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        I - Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida em embargos à execução, em que 
se reconheceu a prescrição de crédito proveniente de contrato de empréstimo imobiliário.  

        II ¿ A fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação 
do direito alegado. Desta forma, o termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última parcela da 
dívida, sendo certo que o vencimento antecipado da dívida decorrente do inadimplemento contratual não 
promove a alteração no termo inicial do prazo prescricional. 

        III ¿ Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de 
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, d do CC/02).  

        IV - Recurso não provido. 
  
A C Ó R D Ã O 
  
        Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. 
       Decide a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, e das notas 
taquigráficas ou registros fonográficos do julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado, juntamente com a ementa. 

  
 [Assinado eletronicamente] 
SERGIO SCHWAITZER 
RELATOR 
OEO 
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1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostas por SORAYA SILVEIRA SIMÕES e por 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ¿ UFRJ em face da sentença que julgou parcialmente 
procedente o pedido, para anular o Edital\UFRJ nº 76, de junho de 2011 (que anulou o concurso no qual a 
Autora fora aprovada em 1º lugar); para condenar a Universidade Federal do Rio de Janeiro a nomear e 
empossar a Autora no cargo de Professor Adjunto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional, especialidade Antropologia e Território; para condenar a Universidade Federal do Rio de Janeiro a 
pagar à Autora as parcelas remuneratórias, vencidas a partir de 14 de junho de 2011, data em que a Autora 
inicialmente entrou em exercício das atribuições do aludido cargo, compensadas todas as parcelas já 
adimplidas administrativamente, sob o mesmo título. Anote-se que desde setembro de 2011 foi deferida 
antecipação de tutela para posse da Autora e produção de todos os efeitos daí decorrentes.   

2. O concurso no qual a Autora foi classificada em 1º lugar foi anulado porque a Autora esteve 
presente durante as provas didáticas dos demais candidatos, que pediram, por esse motivo, a anulação do 
certame, levada a efeito pelo Edital\UFRJ nº 76, de junho de 2011. A presença de candidatos durante a 
realização das provas didáticas de outros candidatos ao cargo de professor é vedada, nos termos do art. 16, 
II, da Resolução nº 11/2010, atualmente revogada pela Resolução do Conselho Universitário nº 12/2014.  

3. No presente caso, apesar da existência de irregularidade no concurso, não houve violação dos 
princípios regentes da administração pública, especialmente a isonomia e a impessoalidade.   Isso porque a 
Autora foi a primeira a fazer a prova didática.  Portanto, não obteve qualquer vantagem ao assistir à prova 
dos demais candidatos.  Estes, tampouco, tiveram prejuízo ou constrangimento, pois todos são profissionais 
experientes, portadores de Diploma de Doutorado. Razoabilidade na manutenção do concurso. Em se 
tratando de mera irregularidade, da qual não decorreu prejuízo aos demais candidatos, deve ser confirmada 


