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Acórdão
APELAÇÕES  CÍVEIS  E  REMESSA  NECESSÁRIA  Nº  0000402-
46.2015.815.0751 – Bayeux
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
1º APELANTE : Município de Bayeux
ADVOGADO : Manolys Marcelino Passerat de Silans (OAB/PB N° 

11.536)
APELADO : Município de João Pessoa
PROCURADOR : Adelmar Azevedo Régis
2º APELANTE : João de Araújo Silva Júnior
ADVOGADO : Ana Paula Gouveia Leite Fernandes (OAB/PB N° 20.222)
APELADOS : os mesmos
REMETENTE :  Juízo de Direito da 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux

1ª  APELAÇÃO  E  REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCURSO  PÚBLICO.
AGENTE  ADMINISTRATIVO.  APROVAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS
PREVISTAS  NO  EDITAL.  DIREITO  SUBJETIVO  À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO NOMEADO CURSO DA AÇÃO.
INFORMAÇÃO POSTA AOS AUTOS APÓS A PROLAÇÃO
DA  SENTENÇA.  COMANDO  JUDICIAL ESCORREITO.
PRECEDENTES  DO  STF.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

O  princípio  da  moralidade,  norteador  da  Administração
Pública,  impõe  ao  poder  público  obediência  às  regras
previamente  estabelecidas  no  edital  convocatório  do
certame,  uma  vez  que  a  oferta  de  vagas  vincula  a
Administração pela expectativa surgida entre os candidatos.

A Administração deve ser compelida a realizar a nomeação,
se  expirado  a  validade  do  certame  e  o  candidato  foi
aprovado dentro das vagas previstas em edital.  In casu, a
edilidade efetuou a nomeação do autor durante o curso da
ação,  o  que  vem  a  ratificar  o  seu  direito  de  nomeação
postulado.

2ª  APELAÇÃO  E  REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. 
NOMEAÇÃO  TARDIA DE  CANDIDATO  APROVADO  EM
CONCURSO PÚBLICO.  DANO MORAL. TESE ADVINDA
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DO  RE  724.347/DF,  ANALISADO  SOB  A SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. DANOS MATERIAIS. VALOR
CUJA  FIM  É  O  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS.  FIXAÇÃO  JUSTA.   DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

O  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o  entendimento
sobre  a  excepcionalidade  do  direito  à  indenização  em
virtude de nomeação tardia dos aprovados em concursos
públicos,  decorrente  de  decisões  judiciais,  conforme  se
observa do julgamento do RE 724.347.

A  linha  jurisprudencial  vigente  impede  a  concessão  de
indenizações  em  virtude  de  ato  declarado  ilegal,  mas
apenas  nos  casos  em  que  o  direito  à  nomeação  do
candidato  estiver  sendo  impedido  mediante  o
descumprimento dos valores mínimos estampados no art.
37, IV, da CF.

Honorários  advocatícios  fixados em  valor  razoável,
desmerece reparos pela Corte Revisora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  de  Apelações  Cíveis
interpostas, respectivamente, pelo Município Bayeux e por João de Araújo Silva
Júnior  contra a sentença  (fls.  113/117) proferida pelo Juízo de Direito da  4ª
Vara  Mista  da Comarca de Bayeux que, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais ajuizada  em  face  do
Município de  Bayeux,  julgou  parcialmente procedente  a pretensão exordial,
determinando ao “demandado que proceda a nomeação do suplicante no cargo
de Agente Administrativo, conforme aprovação em concurso público, respeitada
a ordem classificatória”.

Ressaltou  que  “que  o  certame  tinha  prazo  de  validade  de  02
(dois)  anos,  foi  prorrogado por  mais dois  (documentos de fls.  42 e 44),  no
entanto, decorreu o prazo e não houve nomeação”.

Razões recursais pelo Município de Bayeux, aduzindo: i) o autor
não tem direito subjetivo à nomeação, porquanto a Administração se pauta na
busca da satisfação do interesse público; ii) o administrador deve observar as
possibilidades orçamentárias antes de efetuar a nomeação; iii) houve redução
do FPM do Município. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que
o pedido inicial seja improvido117/124.
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Razões  recurais  por  João  de  Araújo  Silva  Júnior  postulado:  i)
danos morais pela letargia na nomeação, conduta que o fez comparecer várias
vezes na Prefeitura; ii) reconhecimento de danos materiais com pretensão de
suprir os valores pagos pelo contrato de honorários advocatícios; iii) majoração
dos honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, fls. 128/133.

Contrarrazões  apresentadas por João  de  Araújo  às fls. 135/140,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões  apresentadas pela edilidade às fls.  143/148 pelo
improvimento do apelo.

A Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  às  fls. 157/167,  pelo
desprovimento dos recursos.

VOTO

O processo aportou nesta Corte Revisora por força da Remessa
Necessária e de Apelações Cíveis – autor e réu. Para melhor compreensão da
matéria é pertinente fazer alguns esclarecimentos.

Em sede de contrarrazões do autor foi suscitada litigância de má-
fé por parte da edilidade, ante a demora na nomeação do autor. Com efeito, em
face da matéria tratada, verifico que se confunde com o próprio mérito da ação,
sendo postergada a sua análise, que se fará conjuntamente.

Mérito.

1. O autor se classificou no processo seletivo em 48º lugar, sendo
considerado aprovado no cargo de Agente Administrativo;

2.  O  Edital  nº  001/2012  –  Secretária  de  Administração  do
Município de Bayeux,  dispôs as normas para o Edital do Concurso Público e
previu  o  preenchimento  de  65 (sessenta  e  cinco)  vagas,  para  o  cargo  de
Agente Administrativo,  sendo  60 vagas para ampla concorrência e  5 vagas
reservada para pessoas com deficiência;

3.  O  resultado  final  do  certame  foi  homologado  por  meio  do
Decreto Municipal  nº  049/2012, de  julho de 2012  e o prazo de validade do
concurso expirou em julho de 2016, após a prorrogação da validade (Decreto
nº 013/2014 – fls. 44); 

4. A ação foi proposta em 25 de março de 2015, antes do término
de validade do concurso.  Por conta disso, a liminar foi indeferida em primeiro
grau,  mantida  em seus termos no segundo grau,  com  o desprovimento  de
Agravo Instrumento;

5.  No trâmite da ação o concurso se expirou,  porquanto o prazo
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limite era julho de 2016 e a sentença foi prolatada em dezembro de 2016;

6.  Às  fls.  134  foi  noticiado,  após  a  prolatação  da  sentença,  a
nomeação do autor no cargo de Agente Administrativo, por meio da Portaria
269/2016, de 25 de julho de 2016.

7. O item 18.7 do Edital previa:

18.7.  A aprovação e a classificação geral para ao candidato direito à
nomeação dentro do número de vagas ofertadas e no prazo de validade
do concurso. [...].

Dessas citações, extraio que  o autor foi  aprovado no concurso
público em questão dentro do número de vagas. Ainda que no transcurso da
ação fora nomeado, embora a informação somente tenha aportado aos autos
após a prolação da sentença. 

Tal situação conduz e ratifica ao direito almejado, pois o candidato
aprovado dentro das vagas, aguardou praticamente  o período de validade do
certame,  mas  não  foi  contemplado  com sua  nomeação,  a  qual  ocorreu  os
últimos dias de validade do certamente. Tais circunstâncias, à luz das provas
demonstradas, são suficientes para impor o dever de nomeação, pois a inércia
da Administração,  in  casu, ultrapassou a  discricionariedade,  oportunidade e
conveniência do Poder Público.

Em situação dessa natureza, o Poder Judiciário apenas revela,
com base em leis próprias  e no  dever obrigacional  previsto no edital, como
também observar o princípio da segurança jurídica e o princípio de proteção à
confiança, e respeito incondicional às regras do edital,  não sendo razoável vir
alegar questões orçamentárias sem demonstrar de forma cabal o desequilíbrio
nas finanças. 

Por  fim,  ressalto  que  a questão  de  nomeação  de  candidato
aprovado dentro do número de vagas estabelecidas no edital foi apreciada pelo
STF no Recurso Extraordinário 598099/MS1, com Repercussão Geral, e decidiu

1RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO GERAL.  CONCURSO PÚBLICO.  PREVISÃO DE VAGAS EM
EDITAL.  DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.  I.  DIREITO À NOMEAÇÃO.  CANDIDATO
APROVADO  DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS  PREVISTAS  NO EDITAL. Dentro  do  prazo  de  validade  do
concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá
dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever  de  nomeação  para  a  própria  Administração  e,  portanto,  um  direito  à  nomeação  titularizado  pelo
candidato  aprovado  dentro  desse  número  de  vagas.  II.  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.
Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do
Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.
Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem
de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma
expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que
decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que
deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no
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pela obrigação da  Administração nomear os candidatos aprovados dentro do
número de vagas previstas no edital2.

