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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA
CADASTRO  DE  RESERVA.  MERA  EXPECTATIVA
DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
PRETERIÇÃO  NA  CONVOCAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO. PROMOVIDOS
QUE CONCORRERAM E FORAM CHAMADOS PARA
LOCALIDADE DIVERSA DA QUAL POSTULAVA O
RECORRENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
AUTORAL  NÃO  DEMONSTRADO.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

-  O  candidato  aprovado  em  certame  para  o  cadastro  de
reservas  possui  mera  expectativa  à  nomeação,  somente
adquirindo direito subjetivo se comprovado o surgimento de
novas vagas durante o prazo de validade do concurso público,
bem  como  o  interesse  da  Administração  Pública  em
preenchê-las, o que não ocorreu na hipótese. .

-  “1.  O  surgimento  de  novas  vagas  ou  a  abertura  de  novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação
dos  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  previstas  no  edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por
parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito
ou  expresso  do  Poder  Público  capaz  de  revelar  a  inequívoca
necessidade  de  nomeação  do  aprovado  durante  o  período  de
validade  do  certame,  a  ser  demonstrada  de  forma  cabal  pelo
candidato.  Precedente  submetido  à  sistemática  da  Repercussão
Geral:  RE  837.311  RG,  Relator  Ministro  Luiz  Fux,  Tribunal
Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18.04.2016. (…).”  (STF -  MS
33064  AgR,  Relator(a):    Min.  LUIZ  FUX,   Tribunal   Pleno,  julgado  em
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15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-
2017).

- “I - A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão
geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é
titular de direito público subjetivo à nomeação,  não bastando para a
convolação  da  sua  expectativa  o  simples  surgimento  de  vagas  ou  a
abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário
da Administração Pública.
II - Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp 1454902/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

-  “As  pessoas  jurídicas  da  Administração  Pública  Indireta
possuem discricionariedade quanto à fixação do número de vagas
a serem disponibilizadas em concurso público, podendo, inclusive,
realizar o certame apenas para formação de cadastro de reserva, e
quanto  à  contratação  daqueles  que  se  classificaram  além  das
vagas  disponíveis,  não  sendo  suficiente  para  configurar  direito
subjetivo à contratação a suposta carência de pessoal da entidade
e  o  desvio  de  função  dos  empregados  já  contratados.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00005551620138150051,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.
em 03-11-2015)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Marcílio  de  Almeida  Matias, em
desfavor da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Cajazeiras que, nos
autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela”, movida contra a Companhia de
Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA e outros, julgou improcedentes os pedidos constantes na
exordial.

 
Na  sentença  recorrida  (fls.  376/384),  a  Juíza  de  primeiro  grau  concluiu  que  o

promovente,  candidato  aprovado  em  concurso  público  para  a  referida  empresa,  por  ter  se
classificado  fora  do  número  de  vagas  previsto  no  edital,  possuía  mera  expectativa  de  direito,
inexistindo provas que respaldassem a sua pretensão para ser convocado.

Ao final, condenou o promovente em arcar com as verbas de sucumbência, sendo os
honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensa face a gratuidade
judiciária concedida. 
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Em suas razões, fls. 385/398, o autor reitera os fundamentos formalizados na petição
inicial, no sentido de ter sido preterido na ordem de classificação em benefício de outros postulantes
que teriam se inscrito para região diversa, razão pela qual possui direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a total reforma da sentença, de modo
a ser procedida a sua convocação, nomeação e posse no cargo perseguido.

Contrarrazões  apresentadas  apenas  por  José  Luciano  (fls.  398/401)  e  Ailson
(402/409).

Parecer  Ministerial  às  fls.  419/426,  opinando  pelo  desprovimento  da  súplica
apelatória.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese dos autos, o apelante busca a reforma da sentença, sob a alegação de que
teria direito à nomeação para o cargo de Agente Operacional,  por ter sido aprovado dentro das
vagas previstas no edital nº 001/2008 (fls. 14/52), referente a localidade de Engenheiro Ávidos.

Em que pesem os argumentos apresentados, a irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, identifico, às fls. 27, que foram oferecidas 09 (nove) vagas para
a  região  pretendida  pelo  promovente.  No  entanto,  a  própria  norma  editalícia  menciona
expressamente que se tratam de oportunidades destinadas a cadastro de reserva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Colenda Corte da Cidadania são
firmes no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital  de
concurso  público  tem  mera  expectativa  de  direito  à  nomeação,  transformando-se  em  direito
subjetivo se houver a sua preterição quando do provimento dos cargos disponibilizados.

Tal temática, inclusive, já foi objeto de análise em sede de Repercussão Geral no
STF. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.  ATO  DA  PRESIDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  DE  RESERVA.
PRECEDENTE  DO  PLENÁRIO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  SUBMETIDO  À  SISTEMÁTICA  DA  REPERCUSÃO
GERAL. RE 837.311/PI. TEMA 784. SUPOSTA CONVOLAÇÃO DE
EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO  EM  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO  DE
CONCURSADOS.  NÃO  OCORRÊNCIA. AGRAVO  INTERNO
DESPROVIDO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior,  não  gera  automaticamente  o  direito  à  nomeação  dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as
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hipóteses  de  preterição  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
administração,  caracterizadas por comportamento tácito  ou expresso
do  Poder  Público  capaz  de  revelar  a  inequívoca  necessidade  de
nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato. Precedente submetido à
sistemática da Repercussão Geral: RE 837.311 RG, Relator Ministro
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18.04.2016.  2.
In casu, a agravante não logrou comprovar, por prova pré-constituída,
que as funções licitadas por terceirização são as mesmas oferecidas em
concurso  público.  A  partir  dos  elementos  trazidos  aos  autos,  resta
manifesta  a  distinção  de  atribuições  entre  o  cargo  para  o  qual  a
impetrante  prestou  concurso  e  as  funções  licitadas  pelo  Supremo
Tribunal Federal, o que desconfigura hipótese de preterição arbitrária e
imotivada. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”

(STF - MS 33064 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG
09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017) 

“Agravo  regimental  em  mandado  de  segurança.  2.  Direito
Administrativo. 3. Concurso público. Formação de cadastro de reserva.
4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem
direito  subjetivo  à  contratação,  mas  mera  expectativa.  5.  Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STF, MS 31790 AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2014, DJe
15/05/2014)

No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  DELEGADO  DA
POLÍCIA  CIVIL  DO  ESTADO  DO  CEARÁ.  AFASTAMENTO  DA
TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM
DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral,
como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular
de  direito  público  subjetivo  à  nomeação,  não  bastando  para  a
convolação da  sua expectativa  o  simples  surgimento  de  vagas  ou a
abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário
da Administração Pública.
II - Agravo interno improvido
(STJ  -  AgInt  no  REsp  1454902/CE,  Rel.  Ministro  FRANCISCO
FALCÃO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  21/11/2017,  DJe
27/11/2017)

Por outro lado, as empresas públicas e sociedades de economia mista, assim como os
entes  da  administração  direta,  possuem  discricionariedade  para  fixar,  na  lei  do  concurso,  o
quantitativo de vagas disponíveis, bem como para, no momento que lhe for oportuno, desde que
dentro do período de validade, nomear aqueles que se classificarem no cadastro de reserva.
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No caso em disceptação, o certame foi regionalizado, não prevendo vagas para a
circunscrição de Engenheiro Ávidos, estabelecendo tão somente que seria formado um cadastro de
reserva com os nove primeiros colocados (fls. 27).

Após a realização das provas, o recorrente classificou-se em 4º lugar, porém afirma
que os recorridos Ailson Bezerra Lima e José Luciano de Freitas, classificados, respectivamente,
para a 5ª e 8ª posição para o regional de “Gravatá”, teriam sido convocados e estão desempenhando
suas funções em Engenheiro Ávidos.

