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APELAÇÃO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE 
AUXILIAR  DE  SERVIÇOS  GERAIS.  DEFICIENTE 
FÍSICO.  APROVAÇÃO.  PRETERIÇÃO. 
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  ORIGINÁRIA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO  PEDIDO  INICIAL. 
NOMEAÇÃO  TARDIA.  INCONFORMISMO  DO 
CANDIDATO  APROVADO.  PRELIMINAR  DE 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE 
ARGUIDA NAS  CONTRARRAZÕES  RECURSAIS. 
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS 
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  OBJURGADA. 
REJEIÇÃO. MÉRITO.  PLEITO DE INDENIZAÇÃO. 
DANOS  MATERIAIS.  EFEITO  FINANCEIRO 
RETROATIVO  À  DATA  DA  POSSE. 
IMPOSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO  À  DATA  DO 
EFETIVO  EXERCÍCIO.  PRECEDENTES  DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 
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TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DANOS  MORAIS. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO QUE 
NÃO PODE SER PRESUMIDA. JURISPRUDÊNCIA 
FIRMADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
ATACADA. DESPROVIMENTO. 

-  Tendo  sido  enfrentadas as  razões  observadas  na 
decisão  recorrida,  não  há  que  se  falar  em 
irregularidade formal, por inobservância ao princípio 
da dialeticidade.

- Incabível o pagamento dos vencimentos retroativos 
ao  candidato  aprovado  em  concurso  público,  no 
período em que não houve prestação do serviço, sob 
pena  de  violação  ao  princípio  da  vedação  ao 
enriquecimento ilícito.

- Os candidatos preteridos na ordem de classificação 
em concurso público não fazem jus aos vencimentos 
referentes ao período compreendido entre a data em 
que  deveriam  de  fato  ter  sido  nomeados  e  a 
investidura  no  cargo,  porquanto  para  que  haja  a 
retribuição  financeira,  é  imprescindível,  em 
contrapartida,  a  prestação  do  serviço,  em 
consonância com o disposto no art. 40,  caput, da Lei 
nº 8.112/901. 

-  Não  há  que  se  falar  em  indenização de  ordem 
moral, quando o promovente deixa de demonstrar ter 
passado  por  qualquer  privação  decorrente  da  sua 
posse  e  exercício  tardios  no  cargo,  sendo  indevido 
presumir tal prejuízo.

1 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o 
recurso apelatório.

Evaldo da Silva Oliveira ajuizou Ação de Obrigação 
de  Fazer  Cumulada  com  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  contra  o 
Município  de  Pirpirituba,  alegando  que,  nada  obstante  tenha  sido  aprovado  no 
Concurso  Público  realizado  para  provimento  do  cargo  de  Auxiliar  de  Serviços 
Gerais,  Edital  nº  01/2009,  na  única  vaga  destinada  a  portadores  de  necessidades 
especiais, teve seu direito de nomeação preterido, em razão da nomeação de uma 
candidata aprovada para ampla concorrência. Explicou, para tanto, que, das 10 (dez) 
vagas oferecidas, 09 (nove) eram de ampla concorrência e 01 (uma) para necessidades 
especiais e que ele, como o melhor classificado nesta segunda categoria, fazia jus à 
décima colocação. Pediu sua nomeação imediata e a condenação do município pelos 
danos materiais e morais sofridos.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o 
pedido, nos seguintes termos, fls. 45/52:

Ante  todo  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos elencados pela exordial 
para ordenar que o promovente EVALDO DA SILVA 
OLIVEIRA  seja  nomeado  para  o  cargo  público 
indicado  nos  autos,  AUXILIAR  DE  SERVIÇOS 
GERAIS, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Inconformado, o autor ingressou com  APELAÇÃO, 
fls. 54/63, alegando que faz jus à indenização moral, pelo abalo sofrido, e material, 
pelo  tempo  que  deixou  de  receber  sua  remuneração,  quando  já  deveria  estar 
empossado e trabalhando. Pediu a reforma da decisão atacada, fls. 54/63.
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Contrarrazões suscitando, em preliminar, a ofensa ao 
princípio da dialeticidade, pautado em alegações genéricas e, no mérito, pugnando 
pela manutenção da decisão atacada, fls. 66/70.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, 
não se manifestou, fls. 69/72.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Uma  vez  já  determinada  a  imediata  nomeação  do 
apelante na vaga destinada ao portador de deficiência melhor colocado no certame, o 
presente  recurso  diz  respeito  a  apenas  dois  pontos,  quais  sejam,  as  indenizações 
materiais  e  morais,  ambas  decorrentes  da  preterição  do  candidato  e  investidura 
tardia no cargo ao qual fazia jus.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada 
nas contrarrazões recursais, qual seja a desobediência ao princípio da dialeticidade.

Impende consignar que, dentre os vários princípios a 
regular a sistemática processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade apresenta-se 
como  um  dos  mais  relevantes,  porquanto  se  traduz  na  necessidade  de  a  parte 
insatisfeita com o provimento judicial apresentar a sua irresignação através de um 
raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no decisório combatido, de modo a 
possibilitar  à  instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do 
descontentamento.

