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Apelação Cível n.º 0002708-61.2015.815.0371 — 5ª Vara de Sousa
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APELAÇÃO  CÍVEL  —  CONCURSO  PÚBLICO  —
CANDIDATA  APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS — EXONERAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA
NO  CERTAME  —  SURGIMENTO  DE  VAGA  —
NOMEAÇÃO  TARDIA  EM  VIRTUDE  DE  DECISÃO
JUDICIAL  — INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  —  DESCABIMENTO  —  DECISÃO  DO
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — DANOS
MORAIS  — NÃO CONFIGURADOS  — AUSÊNCIA DE
ILICITUDE  NO  ATO  DO  ENTE  PÚBLICO  —
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO
DO APELO.

— Não há lugar à indenização por dano material pela demora
na espera da  solução judicial  definitiva,  nos  casos  em que a
nomeação  do  candidato  de  determinado  concurso  público
ocorre  tardiamente  em  decorrência  da  judicialização  do
certame.  Ademais,  é  inconcebível  que  se  possa  conceder  os
salários relativos a um período em que não houve o exercício de
cargo público e no qual sequer havia efetivo vínculo funcional,
sob pena de enriquecimento sem causa.

—  Quanto  à  indenização  por  dano  moral,  conforme  restou
decidido na sentença, entendo ser da mesma forma, descabida,
porquanto  não  se  pode  conceber  como  ilícita  a  conduta  da
Administração  Municipal  que  espera  o  deslinde  final  da
demanda judicial para proceder à nomeação do candidato que
foi  aprovado  dentro  do  número  vagas,  o  que  demonstra  a
ausência de flagrante arbitrariedade.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo
Tribunal  de Justiça do Estado, à unanimidade,  em negar provimento à apelação
cível.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Cristiane Dantas da
Silva em face da sentença de fls. 164/169, proferida nos autos da Ação de Indenização
por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Município de São Francisco,
que julgou improcedente o pedido autoral. 

A apelante, às fls. 171/181, assegura fazer jus à indenização por
danos  morais,  no  importe  de  R$  30.000,00 (trinta  mil  reais)  e  materiais,  no  valor
correspondente aos salários que deveria ter recebido no período de novembro de 2012 a
maio de 2015.

Contrarrazões às fls. 185/190.

Instada  a  se  pronunciar,  a  D.  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  de  fls.  202/204,  emitiu  parecer  sem  cunho  meritório  porquanto  ausente
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

Voto.

A apelante assegurou ter se submetido a concurso público para
o cargo de Professor Fundamental I, o qual contava com uma vaga no edital, e obteve a
segunda colocação.  Com a  nomeação e  posterior  exoneração da primeira  colocada,
ajuizou ação judicial requerendo sua imediata nomeação, tendo em vista a inércia da
Administração Pública em nomeá-la. Dita ação foi julgada procedente e transitou em
julgado em fevereiro de 2015. Ato contínuo, a apelante tomou posse em maio de 2015.

Diante da nomeação tardia, assegura fazer jus à indenização por
danos  morais,  no  importe  de  R$  30.000,00 (trinta  mil  reais)  e  materiais,  no  valor
correspondente aos salários que deveria ter recebido no período de novembro de 2012
(época da exoneração da primeira colocada) a maio de 2015 (data da sua nomeação).

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido.

Compulsando-se os autos, vê-se que a apelante implementou os
requisitos  para  a  nomeação  apenas  quando  se  deu  a  exoneração  da  candidata  que
atingiu a primeira colocação. Tal fato ocorreu apenas em 18/04/2013. De se ressaltar
que  naquela  data,  o  certame  ainda  estava  em  plena  vigência,  uma  vez  que  sua



homologação se deu em 05/01/2012 (fl. 58), com prorrogação por 02 (dois) anos, ou
seja, até 05 de janeiro de 2014 (fl. 39).

Por sua vez, a nomeação da recorrente se deu após o trânsito em
julgado  do  processo  nº  0004935-29.2012.815.0371,  com  a  determinação  do
cumprimento da decisão, em 27/04/2015 (fl. 86). 

 
Neste contexto, destaca-se que caberia à municipalidade, diante

do princípio da discricionariedade, poder escolher o melhor momento, dentro do prazo
de validade do certame, para proceder a nomeação dos candidatos.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. RECURSO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.  CONCURSO
COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra
ato omissivo, concernente à falta de nomeação do impetrante para o
cargo de professor de educação básica, destinado ao município de
Açucena, no qual o impetrante alegou o direito líquido e certo à sua
imediata nomeação.
2. No caso, o impetrante se classificou em 3º lugar e foram previstas
2  vagas  no  edital  do  certame,  tendo  sido  tornado  sem  efeito  a
nomeação  do  1º  classificado,  o  que  permite  concluir  que  a
aprovação
se deu dentro do número de vagas previstas.
3. Contudo, foi prorrogada a validade do referido concurso público,
que tem vigência até janeiro de 2017, de modo que nem mesmo o
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
possui direito subjetivo à sua nomeação imediata, sendo faculdade
da  Administração  a  escolha  do  momento  adequado  para  o
implemento desta medida, dentro do prazo de validade do certame.
4.  Por conseguinte,  se não há direito líquido e certo devidamente
caracterizado  e  comprovado,  inviabiliza-se  a  pretensão
mandamental.
5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido. (RMS
49.942/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016) – (grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO
PÚBLICO.  SERVIDOR  ESTADUAL.  POLÍCIA  CIENTÍFICA.
APROVADOS  FORA DAS VAGAS PREVISTAS.  NOMEAÇÃO DE
PARTE  DOS  IMPETRANTES  POR  ATO  ADMINISTRATIVO.
PERDA DE OBJETO. IMPETRAÇÃO NO PRAZO DE VALIDADE.
DISCRICIONARIEDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO E DE VAGA DISPONÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE.
1.  Recurso  ordinário  interposto  contra  acórdão  que denegou  a
ordem no mandado de segurança impetrado em prol da nomeação de
candidatos aprovados fora das vagas prevista para cargos da polícia
científica  do  Estado.  Os  recorrentes  alegam  que  teria  havido  a



convolação da sua expectativa em liquidez e certeza em razão da
convocação para exames médicos e para a realização de curso de
formação, que seriam providências posteriores ao ato de nomeação.
2.  Deve ser declarada a perda de objeto em relação à parte  dos
impetrantes  em  razão  dos  mesmos  informarem  ter  havido  a  sua
nomeação pela via administrativa (fls. 377-381). Precedente: AgRg
no RMS 31.760/PA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,  Primeira
Turma, DJe 16.11.2011.
3.  É  sabido  que,  no  prazo  de  validade  do  concurso público,  a
administração pública possui a discricionariedade para realizar as
nomeações em atenção à conveniência e à oportunidade; no caso
concreto,  o  certame  foi  homologado  em  14.11.2008  (fl.  131)  e
prorrogado  até  14.11.2012 (fl.  274),  tendo sido  protocolada  esta
impetração em 30.3.2012 (fl. 2).
4.  A  convocação  dos  candidatos  para  a  realização  de exames
médicos  e  de  curso  de  formação  não  é  motivo  suficiente  para
vincular a Administração Pública em realizar a sua nomeação, uma
vez que a convolação da expectativa em liquidez e certeza somente
poderia ocorrer no caso de existência de vaga disponível e de efetiva
preterição,  o  que  não  é  o  caso  dos  autos.  Precedente:  RMS
47.852/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015. Mandado de segurança extinto sem exame de mérito em
relação aos candidatos nomeados e recurso ordinário improvido em
relação  aos  remanescentes.”  (RMS  42.041/PR,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
16/02/2016, DJe 24/02/2016) – (grifo nosso).

No caso dos  autos,  ainda em 12/11/2012,  ou seja,  dentro do
prazo de validade do certame e antes mesmo da exoneração da primeira colocada, a
autora judicializou a questão, ajuizando ação ordinária para obter sua nomeação.

Outrossim,  não  houve  qualquer  conduta  irregular  da
Administração que apenas esperou o desfecho final da ação ajuuizada pela recorrente.

Destarte, não há lugar para a indenização por dano material pela
demora  na espera da solução judicial  definitiva, nos  casos  em que a  nomeação  do
candidato  de  determinado  concurso  público  ocorre  tardiamente  em  decorrência
justamente da judicialização do certame.

Ora,  se  não  se  reconhece  o  direito  à  indenização  por  dano
material pela demora na nomeação, é inconcebível que se possa conceder os salários
relativos a um período em que não houve o exercício de cargo público e no qual sequer
havia efetivo vínculo funcional.

A  respeito  do  tema,  os  Tribunais  Superiores  adotam  o
entendimento  de  que  o  pagamento  de  remuneração  a  servidor  público  pressupõe o
efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa, senão vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade
civil do estado. Nomeação retroativa. Direito à remuneração sem o
efetivo  exercício  do  cargo  e  contagem  de  tempo  de  serviço.



Impossibilidade. Precedentes. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG
791.292.  4.  Ausência  de  argumentos  suficientes  para  infirmar  a
decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF/AI  840.597-AgR,  Rel.  Ministro  GILMAR  MENDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 29/6/2011).