No entanto, ao verificar os instrumentos de convocação dos demandados, identifico
que os mesmos foram chamados para a localidade de Gravatá (fls. 64/65 e fls. 107/110 e 151/154),
situada na Gerência Regional do Alto Piranhas, a qual também pertence a localidade para a qual
concorreu o demandante.

Dito isso, é de se concluir que o autor equivocou-se em afirmar que a Regional de
Gravatá localizava-se na cidade de Queimadas/PB, posto não ter observado a organização gerencial
da CAGEPA, constante no site da empresa1, no qual se pode observar que as localidades objeto da
lide pertencem a uma mesma Gerência. 

Dessa  forma,  diferente  do  afirmado  pela  Juíza  de  primeiro  grau,  não  se  verifica
qualquer irregularidade no ingresso de Ailson Bezerra Lima e José Luciano de Freitas na empresa
demandada, posto terem sido chamados para atuar na circunscrição para a qual se inscreveram no
concurso, conforme as razões explanadas acima.

 
O único indício existente de atuação dos promovidos em Engenheiro Ávidos foi o

remanejamento  temporário de José Luciano em janeiro de 2014, por conta do afastamento, para
tratamento de saúde, do Agente Operacional lotado na região (vide fls. 111).

Portanto, inexiste preterição na nomeação do ora suplicante, uma vez que não houve
ocupação indevida de vaga, que sequer existe in casu, pois, como dito, a lista em que o mesmo se
encontra é para cadastro de reserva, situação que gera mera expectativa de direito. Nesse sentido:

APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO  DA
COMPANHIA  DE  ÁGUA  E  ESGOTOS  DA  PARAÍBA  -  CAGEPA.
SELEÇÃO  REALIZADA  PARA  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  DE
RESERVA.  INEXISTÊNCIA  DE PREVISÃO EDITALÍCIA  DE  VAGAS
PARA AGENTE DE MANUTENÇÃO NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE
SANTA  HELENA.  ALEGADA  EXISTÊNCIA  DE  EMPREGADOS
EXERCENDO  FUNÇÕES  QUE  CABEM  AOS  AGENTES  DE
MANUTENÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À FIXAÇÃO DO NÚMERO
DE  VAGAS  DISPONÍVEIS  NO  CERTAME  E  QUANTO  À
CONTRATAÇÃO  DAQUELES  QUE  SE  CLASSIFICARAM  NO
CADASTRO DE RESERVA.  DESPROVIMENTO.  As pessoas jurídicas
da Administração Pública Indireta possuem discricionariedade quanto
à fixação do número de vagas a serem disponibilizadas em concurso
público, podendo, inclusive, realizar o certame apenas para formação
de  cadastro  de  reserva,  e  quanto  à  contratação  daqueles  que  se

1 Visto em <http://www.cagepa.pb.gov.br/institucional/gerencias-regionais/regional-alto-piranhas/>. 
Consulta realizada em 04/04/2018.
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classificaram além das  vagas  disponíveis,  não sendo suficiente  para
configurar direito subjetivo à contratação a suposta carência de pessoal
da entidade e o desvio de função dos empregados já contratados. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00005551620138150051,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.
em 03-11-2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO  DA  CAGEPA  REALIZADO  PARA
CARGOS  VAGOS E  CADASTRO  DE RESERVAS.  AGENTE
DE  MANUTENÇÃO.  GUARABIRA.  CANDIDATO
CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVAS. PRAZO
EXPIRADO.  AUSÊNCIA  DE  CARGO  VAGO.  MERA
EXPECTATIVA  DE  DIREITO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Candidato classificado para
cadastro  de  reservas  detém  mera  expectativa  de  direito  em
relação  à  expedição  do  ato  de  nomeação,  em  razão  da
inexistência de cargo vago. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00003118520138150181,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 16-06-2015)

Assim sendo, o promovente não se desicumbiu em demonstrar fato constitutivo do
direito alegado, conforme exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DESPROVEJO A SÚPLICA.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro
dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/12 (r)
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