Nestas  circunstâncias,  conclui-se  pela  irreparabilidade  da
sentença,  caindo por terra as sublevações do Município de Bayeux de
ausência de dever de nomeação, diga-se já realizado voluntariamente.

Por outro lado,  o  autor/apelante  postulada danos morais e
materiais advindos da letargia da nomeação.

Nesse  diapasão,  postulou  a  condenação  do  município  ao
pagamento de indenização por danos  por ter aguardo por aproximadamente
quatro  anos,  o  que  fez  retardar  o  tempo  de  serviço  para  aposentadoria,
gratificação de quinquênios, entre outros.

Sobre  a  matéria,  o  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o
entendimento sobre a excepcionalidade do direito à indenização em virtude de
nomeação  tardia  dos  aprovados  em  concursos  públicos,  decorrente  de
decisões  judiciais,  conforme  se  observa  do  julgamento  do  RE  724.347,
analisado sob a sistemática da repercussão geral:

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) .

decorrer  do  concurso  público  deve  se  pautar  pela  boa-fé,  tanto  no  sentido  objetivo  quanto  no  aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.  [...] V. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. RE  598099,  Relator(a):   Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
10/08/2011,  REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-
02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521
2 MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO
LUGAR.  PREVISÃO  EDITALÍCIA  DE  UMA  VAGA.  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  LIMINAR  QUE
DETERMINOU A NOMEAÇÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO QUE DETINHA A ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR
CONSUMAÇÃO DO PRAZO, NADA OBSTANTE. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Ainda que o concurso em relação ao  qual  a autora logrou aprovação não tivesse expirado quando da
impetração ou do deferimento da medida liminar, máxime diante da prorrogação de sua validade por dois anos,
é certo que tal prazo há muito já se esvaiu no momento em que se analisa o mérito deste mandamus, bem
como já nomeada e empossada se encontra a impetrante, aprovada em primeiro lugar no certame cujo edital
previa uma vaga.
2. Nos termos da jurisprudência que prevalece nesta Corte, o aprovado dentro do número de vagas tem direito
subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.
3. […] 4. Prejudicada a análise do Agravo Regimental interposto contra a concessão da medida liminar.
(MS 18.718/DF,  Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015,  DJe
16/11/2015)
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A linha jurisprudencial acima delineada impede a concessão de
indenizações em virtude de ato declarado ilegal, mas apenas nos casos em
que o direito à nomeação do candidato estiver sendo impedido mediante o
descumprimento dos valores mínimos estampados no art. 37, IV, da CF, que
não foi o caso em tela.

Afinal, o direito do autor somente se convalidou com o término da
validade do concurso.

Ademais,  a  afirmação  de  ter  insistentemente  comparecido  à
Prefeitura de Bayeux com o fim de fomentar a nomeação não é justificativa
suficiente para caracterização do dano moral, pois este diz respeito a esfera
íntima do indivíduo, o que não restou demonstrado.

Quanto ao pedido de danos materiais, entendo que deve ser
mantido  o  entendimento  consagrado  na  sentença,  tendo  em  vista  que  os
honorários contratuais de advogado para a propositura da ação é decorrência
lógica  e  faculdade  da  parte.  Afinal,  para  os  que  não  possuem  condições
satisfatórias  para  o  pagamento  de  honorários  contratuais,  o  Estado
disponibiliza a Defensoria Pública, incumbida de mal mister, sem custos para o
cidadão.

Portando, se a parte entendeu por bem utilizar-se de advogado
particular, é uma outra questão, não sendo oportuno tal pleito.

Por fim,  o autor/apelante postula majoração dos honorários
advocatícios sob o fundamento de ser irrisório o valor de R$1.000,00 (um mil
reais). Pede a fixação em 20% sobre o valor da condenação.

Com efeito, na hipótese não há como imputar os honorários com
base no valor da condenação, porquanto a obrigação é de fazer, sem valores
monetários. Por isso,  impraticável a cominação em honorários com base na
condenação, como postulado.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AO APELO DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX E O APELO DE JOÃO DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Com fulcro  no  §11º do art. 85 do CPC/15 – honorários recurais,
majoro os honorários fixados na sentença para o valor de R$ 3.000,00 (dois mil
reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04
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