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JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N.  724.347/DF.  NOMEAÇÃO  TARDIA  EM  CONCURSO
PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO POR TRABALHO
NÃO  REALIZADO.  INEQUÍVOCO  ALINHAMENTO  DO
CASO  AO  PARÂMETRO,  RELATIVAMENTE  AO  ÚNICO
OBJETO DO RECURSO AO STF, QUAL SEJA O PLEITO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. IMPOSSÍVEL
ANÁLISE,  EM  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO,  DOS  DANOS
MORAIS, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO,  IN CASU, DE
REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

- Em análise ao objeto do recurso extraordinário, qual seja o
pleito  de  percepção  de  indenização  por  danos  materiais
oriundos da demora na nomeação de candidato aprovado em
concurso público, verifica-se que o decisum atacado, ao negar
tal pedido, coaduna-se com a tese do STF (Tema 671), segundo
a qual, “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”.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, manter o acórdão, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 221.

RELATÓRIO



Trata-se de expediente devolvido pela Vice-Presidência do TJPB
a este Colegiado, por ocasião da interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado
da Paraíba, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, para fins de apreciação de juízo
de  retratação  em acórdão  proferido  no  presente  feito,  relativamente  à  orientação
formulada pelo Excelso STF nos autos do RE n. 724.347/DF (Tema n. 671).

Assevera, em suma, que o Pretório Excelso consagrou, mediante
o precedente em menção, julgado pelo regime de repercussão geral, o entendimento
de que “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”.

Sustenta,  sob referido  prisma e  à  luz  do  teor  do  Código  de
Processo Civil, a necessidade de apreciação de tal questão pelo Relator do acórdão
recorrido,  “a fim de que o órgão julgador possa retratar-se ou manter a decisão,
indicando, se for o caso, a ocorrência de distinguishing […] ou de overruling [...]”.

É o relatório. 

VOTO

De início,  analisando a discussão ora devolvida a este órgão,
exsurge, quanto ao objeto do recurso extraordinário interposto nos autos, qual seja o
pleito  de  reparação  de  danos  materiais  decorrentes  de  demora  na  nomeação  de
aprovado  em  certame,  o  inequívoco  alinhamento  do  acórdão  desta  Corte  com o
parâmetro do Excelso Pretório mencionado, não merecendo qualquer retratação.

Com  efeito,  o  acórdão  lavrado  por  esta  Corte  reconheceu,  à
evidência, ser descabido indenização correspondente às remunerações pelo labor não
empreendido pelo  autor  por ocasião  de sua nomeação tardia  no  encargo de  Juiz
Leigo, o que rende àquele estrita conformidade com o raciocínio do STF no Tema n.
671, pelo qual,  “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”.

Corroborando o entendimento em perfil, revela-se fundamental
a transcrição de excertos do acórdão atacado pela via do recurso extraordinário:

“Inicialmente,  vale  salientar  que  o  promovente  foi  aprovado em
segundo lugar no concurso público para o provimento do encargo
de Juiz Leigo da capital, conforme Diário da Justiça do Estado da
Paraíba do dia 04/04/1996. Entretanto, por ter sido preterido em face
de  nomeações  de  dois  bacharéis  em  Direito,  que  sequer  se
submeteram ao certame público, impetrou mandado de segurança
perante o TJPB, o qual foi concedido a ordem.



Ademais, diante do reconhecimento do seu direito pela via judicial,
o Presidente do TJPB, através da portaria nº 1586, do dia 07/08/2007,
resolveu designar o autor para exercer o encargo de Juiz Leigo junto
ao 1º Juizado Especial Cível da comarca da capital.

Diante do fato narrado, o promovente pleiteia uma indenização por
danos materiais tendo por base os salários que deveria ter recebido
nos 11 anos que foi preterido.

Pois bem. A jurisprudência do STJ, diante de precedente do STF,
mudou de entendimento e passou a considerar incabível qualquer
recebimento  de  salários  antes  da  posse  efetiva,  até  porque  não
houve a efetiva prestação do serviço em prol da Administração.

