidato  ao  cargo  público  ofertado  em  edital,  fazendo  jus  o
aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante
o  prazo  de  validade  do  certame,  nas  vagas  que  eventualmente
surgirem  para  os  incluídos  em  cadastro  de  reserva.” (STJ,  MS
17.413/DF).

-  A teoria do fato consumado surgiu para albergar sob o manto do
Direito,  situações  que,  autorizadas  mediante  provimentos
jurisdicionais  provisórios  e  confirmadas  por  decisão  de  mérito,
consagram-se ao longo do tempo, sendo impossível ou extremamente
inviável o retorno ao status quo ante. 

- Na hipótese dos autos, a medida liminar foi consolidado em agravo
de  instrumento  e  confirmada  por  sentença,  cujos  efeitos  ainda
perduram, inclusive com a nomeação e contratação do impetrante para
o  cargo  de  Agente  de  Manutenção  da  CAGEPA,  de  modo  que  é
plenamente  aplicável  a  tese  da  Teoria  do  Fato  Consumado,  em
consonância com os precedentes do STJ citados na presente decisão.

- “O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte, cujo entendimento é no sentido da aplicação da teoria do
fato  consumado,  em casos  excepcionais,  em que a  restauração da
estrita  legalidade  ocasionaria  mais  danos  sociais  do  que  a
manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio
de liminar deferida, como ocorrido na espécie.” (STJ. AgRg no REsp
1515335 / CE. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 28/04/2015).

-  “(…) Aplica-se a teoria de fato  consumado,  em observância  aos
princípios  da  segurança  jurídica  e  da  estabilidade  das  relações
jurídicas, porquanto não é recomendável desconstituir posteriormente
situação fática, quando já transcorrido lapso de tempo suficiente a
provocar  a  consolidação  do fato  em decorrência  da   demora  na
entrega  da  prestação  jurisdicional, além do que a convalidação da
liminar não resulta nenhum prejuízo para terceiros.” (TJPB. Acórdão
do processo nº 00120090057751001. Rel. Des. Leandro dos Santos. J.
em 19/02/2013).

VISTOS

Trata-se  de  Remessa  oficial  e  de  Apelação  Cível  interposta  pela
CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, desafiando a sentença lançada
pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado
de  Segurança  impetrado  por  Francismar  Alves  de  Lima,  ratificou  a  liminar  outrora
concedida e concedeu a segurança para garantir ao impetrante o direito de ser convocado
para tomar posse no cargo de Agente de Manutenção, com lotação na cidade de São José
do Bonfim,  tendo em vista  a sua aprovação no concurso público regido pelo Edital  n.
0001/2008, editado pela CAGEPA.

Em suas razões recursais, o apelante alegou que o apelado não possuía
direito  subjetivo à  nomeação para o cargo em apreço,  uma vez que fora aprovado em
cadastro de reserva e, portanto, cabia à Administração Pública avaliar a oportunidade e



conveniência para a sua convocação. Defendeu, ainda, que não pode o Poder Judiciário
incursionar no mérito do ato administrativo, porquanto se trata de verdadeira intromissão
na esfera de outro poder, violando o Princípio da Separação dos Poderes.

Apesar  de  intimado,  o  apelado  não  apresentou  contrarrazões,
conforme certidão à fl. 163.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 172/176).

É o breve relato.

DECIDO

Compulsando-se os autos, observa-se que o impetrante, ora apelado,
prestou concurso público para o cargo de Agente de Manutenção, com lotação na cidade de
São José do Bonfim-PB, regido pelo Edital n. 001/2008 da CAGEPA.

Inicialmente, o Edital n. 001/08 previu apenas cadastro de reserva para
o citado cargo e localidade, mas, estranhamente, estipulou 03 (três) vagas para o referido
cadastro (fl. 29).

Posteriormente,  a  CAGEPA  convocou,  em  09/01/2012,  para
realizarem médicos os 03 (três) primeiros colocados do concurso e cargo do apelado, na
seguinte ordem (fl. 56): a) 1º colocado: Márcio Emanuel Lacerda Perônico; b) 2º colocado:
Ivan Lucena da Silva; e, c) 3º colocado: José Elisson Batista Ângelo.