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO
TARDIA  POR  FORÇA  DE  DECISÃO  JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  OU  REMUNERAÇÕES
RETROATIVAS.  1.  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STF,  o
pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento
de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob
pena  de  enriquecimento  sem causa.  2.  O STJ,  acompanhando  o
entendimento  do  STF,  mudou  anterior  posicionamento  para
pacificar sua jurisprudência no sentido de que o candidato, cuja
nomeação tardia decorreu por força de decisão judicial,  não tem
direito à indenização pelo tempo que aguardou a solução definitiva
pelo  Judiciário,  uma  vez  que  esse  retardamento  não  configura
preterição ou ato ilegítimo da administração pública  a  justificar
contrapartida  indenizatória.  Precedentes.Agravo  regimental
improvido.  (STJ/AgRg  no  REsp  1457197/DF,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
02/10/2014, DJe 13/10/2014)”.(grifo nosso)”.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, consoante se observa no seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
ESTADO.  CONCURSO  PÚBLICO.  EDITAL.  ILEGALIDADE
RECONHECIDA  POR  DECISÃO  JUDICIAL.  INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. 1. A nomeação tardia a
cargo público em decorrência de decisão judicial não gera direito à
indenização.  Precedentes  desta  Corte  e  do  Supremo  Tribunal
Federal.  2. 'À luz do disposto no art.  37, § 6º,  da Constituição, o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, 'nos termos da
orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo
em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em
concurso público' (AGRG no RE 593.373, 2ª Turma, Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 18/04/2011). Considera-se que, se a nomeação foi
decorrente  de  sentença  judicial,  o  retardamento  não  configura
preterição  ou  ato  ilegítimo  da  Administração Pública  a  justificar
uma
contrapartida indenizatória' (ERESP 1.117.974/RS, Corte Especial,
Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Rel.  para  acórdão  Min.  Teori  Albino
Zavascki,  DJe  19.12.11).  3.  Agravo  regimental  não  provido.
(Superior
Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-AREsp  109.277;  Proc.
2012/0000034-2; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Castro Meira; Julg.
19/04/2012; DJE 04/05/2012).(grifo nosso).



ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO
TARDIA.  INDENIZAÇÃO.  REMUNERAÇÃO  RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. 1.
O Superior  Tribunal  de Justiça firmou a compreensão de que os
candidatos  aprovados  em  concurso  público,  que  tiveram  suas
nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização,
tampouco à retroação dos efeitos funcionais. 2. Cumpre  destacar
que  esse  entendimento  restou  pacificado  no  Supremo  Tribunal
Federal,  em  repercussão  geral,  no  julgamento  do  Recurso
Extraordinário  724.347/DF,  Rel.  p/  acórdão  Ministro  Roberto
Barroso,  julgado  em  26/02/2015,  DJe  13/05/2015. 3.  A  Corte
Especial  deste Tribunal, mediante a sistemática instituída pelo  art.
543-C  do  CPC,  concluiu  que  "a  Lei  nº  8.906/94  assegura   ao
advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação,
sendo certo  que a previsão,  contida  no  Código de Processo  Civil,
de   compensação  dos  honorários  na   hipótese  de  sucumbência
recíproca,  não  colide  com  a  referida  norma  do  Estatuto  da
Advocacia. É  a  ratio  essendi  da  Súmula  306  do STJ" (REsp
963.528/PR,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  julgado  em  2/12/2009, DJe
4/2/2010).  4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp  870.960/MS,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Acerca da matéria, o STF, em julgamento de repercussão geral,
firmou  entendimento  de  que  a  nomeação  tardia  do  candidato  não  gera  direito  à
indenização.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de
posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor
não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido
investido  em momento anterior,  salvo  situação de  arbitrariedade
flagrante.  2.  Recurso  extraordinário  provido.   (RE  724347,
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min.
ROBERTO  BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  26/02/2015,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO
DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) 

Quanto à indenização por dano moral, conforme restou decidido
na sentença, entendo ser da mesma forma, descabida, porquanto não se pode conceber
como ilícita  a  conduta  da Administração  Municipal  que  espera  o  deslinde  final  da
demanda judicial para proceder à nomeação do candidato que foi aprovado dentro do
número vagas, o que demonstra a ausência de flagrante arbitrariedade.

Assim,  também não assiste  ao  recorrente  ao asseverar  que a
demora no reconhecimento de seu direito à nomeação e posse se mostrou suficiente
para caracterizar abalo psíquico justificador da pretendida reparação por danos morais.



“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO
TARDIA  POR  FORÇA  DE  DECISÃO  JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E  MORAIS  OU  REMUNERAÇÕES  RETROATIVAS.  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.  2.  Recurso  Ordinário  não
provido”.  (STJ/RMS  49.345/PR,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/11/2015,  DJe
03/02/2016).

Assim, entendo que os pedidos contidos na exordial revelam-se
absolutamente  improcedentes,  merecendo,  pois,  ser  mantido  o  conteúdo  decisório
impugnado.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo na íntegra os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição  limitada  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides)  e  o
Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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Trata-se de apelação cível interposta por Cristiane Dantas da
Silva em face da sentença de fls. 164/169, proferida nos autos da Ação de Indenização
por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Município de São Francisco,
que julgou improcedente o pedido autoral. 

A apelante, às fls. 171/181, assegura fazer jus à indenização por
danos  morais,  no  importe  de  R$  30.000,00 (trinta  mil  reais)  e  materiais,  no  valor
correspondente aos salários que deveria ter recebido no período de novembro de 2012 a
maio de 2015.

Contrarrazões às fls. 185/190.

Instada  a  se  pronunciar,  a  D.  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  de  fls.  202/204,  emitiu  parecer  sem  cunho  meritório  porquanto  ausente
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 20 de junho de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator


