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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO QUE CONCLUIU
O  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADO  POR  FORÇA  DE
DECISÃO  LIMINAR.  SERVIDOR  QUE  SE  ENCONTRA
TRABALHANDO  EM  CAMPO.  REMUNERAÇÃO
CORRESPONDENTE  ÀQUELA  PERCEBIDA  DURANTE  O
CURSO.  NECESSIDADE  DE  CONTRAPRESTAÇÃO
EQUIVALENTE AO SOLDADO ENGAJADO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE ALEGADA.  ART.  1º,  DA LEI  Nº  9.494/97  E
ART.  1º,  §  3º,  DA  LEI  N 8.437/92.  AUSÊNCIA  DE  VEDAÇÃO.
CASO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO
NORMATIVO.  REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SEGUIMENTO
NEGADO. CPC, ART. 557, CAPUT. 

“O art.  1º  da Lei  nº  9.494/97,  ao  taxar  as  situações  que vedam a
concessão da tutela antecipada acabou por reforçar o entendimento
contrário,  permitindo  a  eficácia  da  medida  antecipatória  em
desfavor do ente público quando a hipótese em discussão não está
prevista no aludido dispositivo legal”.1

O disposto no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 não importa óbice à
concessão de antecipação de tutela quando a medida for reversível.
É  que  ao  fixar  o  impedimento,  o  dispositivo “está  se  referindo,
embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas
irreversíveis,  ou  seja,  àquelas  cuja  execução  produz  resultado
prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua
revogação.  A  situação  de  fato  consumado  decorrente  da
irreversibilidade é que importa o esgotamento do objeto da ação”.2 

1 STJ - AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA
TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011.

2 Antecipação da tutela. Zavascki, Teori Albino. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 208.



“O  STF  tem  se  orientado  no  sentido  de  que  o  pagamento  da
remuneração  aos  candidatos  sub  judice,  bem  assim  eventuais
aumentos inerentes ao desenvolvimento na carreira não implicam
em  afronta  à  decisão  proferida  na  ADC  n°  4  do  STF,  pois,  em
verdade,  consistem em mera  consequência  decorrente  do regular
exercício do cargo. […] Destarte, a circunstância de o candidato estar
sub  judice  não  o  impede  de  prosseguir  com  os  cursos  de
aperfeiçoamento e qualificação, como aliás, ocorreu in casu, tendo o
candidato  logrado  aprovação.  Assim,  o  direito  à  remuneração
respectiva consiste em consequência necessária do provimento do
cargo em que efetivamente desempenha suas atividades, sob pena,
inclusive,  de  enriquecimento  ilícito  da  Administração,  não
implicando ofensa ao que preceitua a Súmula “Vinculante nº 4 do
STF”.3

Relatório

Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo Estado da Paraíba
contra  decisão  interlocutória  que,  nos  autos  da  obrigação  de  fazer  cumulada  com
indenização por danos morais, promovida por Juvenal Rodrigues de Lima em desfavor do
Estado da Paraíba, deferiu o pedido de tutela antecipada. 

Na decisão recorrida, o magistrado acolheu a pretensão liminar do
autor, determinando ao Estado da Paraíba que fosse providenciado seu enquadramento
funcional no cargo de Soldado PM-02 e, em consequência, seja implantado o soldo e todas
as vantagens correspondentes.

Inconformado, recorre o Estado da Paraíba aduzindo, em apertada
síntese, que a decisão recorrida importa infração ao art. 1º, da Lei nº 9.494/97, bem assim
que esgota o objeto da demanda.

De outro lado, afirma a impossibilidade de aplicação da teoria do
fato  consumado,  uma vez  que a  pretensão  do  recorrido  se  funda em decisão  judicial
sujeita, ainda, à revogação.

Defende a existência de perigo de lesão grave e de difícil reparação,
uma vez que o agravado passará a ser remunerado como Soldado Engajado, quando, em
verdade, a contraprestação deveria ser àquela inerente ao Soldado Recruta. Argumenta,
ainda, haver decisão monocrática da Corte em caso idêntico, indeferindo a pretensão do
recorrido. 

Ao final, pugna pela atribuição de liminar ao recurso, a fim de que a
3 STF – RCL 16504 – Rel. Min. Luiz Fux – Decisão Monocrática – DJE nº 240, divulgado em 05/12/2013.



decisão recorrida tenha seus efeitos suspensos, até que seja julgado o mérito do recurso.

Em face da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

Conforme colhe-se dos autos, o autor/recorrido participou do Curso
de Formação de Soldado mediante decisão liminar e estaria, por força da conclusão do
referido curso, trabalhando em campo.

Segundo narra o agravado na petição inicial da demanda, embora
tenha  logrado  êxito  no  curso  e  esteja  laborando  como  Soldado  Engajado,  continua  a
receber  a  contraprestação  mensal  equivalente  ao  Soldado  Recruta,  o  que  estaria  lhe
causando prejuízos financeiros.

Como  esclarecido  linhas  atrás,  o  magistrado,  baseado  em decisão
para  caso  idêntico  proferida  pelo  STF,  deferiu  a  pretensão,  a  fim  de  determinar  a
promoção do recorrido, com os reflexos correspondentes na remuneração.

O recurso ventila a discussão sobre a possibilidade de se antecipar a
tutela para remunerar o recorrido como Soldado Engajado, quando sua participação no
Curso de Formação de Soldado se deu por força de liminar, que ainda pende de solução
judicial definitiva.

Segundo o recorrente, a decisão que deferiu o pedido encontra óbice
no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de esgotar o objeto da lide.

Em que pesem os argumentos do recorrente,  penso que a decisão
recorrida não merece reparos. Como bem afirma o Desembargador Vasco Della Giustina,
na qualidade de convocado para integrar a 6ª Turma do STJ, “o art. 1º da Lei nº 9.494/97,
ao taxar as situações que vedam a concessão da tutela antecipada acabou por reforçar o
entendimento contrário, permitindo a eficácia da medida antecipatória em desfavor do
ente público quando a hipótese em discussão não está prevista no aludido dispositivo
legal”.4

Da referida decisão extrai-se, ainda, a lição de Renato Luís Benucci,
que afirma: 

"Com efeito, tendo a referida lei determinado as hipóteses em que
a  antecipação  de  tutela  não  poderia  ser  deferida,  aplicando  ao
instituto da antecipação da tutela as mesmas limitações quanto à

4 STJ - AgRg no Ag 1185319/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA
TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011.



concessão  de  liminares  em  mandado  de  segurança,  a  contrário
sensu, acabou por reconhecer o cabimento da antecipação de tutela
em face da Fazenda Pública nas hipóteses não previstas no texto
legal. Acabou por, indiretamente, superar as limitações genéricas a
toda espécie de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública,
como  o  óbice  do  reexame  necessário,  pois  se  este  impedisse  a
concessão da tutela antecipada, necessidade alguma haveria de se
editar  um  diploma  específico  para  restringir  a  incidência  da
antecipação de tutela em face da Fazenda Pública."5 

Partindo dessa premissa, afasta-se o entendimento de que a vedação
à  concessão  da  antecipação  da  tutela  em  desfavor  da  Fazenda  Pública  tem  caráter
genérico,  autorizando  o  deferimento  quando  a  hipótese  não  estiver  dentre  aquelas
expressamente indicadas no art. 1º, da Lei nº 9.494/976, que verbera:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do
Código de Processo Civil  o disposto nos arts.  5º  e  seu parágrafo
único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º
da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº
8.437, de 30 de junho de 1992.

Por outro lado, o art. 1º, da Lei nº 8.437/92 estabelece que “não será
cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de
vedação legal.

A Lei do Mandado de Segurança, por sua vez, prevê, no § 2º do art.
7º,  que  “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de
créditos  tributários,  a  entrega  de  mercadorias  e  bens  provenientes  do  exterior,  a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. 

Note-se  que  o  caso  dos  autos  não  se  amolda  a  nenhuma  das
hipóteses descritas nos normativos, eis que não se trata de reclassificação ou equiparação
de servidor público ou concessão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, mas
de determinação para que o recorrido, que desempenha a função de Soldado Engajado,
ainda que sob judice, perceba a remuneração condizendo com o trabalho que realiza, com
todos os seus ônus e bônus. 

Não por outra razão, o Ministro Luiz Fux, no exame de reclamação
5 Antecipação da Tutela em Face da Fazenda Pública", São Paulo: Dialética, 2001, p. 64
6 “A decisão proferida pela Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra

a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997”.Rcl 5207 AgR, Relator(a):  Min.
RICARDO LEWANDOWSKI,  Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2009, DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT
VOL-02380-01 PP-00153 LEXSTF v. 31, n. 371, 2009, p. 161-166



veiculada  pelo  Estado  da  Paraíba  em  caso  idêntico,  decidiu  que  o  STF  “[...]  tem  se
orientado no sentido de que o pagamento da remuneração aos candidatos sub judice,
bem assim eventuais aumentos inerentes ao desenvolvimento na carreira não implicam
em afronta à decisão proferida na ADC n° 4 do STF, pois, em verdade, consistem em
mera  consequência  decorrente  do  regular  exercício  do  cargo.  […]  Destarte,  a
circunstância de o candidato estar sub judice não o impede de prosseguir com os cursos
de  aperfeiçoamento  e  qualificação,  como  aliás,  ocorreu  in  casu,  tendo  o  candidato
logrado aprovação. Assim, o direito à remuneração respectiva consiste em consequência
necessária do provimento do cargo em que efetivamente desempenha suas atividades,
sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da Administração, não implicando ofensa
ao que preceitua a Súmula “Vinculante nº 4 do STF”.7

Ademais,  o  STJ  tem  flexibilizado  as  regras  para  a  concessão  de
liminares em desfavor da Fazenda Pública, permitindo que, em determinadas situações,
decisões liminares com cunho satisfativo sejam concedidas Apenas para ilustrar, confira-se
o precedente:

“A vedação contida nos arts.  1º,  §  3º,  da Lei 8.437/92 e  1º  da Lei
9.494/97,  quanto  à  concessão  de  antecipação  de  tutela  contra  a
Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a
servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca
sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação
no concurso público."8 

“A  jurisprudência  desta  Corte  assentou  entendimento  de  que  a
vedação à antecipação de tutela contra o Poder Público contida no
§3º do art. 1ºda Lei 8.437/92 eno art. 1ºda Lei 9.494/97 não se aplica
na hipóteses em que candidato aprovado em concurso busca sua
nomeação e posse em cargo público”.9

Por outro lado, não enxergo como óbice ao deferimento da medida o
disposto no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92. É que ao fixar o impedimento, o dispositivo
“está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas
irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o
retorno ao  status quo ante,  em caso de sua revogação. A situação de fato consumado
decorrente da irreversibilidade é que importa o esgotamento do objeto da ação”.10 

Ressalte-se, por fim, que a decisão é possível de reversão no futuro e
não  haverá  prejuízo  ao  tesouro  estadual,  na  medida  em  que  a  remuneração  paga  ao
recorrente  não  constitui  gasto  inútil  ou  imotivado,  mas  investimento  em  segurança
pública, mediante contraprestação correspondente ao serviço do Policial Militar.

7 STF – RCL 16504 – Rel. Min. Luiz Fux – Decisão Monocrática – DJE nº 240, divulgado em 05/12/2013.
8 STJ - AgRg no Ag 1.161.985/ES - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – T5 – J. 22.6.2010 - DJe 2.8.2010.
9 STJ -  AgRg no REsp 1234859/AM, Rel.  Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe

10/02/2012
10 Antecipação da tutela. Zavascki, Teori Albino. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 208.



Isto posto e considerando as decisões do STJ e do STF sobre o tema,
nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado


