
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível n.º 0200467-61.2013.815.2001— 2ª Vara de Fazenda da Capital 
Relator     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante   : Leandro de Sousa Freitas 
Advogado: Anderson André de Almeida Lopes (OAB/PB 26.094)
Apelado    : Cagepa – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
Advogado: Fernanda Alves Rabelo  (OAB/PB 14.884)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO  PÚBLICO  —  CANDIDATO  APROVADO
FORA  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  OFERTADAS  NO
EDITAL — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —
DESPROVIMENTO.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
firmou  tese  no  sentido  de  que  a  discricionariedade  da
Administração Pública em nomear candidato aprovado fora
do  número  das  vagas  oferecidas  em  edital  de  concurso
público será mitigada se,  surgindo novas vagas,  ocorrer  a
preterição  de  forma  arbitrária  e  imotivada  por  parte  da
Administração.

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Leandro de Sousa
Freitas contra a sentença de fls. 194/198 proferida pelo Juiz a quo  que, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado pelo apelante contra ato ilegal do Diretor Presidente
da CAGEPA, ora apelada,  denegou a segurança.

Em suas razões recursais  (fls.  199/204),  o apelante  alega que
muito embora, inicialmente, tenha sido classificado fora das vagas (7º Lugar), após a
realização de exame físico, ficou em 6º lugar, ou seja, dentro das vagas oferecidas no
edital. Pelo que pugna pela reforma da sentença para concessão da segurança requerida.
Acostou documentos às fls. 206/252.

Contrarrazões apresentadas às fls. 255/262.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta Procuradoria  de Justiça,  em
parecer de fls. 252/255, opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r.
sentença.

É o Relatório. Decido.

1



Inicialmente,  não conheço dos documentos de folhas 206/252,
pois  a  sua juntada  somente  em sede  de apelo,  para  comprovação  da  veracidade  de
alegações  tecidas  no  curso  do  processo,  somente  é  admissível  quando  se  tratar  de
documentos  novos e,  nos termos do art.  397 do CPC/1973 atual  435 do CPC/2015,
documentos  novos  são  apenas  aqueles  destinados  a  fazer  prova  de  fatos  ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram antes produzidos nos autos.

Ademais,  cuidam  os  autos  de  Mandado  de  Segurança  exige
prova documental pré-constituída,  somente  sendo  admissível  a  juntada  de
documentos para fazer prova de fato superveniente que interfira na solução da lide, o
que não é o caso dos autos, pois o presente mandado foi interposto, ao final do prazo de
validade do concurso, já homologado e prorrogado por mais dois anos, quando, por
óbvio, deveria ter o impetrante acostado tais documentos com a inicial. 

Assim, não conheço dos documentos acostados no apelo, pelo
que passo a analisar as razões do recurso.

O  apelante  afirma  na  exordial  ter  sido  aprovado  na  sétima
colocação  para  o  cargo  de  Agente  Operacional  da  cidade  de  Livramento/PB  em
concurso público realizado pela CAGEPA, no qual, segundo edital, foram ofertadas seis
vagas. Assegurou que possui direito subjetivo à nomeação, considerando que 02 (dois)
candidatos  aprovados  para  a  cidade  de  Sumé  estavam  com  lotação  na  cidade  de
Livramento.

O magistrado a quo, a seu turno, denegou a segurança.

Pois  bem.  A  partir  de  uma  análise  do  edital,  verifica-se  a
previsão de 540 (quinhentos e quarenta) vagas para o cargo de Agente Operacional em
cadastro reserva, sendo destas 06 (seis) vagas destinadas a cidade de Livramento/PB (fl.
43). O documento de fl.  26, por sua vez, demonstra que a apelante obteve a sétima
colocação, ou seja, foi aprovada fora do número de vagas ofertadas.

O  STF,  julgando  o  RE  nº  837311  (tema  784),  no  qual  foi
reconhecida a repercussão geral em relação à nomeação de candidatos aprovados fora
das vagas previstas no edital, proferiu o entendimento de que o candidato aprovado em
concurso público possui direito subjetivo à nomeação apenas quando aprovado dentro
do número de vagas ofertadas, se houver preterição  na nomeação e quando surgirem
novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,  e
ocorrer  a  preterição  de  candidatos  aprovados  fora  das  vagas  de  forma  arbitrária  e
imotivada por parte da Administração.

Nesse sentido, cite-se o julgado:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO  PLENÁRIO  VIRTUAL.  CONTROVÉRSIA  SOBRE  O  DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO
NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL  DE  CONCURSO
PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O
PRAZO  DE  VALIDADE  DO  CERTAME.  MERA  EXPECTATIVA  DE
DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.  IN  CASU,  A  ABERTURA  DE  NOVO  CONCURSO
PÚBLICO  FOI  ACOMPANHADA  DA  DEMONSTRAÇÃO  INEQUÍVOCA
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DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS
CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART.  37, IV,  DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  DE  1988.  ARBÍTRIO.  PRETERIÇÃO.  CONVOLAÇÃO
EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA  EFICIÊNCIA,  BOA-FÉ,  MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE  E  DA  PROTEÇÃO  DA  CONFIANÇA.  FORÇA
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE.
RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO.  ACÓRDÃO RECORRIDO  EM
SINTONIA  COM  A  TESE  ORA  DELIMITADA.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)7. A tese objetiva
assentada em sede desta repercussão geral é a de que 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. Assim, a discricionariedade da Administração
quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao
patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito
subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
(RE  598.099);  ii)  Quando  houver  preterição  na  nomeação  por  não
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das
vagas  de  forma arbitrária  e  imotivada  por  parte  da  administração  nos
termos  acima.  8.  In  casu,  reconhece-se,  excepcionalmente,  o  direito
subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso
público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo
após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração
piauiense  acerca  da existência  de vagas e,  sobretudo,  da necessidade de
chamamento  de  novos  Defensores  Públicos  para  o  Estado.  9.  Recurso
Extraordinário a que se nega provimento.  (RE  837311,  Relator(a):  Min.
LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  09/12/2015,  PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-
04-2016 PUBLIC 18-04-2016) 

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a contratação de
servidores  temporários,  comissionados,  terceirizados  ou  estagiários,  por  si  só,  não
comprova o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento
de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas
no edital do concurso.

Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO
CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.  MERA  EXPECTATIVA  DE  DIREITO  À  NOMEAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  DA  PRETERIÇÃO
ALEGADA.  1.  Trata-se  de  Recurso  Especial  contra  decisão  que
julgou recurso interposto contra Mandado de Segurança impetrado
pela ora recorrida contra o Governador do Estado de Mato Grosso,
visando obter nomeação e posse no cargo de Agente Fiscal de Defesa
Agropecuário e Florestal I. No caso, a parte recorrida participou de
concurso público, tendo sido aprovada na 4ª (quarta) colocação para
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o referido cargo, no município de Aripuanã-MT, sendo que o certame
oferecia apenas 01 (uma) vaga. 2. A Corte Especial do STJ passou a
seguir  a  orientação  firmada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  no
julgamento do RE 837.311/PI,  que entendeu que "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,
caracterizada  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" (Tema 784/STF). 3. No
que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI
3.721/CE, TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe
de  12/08/2016)  entende  válida  a  contratação  temporária,  quando
tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso
sem significar vacância ou a existência de cargos vagos.  Assim, a
contratação  temporária  de  terceiros  não  constitui,  pura  e
simplesmente,  ato ilegal  -  nem é indicativo da existência de cargo
vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -,
devendo  ser  comprovada,  pelo  candidato,  a  ilegalidade  da
contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ,
AgInt  no  RMS  52.353/MS,  Rel.  Ministro  Sérgio  Kukina,  Primeira
Turma,  DJe  de  3.2.2017;  RMS  51.721/ES,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016" (AgInt no
RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe  25.8.2017).  4.  Recurso  Especial  provido.  (REsp  1683448/MT,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/12/2017, DJe 19/12/2017) 

E  no  caso  dos  autos,  sequer  ficou  provada  a  lotação  dos
candidatos  aprovados  em Sumé para  a  cidade  de  Livramento.  Ademais,  como bem
pontuou  o  Juízo  a  quo  tal  fato  não  gera  o  direito  a  nomeação  do  impetrante,
considerando que não alcançaria a sua classificação.

Por fim, como bem apontou o douto representante do  Parquet ,
as vagas oferecidas no Edital foram para cadastro reserva e o impetrante não comprovou
que houve vacância ou criação, mediante lei, de novas vagas efetivas para o cargo
pretendido.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de abril de 2018.

                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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