Apenas  o  segundo  e  terceiros  colocados  foram  convocados,  em
02/04/2012,  para  formalizarem  seus  contratos  de  trabalho  (fl.  60),  pois  o  primeiro
colocado, Márcio Emanuel Lacerda Perônico, apresentou formalmente à CAGEPA (pa N.
0002777-12), desde o dia 30/01/2012, “Termo de Renúncia” da respectiva contratação.

Desta forma, resta inequívoco que o impetrante passou a ter  direito
subjetivo à nomeação no cargo público, e não mais mera expectativa de direito, como
alegou a CAGEPA.

Com efeito, no caso do impetrante não houve preterição de nenhum
candidato, porquanto o apelado fora classificado em quarto lugar e, com a desistência do
primeiro colocado e, consequentemente, surgimento da nova vaga, ele era o próximo da
lista de espera.

Com o surgimento da nova vaga, nasce o inegável direito subjetivo do
impetrante, pois a nomeação deixou de ser mera “expectativa de direito” para se tornar
direito líquido e certo, ainda mais porque a CAGEPA já havia convocado para posse os
três primeiros colocados.

Este tema já foi objeto de vários debates nos tribunais superiores, a
exemplo dos julgados do STF:

Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO
STF.  ADMINISTRATIVO.  INVESTIDURA  EM  CARGO
OU  EMPREGO  PÚBLICO  NA  ADMINISTRAÇÃO



PÚBLICA  INDIRETA.  SUBMISSÃO  À  REGRA
CONSTITUCIONAL  DO  CONCURSO  PÚBLICO.
CANDIDATO  QUE  PASSA A FIGURAR  DENTRO  DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.
SURGIMENTO  DE  NOVAS  VAGAS.  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento dos arts.
2º e 173, § 1º, II, da Constituição. Incidência da Súmula 282
do  STF.  Ademais,  a  tardia  alegação  de  ofensa  ao  texto
constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração,
não  supre  o  prequestionamento.  Precedentes.  II  –  A
jurisprudência deste Tribunal  é pacífica no sentido de que,
para a investidura em cargo ou emprego público, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista se submetem à
regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37,
II, da Lei Maior. Precedentes. III - O Plenário desta Corte,
no  julgamento  do  RE  598.099/MS,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes,  firmou entendimento no sentido de que possui
direito  subjetivo  à  nomeação  o  candidato  aprovado
dentro  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  de
concurso público. IV -  O direito à nomeação também se
estende ao candidato aprovado fora do número de vagas
previstas  no edital  na  hipótese  em que  surgirem novas
vagas no prazo de validade do concurso. Precedentes. V –
Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE  790897  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2014
PUBLIC 07-03-2014) . (g.n.).

EMENTA: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO
RESERVA. SURGIMENTO DE VAGA NO PRAZO DE
VALIDADE  DO  CONCURSO.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL AO  QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(RE  779117  AgR,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,
Segunda  Turma,  julgado  em  04/02/2014,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-
02-2014) . (g.n.).

No  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  598099,  sob  o  rito  da
“Repercussão  Geral”,  o  Tribunal  Pleno  da  Corte  Suprema  traçou  princípios  e
ensinamentos  que  vinculam  e  norteiam  os  atos  da  Administração  Pública  acerca  do
concurso público, in verbis:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS
EM  EDITAL.  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  DOS
CANDIDATOS  APROVADOS.  I.  DIREITO  À
NOMEAÇÃO.  CANDIDATO  APROVADO  DENTRO  DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro
do prazo de validade do concurso,  a Administração poderá



escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas
não  poderá  dispor  sobre  a  própria  nomeação,  a  qual,  de
acordo  com  o  edital,  passa  a  constituir  um  direito  do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao
poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com
número  específico  de  vagas,  o  ato  da  Administração  que
declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de
nomeação  para  a  própria  Administração  e,  portanto,  um
direito  à  nomeação  titularizado  pelo  candidato  aprovado
dentro  desse  número  de  vagas.  II.  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA SEGURANÇA JURÍDICA.
BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-
fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às
regras  do edital,  inclusive quanto à  previsão das  vagas  do
concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do
Estado  de  Direito.  Tem-se,  aqui,  o  princípio  da  segurança
jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração  torna  público  um  edital  de  concurso,
convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para
o preenchimento de determinadas vagas no serviço público,
ela  impreterivelmente  gera  uma expectativa  quanto  ao  seu
comportamento  segundo  as  regras  previstas  nesse  edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do
certame  público  depositam  sua  confiança  no  Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica
como  guia  de  comportamento.  Isso  quer  dizer,  em  outros
termos, que o comportamento da Administração Pública no
decorrer  do  concurso  público  deve  se  pautar  pela  boa-fé,
tanto  no  sentido  objetivo  quanto  no  aspecto  subjetivo  de
respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III.  SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO.  CONTROLE  PELO  PODER
JUDICIÁRIO.  Quando  se  afirma  que  a  Administração
Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do
número  de  vagas  previsto  no  edital,  deve-se  levar  em
consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas
que  justifiquem  soluções  diferenciadas,  devidamente
motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode
ignorar  que  determinadas  situações  excepcionais  podem
exigir  a recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores.  Para  justificar  o  excepcionalíssimo  não
cumprimento  do  dever  de  nomeação  por  parte  da
Administração  Pública,  é  necessário  que  a  situação
justificadora  seja  dotada  das  seguintes  características:  a)
Superveniência:  os  eventuais  fatos  ensejadores  de  uma
situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à
publicação  do  edital  do  certame  público;  b)
Imprevisibilidade:  a  situação  deve  ser  determinada  por
circunstâncias  extraordinárias,  imprevisíveis  à  época  da
publicação  do  edital;  c)  Gravidade:  os  acontecimentos
extraordinários  e  imprevisíveis  devem  ser  extremamente
graves,  implicando  onerosidade  excessiva,  dificuldade  ou



mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do
edital;  d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não  cumprimento  do  dever  de  nomeação  deve  ser
extremamente  necessária,  de  forma  que  a  Administração
somente pode adotar tal  medida quando absolutamente não
existirem  outros  meios  menos  gravosos  para  lidar  com  a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de
controle pelo Poder Judiciário. IV.  FORÇA NORMATIVA
DO  PRINCÍPIO  DO  CONCURSO  PÚBLICO.  Esse
entendimento, na medida em que atesta a existência de um
direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor
forma a força normativa do princípio do concurso público,
que  vincula  diretamente  a  Administração.  É  preciso
reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso  público,  como uma  incomensurável  conquista  da
cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância,
pelo  Poder  Público,  de  normas  de  organização  e
procedimento  e,  principalmente,  de  garantias  fundamentais
que  possibilitem  o  seu  pleno  exercício  pelos  cidadãos.  O
reconhecimento  de  um direito  subjetivo  à  nomeação  deve
passar a impor limites à atuação da Administração Pública e
dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os
certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio
constitucional  do  concurso  público  é  fortalecido  quando  o
Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais
que  viabilizam a  efetividade  desse  princípio.  Ao  lado  das
garantias  de  publicidade,  isonomia,  transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa
também uma garantia  fundamental  da plena efetividade do
princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE  598.099/MS,  Rel.  Ministro  GILMAR  MENDES,
TRIBUNAL  PLENO,  julgado  em  10/08/2011,  DJe
03/10/2011).

De fato, ao se inscrever em um concurso público o candidato dedica
tempo,  esforço  e  recursos  financeiros  imensuráveis,  ao  passo  que  confia  nas  regras
impostas  pela  Administração  Pública  e  que,  acaso  aprovado,  será  nomeado  com  o
surgimento da vaga. 

Logo,  não  pode  a  Administração  Pública  simplesmente  silenciar  e
esperar a validade do concurso expirar sem convocar o candidato aprovado para preencher
a vaga que surgiu no transcorrer do certame.

As  excepcionalidades  para  que  isso  não  ocorra,  descritas  no
julgamento acima, são condicionantes e exigem:

- situação excepcional posterior à publicação do edital;

- circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação
do edital; 



-  acontecimentos  extraordinários  e  imprevisíveis  extremamente
graves; 

- solução drástica e excepcional para o não cumprimento do dever de
nomeação, se não existirem outros meios menos gravosos para lidar
com a situação excepcional e imprevisível.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma prova de que tais situações
ocorreram no concurso em apreço, razão porque, como descrito acima, “O reconhecimento
de  um  direito  subjetivo  à  nomeação  deve  passar  a  impor  limites  à  atuação  da
Administração Pública  e  dela  exigir  o  estrito  cumprimento  das  normas  que  regem os
certames,  com especial  observância  dos  deveres  de  boa-fé  e  incondicional  respeito  à
confiança dos cidadãos”.

O voto condutor do RE 598099 acima ainda enfatiza que “o direito à
nomeação  representa  também  uma  garantia  fundamental  da  plena  efetividade  do
princípio do concurso público”.

No mesmo sentido, eis a recente decisão do STJ:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
CONCURSO  PÚBLICO.  CLÁUSULA  EDITALÍCIA.
PREENCHIMENTO  DE  VAGAS  PREVISTAS  EM
EDITAL.  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  DE  RESERVA.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  À  NOMEAÇÃO.
VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
1.  O edital  de  concurso  vincula  tanto  a  Administração
quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital,
fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de
vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame,
nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos
em cadastro de reserva.
2.  No  caso  concreto,  o  candidato  concorreu  às  vagas
ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente,
embora  inserido,  por  expressa  disposição  editalícia,  em
cadastro  de  reserva,  tendo,  no  entanto,  comprovado  o
surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para
alcançá-lo no patamar em que se classificou.
3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação
de que a necessidade de pessoal no referido órgão público
vem sendo  suprida  mediante  a  autorização  da  contratação
temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a
preterição  do  direito  do  candidato  aprovado  em concurso.
Nesse  sentido:  MS 18.881/DF (Rel.  Min.  Napoleão Nunes
Maia  Filho,  Primeira  Seção,  DJe  05.12.2012)  e  MS
19.227/DF  (Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Primeira
Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).
4. Mandado de segurança concedido.
(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/
Acórdão  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  24/06/2015,  DJe
18/12/2015). (g.n.).



Portanto, o apelado provou nos autos que fora aprovado em quarto
lugar  e  que  os  três  primeiros  colocados  foram  convocados  pela  CAGEPA para
assumirem o cargo de Agente de Manutenção, com lotação em São José do Bonfim,
tendo o primeiro colocado desistido de tomar posse.

Ademais,  convém  ressaltar  que,  mediante  decisão  liminar,  o
impetrante foi contratado pela CAGEPA para o mencionado cargo desde o dia 28/02/2013
(fls. 137/140). 

A CAGEPA interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar,
mas  o  Acórdão  deste  Tribunal  (fls.  126/133)  negou-lhe  provimento.  Ato  contínuo,  a
sentença de primeiro grau concedeu a ordem e manteve a liminar outrora concedida, ou
seja,  aplicável  ao caso a Teoria do Fato Consumado,  porquanto o decurso do tempo
consolidou  situação  amparada  por  decisão  judicial,  confirmada  no  mérito,  não  sendo
aconselhável a sua desconstituição, como no caso em debate, em que o apelado, por mais
de 05 (cinco) árduos anos, vem desempenhando suas funções no cargo para o qual fora
contratado.