Assim, em casos que o direito à nomeação é reconhecido através de
Mandado de Segurança (via judicial), como no caso em tela, não há
que se falar em indenização por dano material.

O STJ já decidiu reiteradas vezes que não é cabível condenação em
dano  material  em  caso  de  nomeação  tardia,  in  verbis:  "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)"  (AgRg no  REsp
1.165.962/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ªT, DJe 1/4/2014) 

A recente Jurisprudência pátria é uníssona, in verbis:

“APELAÇÕES  CÍVEIS  E  REEXAME  NECESSÁRIO  –  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  –  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
DA  AGESUL  E  DO  ESTADO  AFASTADAS  -  CONCURSO
PÚBLICO  -  PRETERIÇÃO  NA  NOMEAÇÃO  PARA  OCUPAR
CARGO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO POR
PARTE  DA  ADMINISTRAÇÃO  –  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS INDEVIDOS. 2. A preterição na nomeação do candidato
aprovado em concurso público, não enseja direito à contraprestação
pecuniária  por  trabalho  não  realizado,  porquanto  configuraria
enriquecimento  ilícito.  Danos  materiais  não  devidos.”  (TJMS  –
ROAC 0062732-92.2009.8.12.0001 – Des. Vilson Bertelli – 22/06/2015)

“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
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.”  (AgRg  nos  EDcl  nos  EDcl  no  RMS 30.054/SP,  Rel.
Ministro Og Fernandes, 6ªT, DJe 1/3/2013) 

Ademais,  não  houve  a  prestação  de  serviços  ensejadora  do
pagamento  de  salários  e  demais  benefícios  estatutários  ou
contratuais,  circunstância  que  ensejaria,  em  caso  de  procedência
desta  ação,  enriquecimento  sem  causa  do  autor,  pois,  conforme
asseverado,  os  vencimentos  tem  caráter  de  contraprestação,  não
existindo  qualquer  vínculo  entre  o  autor  e  a  Administração
anteriormente à nomeação.

Assim,  não  lhe  era  devido  salários  ou  mesmo  indenização  que
utilize  a  remuneração  como  parâmetro.  Interpretação  contrária
implicaria, de forma transversa, assegurar ao autor o pagamento de
remuneração,  revestida  de  indenização,  sem  a  devida  e  efetiva
prestação  do  serviço  justificador.  Assim,  a  nomeação  e  posse
ensejam efeitos patrimoniais com efeitos ex nunc.

Portanto,  não  há  direito  de  recuperação  de  verbas  salariais  que,
segundo alegado,  deixou de  receber,  ainda  que  sob a  rubrica  de
indenização,  porque  não  existem  parcelas  em  atraso;  os
vencimentos são devidos a partir do efetivo exercício do cargo, não
se admitindo remunerar serviços não prestados”.

Portanto, como cediço, evidencia-se que, ante a inquestionável
ratificação da inteligência do Excelso STF pelo decisum objeto do presente expediente,
não subsiste qualquer fundamento ao juízo de retratação, devendo, destarte, o feito
ser devolvido à Vice-Presidência do TJPB, para prosseguimento regular do feito.

Ademais, frise-se que, embora delineado pelo Exmo. Des. João
Benedito da Silva, Vice-Presidente da Corte, à fl. 216, eventual dissonância entre o
capítulo do acórdão recorrido que tratara dos danos morais e o acórdão paradigma



do STF, tal circunstância não há de ser apreciada na ocasião presente.

Tal conclusão decorre, sobretudo, da devolutividade do recurso
extraordinário e, igualmente, da vedação ao preceito do non reformatio in pejus, tendo
em vista, respectivamente, a ausência de impugnação da sentença nesse ponto, bem
assim a interposição do recurso pelo promovente, polo a quem prejudicaria eventual
reexame do feito quanto ao deferimento da indenização por danos morais.

Desta feita, voto pela manutenção do acórdão recorrido.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, manter  o  acórdão,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


