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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002681-27.2015.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de São João do Rio do Peixe.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Rizomar Macena da Silva Cardoso.
ADVOGADO: José Laurindo da Silva Segundo.
AGRAVADOS:  Prefeito  do Município de  São  João do  Rio  do Peixe e  Presidente  da  Comissão
Especial de Concurso Público do Município de São João do Rio do Peixe.
ADVOGADO: Newton Nobel Sobreira Vita.
 
EMENTA: AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCURSO  PÚBLICO.
PRETENSÃO  DE  RECLASSIFICAÇÃO  UTILIZANDO  O  CRITÉRIO  DA
MAIOR IDADE OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MAIOR NOTA NA PROVA DE
LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIO ETÁRIO DE DESEMPATE. REMISSÃO
AO ESTATUTO DO IDOSO.  INAPLICABILIDADE AO CANDIDATO COM
IDADE  INFERIOR  A  60  ANOS.  MAIOR  NOTA  NA  PROVA  DE  LÍNGUA
PORTUGUESA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE APLICAÇÃO QUANDO IGUAIS
AS  NOTAS  DA  PROVA  OBJETIVA.  HIPÓTESE  INOCORRENTE.
DESPROVIMENTO. 

O critério etário de desempate em razão da maior idade, quando o edital do certame
faz expressa menção à condição de idoso, determinando a aplicação do parágrafo
único  do  art.  27  da  Lei  Federal  nº  10.741/2003,  não  alcança  a  situação  dos
candidatos cuja  idade seja  inferior  a  60 anos (TJMG; APCV 1.0024.12.074984-
1/002; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 24/04/2014; DJEMG 06/05/2014).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º  0002681-27.2015.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante
Rizomar Macena da Silva Cardoso e como Agravados Prefeito do Município de São
João do Rio do Peixe e Presidente da Comissão Especial de Concurso Público do
Município de São João do Rio do Peixe.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO.

Rizomar  Macena  da  Silva  Cardoso interpôs  Agravo  de  Instrumento
contra a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São João do Rio do
Peixe, f. 59/60, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato
supostamente ilegal imputado ao  Prefeito do Município de São João do Rio do
Peixe  e  ao  Presidente  da  Comissão  Especial  de  Concurso  Público  daquele
Município, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a alocasse no
segundo lugar no Certame ou, em caso de já realizada a nomeação dos outros dois
candidatos classificados à sua frente, para que fosse convocada em caráter provisório
para ocupar o cargo a que concorreu, ao fundamento de que não estavam presentes
os  requisitos  legais  para  a  antecipação  da  tutela  recursal,  e  por  ser  vedada  a
concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos
do art. 1º, §3º da Lei n. 8.437/1992. 



Em suas razões, f. 02/11, alegou que foi aprovada em Concurso Público para
o Cargo de Professor Básico I da Prefeitura de São João do Rio do Peixe, que previa
a existência de duas vagas a serem preenchidas, tendo obtido a nota final de 79.5, a
mesma  obtida  por  outros  dois  concorrentes  e,  apesar  de  não  existir  critério  de
desempate para o caso de resultado final, ou seja, quando a nota é obtida com o
somatório da prova objetiva com a de títulos, foi classificada em quarto lugar.

Sustentou que o item 9.5 do Edital de regência estabelece como critérios de
desempate na prova objetiva, sucessivamente, a idade igual ou superior de 60 anos, a
maior nota na prova de Língua Portuguesa, a maior idade do candidato e o sorteio
público,  e  que  este  critério  também deve ser  adotado para  o caso de empate  no
resultado final.

Defendeu que deve ser  utilizado, analogicamente, o parágrafo único do art.
27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (estatuto do idoso),  para que seja estabelecido
como critério de desempate a maior idade ou, subsidiariamente, o segundo critério
que é a maior nota na prova de Língua Portuguesa.

Asseverou que interpôs  recurso administrativo  contra  o resultado final  do
concurso, não tendo obtido resposta da Comissão, que o resultado do certame foi
homologado no dia 09/12/2014, e que já houve a convocação dos dois candidatos
para ocupar as duas vagas existentes.

Requereu  e  teve  deferida  a  antecipação  da  tutela  recursal  para  que  fosse
determinada a sua convocação, em caráter provisório, para ocupar o cargo a que
concorreu no certame e, no mérito, pugnou pelo provimento do Recurso para que a
Decisão seja reformada, classificando-a na segunda colocação do cargo para o qual
prestou concurso.