Todavia,  examinando  os  autos,  percebe-se  que  a 
parte insurgente impugnou, de forma específica,  os fundamentos declinados pela 
magistrada  de  primeiro  grau,  ou  seja,  teceu  argumentação  que  afronte 
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especificamente a decisão desafiada.

Logo,  ao expor as razões de fato e de direito que o 
levaram a voltar-se contra a alegação abordada no decisum combatido, o recorrente 
obedeceu ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a prefacial suscitada.

No mérito, em que pesem as razões recursais, tenho 
que não assiste razão ao recorrente.

Quanto aos danos materiais, entendo ser incabível o 
pagamento dos  vencimentos  retroativos  ao  autor,  no  período em que não houve 
prestação  do  serviço,  sob  pena  de  violação  ao  princípio  da  vedação  ao 
enriquecimento ilícito.

Com efeito,  os  candidatos  preteridos  na ordem de 
classificação  em  concurso  público  não  fazem  jus  aos  vencimentos  referentes  ao 
período compreendido entre a data em que deveriam de fato ter sido nomeados e a 
investidura  no  cargo.  Isso  porque,  para  que  haja  a  retribuição  financeira,  é 
imprescindível,  em contrapartida,  a  prestação do serviço,  em consonância  com o 
disposto no art. 40, caput, da Lei nº 8.112/902. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, firme no 
entendimento já fixado pela Corte Suprema, acordou não ser devida indenização ao 
candidato cuja nomeação tardia decorre de decisão judicial. Vejamos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
CONCURSO  PÚBLICO.  CARGO  DE  ANALISTA 
JUDICIÁRIO.  NOMEAÇÃO  POR  FORÇA  DE 
DECISÃO  JUDICIAL.  EFEITO  FINANCEIRO 
RETROATIVO  À  DATA  DA  POSSE. 
IMPOSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO  À  DATA  DO 
EFETIVO  EXERCÍCIO.  PRECEDENTES  DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

2 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
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TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS.  ANÁLISE. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  alinhando-se  à  jurisprudência 
firmada no Supremo Tribunal Federal, acordou não 
ser devida indenização ao candidato cuja nomeação 
tardia  decorre  de  decisão  judicial  (EREsp 
1.117.974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. 
para o acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, CORTE 
ESPECIAL,  j.  21/9/2011,  DJe  19/12/2011).  2.  Os 
candidatos preteridos na ordem de classificação em 
certame  público  não  fazem  jus  aos  vencimentos 
referentes  ao  período  compreendido  entre  a  data 
em  que  deveriam  ter  sido  nomeados  e  a  efetiva 
investidura no serviço público, na medida em que a 
percepção da retribuição pecuniária não prescinde 
do  efetivo  exercício  do  cargo.  Precedentes. 3. 
Apresenta-se  inviável  a  apreciação  de  ofensa  a 
dispositivo  constitucional,  ainda  que  a  título  de 
prequestionamento,  por  ser  matéria  cuja 
competência  é  reservada  ao  Supremo  Tribunal 
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição 
Federal.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento. (STJ, Resp nº 1221653, RS 2010/0211353-
4,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Data  de 
Publicação:  12/03/2015) - destaquei.

De igual modo, o pedido de indenização por danos 
morais também não prospera. De fato, o autor não comprovou ter sofrido prejuízos 
de ordem moral, na medida em que deixou de demonstrar ter passado por qualquer 
privação  decorrente  da  sua  posse  e  exercício  tardios  no  cargo,  sendo  indevido 
presumir tal prejuízo.

Neste aspecto,  como bem pontuou a  magistrada  a  
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quo, “no caso presente não se pode dizer que o dano moral seja decorrência lógica 
da não nomeação do autor para o cargo de auxiliar, de modo que seria necessária 
informação  acerca  das  repercussões  da  referida  omissão  na  esfera  íntima  do 
candidato”, fl. 51. 

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO  DE 
CANDIDATO  POR  FORÇA  DE  DECISÃO 
JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A 
Corte  Especial  do  STJ,  no  julgamento  dos  EResp 
1.117.974⁄RS, Relator para o acórdão Ministro Teori 
Albino  Zavaski,  decidiu  que  o  candidato  cuja 
nomeação tardia tenha ocorrido por força de decisão 
judicial não tem direito a indenização pelo tempo em 
que  aguardou  a  solução  definitiva  pelo  Judiciário. 
Com essa decisão, o STJ mudou seu posicionamento 
sobre  o  tema  para  seguir  orientação  firmada  pelo 
Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, o Tribunal a 
quo consignou que "não se  pode presumir  que a 
própria  Administração  tenha  exposto  o  autor  à 
situação vexatória,  sendo descabida a indenização 
por  dano  moral" (fls.  534-535).  A  revisão  desse 
entendimento demanda análise dos elementos fático-
probatórios  dos  autos,  o  que  esbarra  no  óbice  da 
Súmula  7⁄STJ.  3.  Agravo  Regimental  não  provido." 
(STJ, AgRg no REsp nº 1.365.794⁄RS, Corte Especial, 
Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Data  de  Julgamento: 
02⁄10⁄2013, Data de Publicação: 09⁄12⁄2013) - negritei.

Nada  há,  portanto,  que  se  modificar  na  decisão 
atacada.
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Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E, NO 
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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