
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0000270-85.2014.815.0601)
RELATOR   : Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE  :  Kátia Milene Gonçalves Ferreira
ADVOGADO   : Claúdio Galdino da Cunha
APELADO                 : Município de Belém
ADVOGADO             : Rafaela Fernanda Leitão Soares da Costa

ADMINISTRATIVO.  Apelação  Cível,  Ação  de
indenização  por  danos  morais  e  materiais.
Nomeação  em  concurso  público.  Concretização
após decisão judicial. Danos materiais. Ausência de
contraprestação  laboral.  Aborrecimentos  rotineiros.
Inexistência de dano indenizável. Desprovimento do
recurso de apelação.

-   Não  se  verificando  flagrante  arbitrariedade  por
parte  da  Administração  Pública,  o  candidato
nomeado  tardiamente  por  decisão  judicial  não
possui direito à indenização. 

V I  S T O S,  relatados e discutidos estes autos acima
identificados,  A C O R D A M,  em Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Kátia  Milene
Gonçalves Ferreira, irresignada com a sentença prolatada pela MM. Juíza de
Direito  da  Comarca  de  Belém  que,  nos  autos  da  ação  de  obrigação  de
indenização por danos morais e materiais ajuizada pela recorrente, em face da
edilidade  de  Belém,  julgou  improcedente  o  pedido  vestibular  formulado  na
inicial. 

A apelante ainda foi condenada em custas e honorários
pela autora, estes arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa,
ressaltando a hipótese de gratuidade judiciária.



Em suas razões de recurso, a apelante sustenta que a
sentença a quo deve ser reformada, tendo em vista o retardamento da sua
nomeação, que lhe terai trazido danos morais e materiais (fls. 46/52).

Intimado para contrarrazoar, o Município de Belém deixou
transcorrer in albis a oportunidade processual, conforme certidão de fls. 57.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  requereu  o
prosseguimento do feito, sem manifestar-se sobre o mérito da demanda – fls.
61/63.

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O recurso deve ser desprovido.

No  caso  em  comento,  a  apelante  pretende
indenização por danos materiais e morais sob o fundamento de
que deixou de aferir remuneração pela demora da edilidade em
lhe nomear.

No entanto, no concernente aos danos materiais
pleiteados,  não  obstante  as  razões  do  apelo,  é  cediço  que
vencimento  é  a  retribuição  pecuniária  devida  ao  servidor  pelo
exercício  de  cargo  público,  ou  seja,  deve  ser  percebido  como
remuneração por um trabalho desenvolvido.

Considerando que a recorrente jamais exerceu
atividade laboral antes de sua nomeação, mesmo sendo esta que
determinada pela Justiça, auferir-lhe uma contraprestação, a título
de dano material, seria promover o enriquecimento ilícito.

Por outro lado, não se pode escusar que o dano
material deve ser comprovado, não podendo ser presumido e, no
caso concreto, não há provas de que houve perda patrimonial ou
dano material indenizável, a não ser os salários que a recorrente
deixou de aferir  pelo período em que não foi  nomeada e que,
repita-se, seria contrapartida pelo ser trabalho e não indenização.

Da mesma forma, é cediço o entendimento de
que  a  nomeação  em  concurso  público,  de  forma  tardia,
igualmente  não  gera  dano  moral,  pois  o  retardamento  não
configura  preterição  ou  ato  ilegítimo  da  Administração  pública.
Aliás, esse é o entendimento adotado, atualmente, pelo Supremo
Tribunal Federal in verbis:

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)

 Mais: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  CONCURSO  PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.  PROVIMENTO  JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da
orientação  firmada  nesta  Corte,  é  indevida
indenização  pelo  tempo  em  que  se  aguardou
solução  judicial  definitiva  sobre  aprovação  em
concurso público. Agravo regimental a que se nega
provimento.  (RE  593373  AgR,  Relator(a):  Min.
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
05/04/2011, DJe-073  DIVULG  15-04-2011  PUBLIC
18-04-2011 EMENT VOL-02505-01 PP-00121 

Conclui-se, portanto, que o retardo em nomear
candidato  aprovado  em  concurso  público,  salvo  flagrante
arbitrariedade, não gera danos morais nem materiais, passíveis
de indenização, limitando-se a aborrecimentos inerentes aos que
vivem nas grandes cidades, como sói ocorrer no caso concreto.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                              Relator