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça
admitindo, excepcionalmente, a aplicação da declinada tese (Teoria do Fato Consumado)
em relação a demandas judiciais envolvendo concurso público:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO
PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  PARTICIPAÇÃO  EM
CURSO  DE  SARGENTO  POR  FORÇA  DE  DECISÃO
JUDICIAL.  CONCLUSÃO  DO  CURSO.  APLICAÇÃO  DA
TEORIA DO FATO CONSUMADO A PARTIR DE DECISÃO
LIMINAR.  ACÓRDÃO RECORRIDO  EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1.  O  Tribunal  a  quo  decidiu  em  consonância  com  a
jurisprudência desta Corte,  cujo entendimento é no sentido
da  aplicação  da  teoria  do  fato  consumado,  em  casos
excepcionais,  em que a  restauração da estrita  legalidade
ocasionaria  mais  danos sociais  do que a manutenção da
situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de
liminar deferida, como ocorrido na espécie.
2.  Desse  modo,  aplica-se  à  espécie  o  enunciado  83  da
Súmula do STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Agravo regimental
improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1515335 / CE. Rel. Min.
Humberto Martins. J. em 28/04/2015). (g.f.).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CONCURSO
PÚBLICO PARA PROCURADOR AUTÁRQUICO DO INSS.
NOMEAÇÃO E POSSE POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM 17.03.2000.
SITUAÇÃO  FÁTICA  CONSOLIDADA.  EXCEPCIONAL
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se olvida que a jurisprudência do STJ orienta pela
inaplicabilidade, em regra, da teoria do fato consumado em



matéria  de  concurso  público.  Todavia,  em  situações
excepcionais, mediante acurada análise do caso concreto,
esta Corte tem admitido a incidência do referido preceito à
luz do princípio da segurança jurídica. Precedentes.
2.   No  caso  dos  autos,  a  autora  conseguiu,  por  meio  de
antecipação  de  tutela,  nomeação  e  posse  no  cargo  de
procurador autárquico em 17.03.2000, tendo sido aprovada
no estágio probatório (fls. 604), o que revela a consolidação
da situação fática apta a autorizar a excepcional aplicação
da  teoria  do  fato  consumado.  3.  Agravo  regimental
improvido.” (STJ.  AgRg no AgRg no REsp 1182102 /  RJ.
Rel.  Min.  Walter  de  Almeida  Guilherme,  Desembargador
convocado do TJ/SP.  J. em 23/10/2014). 

ADMINISTRATIVO.  EXAME  PSICOTÉCNICO.  LIMINAR
CONFIRMADA  PELA  SENTENÇA  E  PELO  ACÓRDÃO
RECORRIDO.  APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL DA TEORIA
DO  FATO  CONSUMADO.  CONCLUSÃO  DO  CURSO,
POSSE  E  NOMEAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  SEGURANÇA
JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  No  caso  em  exame,  a  liminar  que  anulou  o  exame
psicológico  realizado  pelo  agravado  foi  confirmada  pela
sentença e pelo acórdão recorrido, situação particular que
não se inclui no entendimento de que o prosseguimento  em
concurso  por  força  de  decisão  precária  não  legitima  a
aplicação da teoria do fato consumado.
2.  Ante  a  comprovada  lesão  causada  pela  recorrente  a
direito do agravado, o Tribunal de origem, em preservação
ao princípio da segurança jurídica, aplicou ao caso a teoria
do  fato  consumado,  e  considerou  supridos  os  requisitos
buscados pelo exame de aptidão psicológica anulado, uma
vez que o candidato,  embora logrando total êxito em seu
pleito judicial, poderia ainda ser prejudicado pela própria
execução do julgado, caso fosse determinada a realização
de um segundo exame psicotécnico.
3. Não apresentando a agravante argumento novo capaz de
infirmar os fundamentos que amparam a decisão impugnada,
o recurso não deve ser provido.
Agravo  regimental  improvido.”  (STJ.  AgRg  no  REsp
1310811  /  DF.  Rel.  Min.  Humberto  Martins.  J.  em
18/04/2013). Grifei.

Ainda  vale  destacar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  apenas  não
admite  a  aplicação  da  Teoria  do  Fato  Consumado  quando  a  decisão  liminar  é
posteriormente  revogada  ou  modificada  pelo  decisum meritório,  o  que  não  aconteceu
nestes autos.  Vejamos o seguinte recurso extraordinário, em sede de repercussão geral:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O
CARGO  POR  FORÇA  DE  LIMINAR.  SUPERVENIENTE
REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO
ANTE.  “TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO”,  DA
PROTEÇÃO  DA  CONFIANÇA  LEGÍTIMA  E  DA



SEGURANÇA  JURÍDICA.  INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1.  Não é compatível com o regime
constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção
no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato
não  aprovado  que  nele  tomou  posse  em  decorrência  de
execução provisória de medida liminar ou outro provimento
judicial de natureza precária, supervenientemente revogado
ou  modificado. 2.  Igualmente  incabível,  em  casos  tais,
invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção
da  confiança  legítima.  É  que,  por  imposição  do  sistema
normativo,  a  execução  provisória  das  decisões  judiciais,
fundadas  que  são  em  títulos  de  natureza  precária  e
revogável,  se  dá,  invariavelmente,  sob  a  inteira
responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua
revogação  acarreta  efeito  ex  tunc,  circunstâncias  que
evidenciam  sua  inaptidão  para  conferir  segurança  ou
estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso
extraordinário  provido.”  (STF.  RE 608482 /  RN.  Tribunal
Pleno. Rel. Min. Teori Zavascki. J. em 07/08/2014). Grifei.

Porém,  na  hipótese  em disceptação,  a  medida  liminar  deferida  foi
consolidada em sede de agravo de instrumento e confirmada por sentença, cujos efeitos
ainda perduram, de modo que é plenamente aplicável a tese da Teoria do Fato Consumado,
em consonância com os precedentes já citados.

A aplicação da referida tese, portanto, encontra respaldo nos casos em
que o decurso do tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de a
sua reversão causar danos irreparáveis ao autor e à sociedade, que deixará de contar com
mais um servidor público para melhorar o atendimento na CAGEPA.

Destarte,  admitir  a  exclusão  do demandante  do  concurso  lhe  traria
danos incomensuráveis e, ao mesmo tempo, não beneficiaria ninguém. 

Esta Corte de Justiça não diverge do posicionamento aqui esposado,
conforme se colhe do aresto abaixo colacionado:  

“REMESSA OFICIAL MANDADO DE SEGURANÇA UEPB
-  VESTIBULAR  PRÉ-MATRÍCULA  PERDA  DO  PRAZO
DOENÇA  VIRAL  CRÔNICA E  CONTAGIOSA HEPATITE
MEDIDA  LIMINAR  CONCEDIDA  TEORIA  DO  FATO
CONSUMADO  POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  -
CONCESSÃO DA ORDEM DESPROVIMENTO. - Aplica-se
a teoria de fato consumado, em observância aos princípios
da  segurança  jurídica  e  da  estabilidade  das  relações
jurídicas,  porquanto  não  e  recomendável  desconstituir
posteriormente  situação  fática,  quando  já  transcorrido
lapso de tempo suficiente a provocar a consolidação do fato
em  decorrência  da  demora  na  entrega  da  prestação
jurisdicional, além do que a convalidação da liminar não
resulta nenhum prejuízo para terceiros.”  (TJPB.  Acórdão
do processo nº 00120090057751001. Rel. Des. Leandro dos
Santos. J. em 19/02/2013). Grifei.



Desta  forma,  tratando-se  de  uma  situação  fática  consolidada  pelo
decurso de tempo, não seria proporcional ou mesmo justo que o requerente sofra prejuízos
com a posterior desconstituição da decisão que lhe garantiu o direito de ser convocado e
tomar pose no cargo pleiteado.

Do  mesmo  modo,  não  restou  demonstrada  qualquer  violação  ao
interesse  público  e  ao  princípio  da  segurança  das  relações  jurídicas,  que  impeça  a
preservação da situação assentada. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E
AO RECURSO APELATÓRIO, mantendo a sentença conforme prolatada.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 07 de março de 2017.

Desembargador José Ricardo Porto

                  RELATOR
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