Contrarrazoando,  f.  83/93,  os  Agravados  alegaram  que  a  concessão  de
Liminar em face da Administração Pública afronta a Lei n.º 8.437/92, por esgotar no
todo, ou em parte, o objeto da ação, havendo o chamado perigo de dano inverso, e
que  há  prejuízo  da  administração  em  inserir  servidores  sem  a  necessidade
administrativa,  por  ordenar  despesas  desnecessárias  e  desequilibrar  as  contas  da
municipalidade.

Sustentou  que  a  Agravante  já  foi  beneficiada  pelo  critério  de  desempate
previsto no Edital, uma vez que no somatório das provas objetivas obteve a sexta
colocação, tendo sido classificada, ao final, na quarta colocação, em virtude da nota
alcançada na prova de língua portuguesa.

Afirmou que a Agravante só poderia ter sua colocação alterada caso a sua
pontuação  na  prova  de  títulos  somada  a  obtida  na  prova  objetiva  superasse  a
pontuação dos candidatos que estavam à sua frente, pugnando pelo desprovimento
do Recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, por entender
ser possível a concessão de Liminar contra a Fazenda Pública, f. 131/134.

É o Relatório.

O STJ1 já se posicionou no sentido de que a vedação contida no art. 1º, §3º

1 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.  CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE



da Lei n. 8.437/1992, aplica-se aos casos de liminares satisfativas irreversíveis, ou
seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao
status quo ante, em caso de sua revogação, sendo cabível para os casos de aumento
ou extensão de vantagens a servidor público, e não para as hipóteses em que o autor
busca  sua  nomeação  e  posse  em cargo  público,  em razão  da  sua  aprovação no
concurso público, o que é o caso em comento.

Pelo resultado final do certame, f. 48, a Agravante encontra-se na  quarta
colocação e pretende ser reclassificada para a  segunda colocação do cargo para o
qual prestou concurso, utilizando, analogicamente, o parágrafo único do art. 27 da
Lei Federal nº 10.741/2003, para que seja estabelecido como critério de desempate a
maior idade ou, subsidiariamente, da maior nota na prova de Língua Portuguesa.

O Edital prevê em seu item 9.22 que a  classificação final dos candidatos
aprovados  será  realizada  de  forma  decrescente,  através  do  somatório das  notas
obtidas na prova objetiva e dos pontos alcançados na aferição dos títulos e, para a
hipótese de empate entre candidatos na prova objetiva, o item 9.53 estabelece
quatro  critérios  sucessivos de  desempate,  sendo  eles  a  preferência  para  os
candidatos com idade igual ou superior de 60 anos, a maior nota na prova de Língua
Portuguesa, a maior idade do candidato e o sorteio público.

Os Tribunais de Justiça4 da nossa Federação tem se posicionado no sentido

VAGAS.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA  DE  SENTENÇA  CONTRA  A  FAZENDA
PÚBLICA.POSSIBILIDADE.  MEDIDA  LIMINAR  CONTRA  O  PODER  PÚBLICO.  LIMINARES
SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92
E 1º DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas
no art.  2º-B da Lei  n.  9.494/97,  o  que não é  o caso dos autos,  pois  não há determinação de pagamentos
pretéritos,  mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado.  2. O disposto no art.  1º, § 3º, da Lei n.
8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em
parte, o objeto da ação, refere-se "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" (REsp 664.224/RJ,
Rel.  Min.  Teori  Albino Zavascki,  Primeira  Turma,  julgado em 5.9.2006,  DJ 1.3.2007,  p.  230).  Contudo,  a
irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do
STJ. 3. "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. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
17.774/DF,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  18/10/2011,  DJe
26/10/2011).

2 Edital  n.º 001/2013 – Item 9.2 – Para os cargos do Grupo Magistério, a Classificação Final  dos
candidatos aprovados será realizada em ordem decrescente, através do somatório das notas obtidas
na Prova Objetiva e dos pontos alcançados na aferição dos títulos [...].

3 Edital  n.º  001/2013 –  Item 9.5  –  Caso  os  candidatos  concorrentes  obtenham idêntica  na  prova
objetiva,  serão  utilizados,  sucessivamente,  os  seguintes  critérios  de  desempate,  para  fins  de
classificação:
a) aos candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27 da Lei
Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
c) maior idade;
d) sorteio público.

4 REEXAME NECESSÁRIO.  APELAÇÃO.  PEDIDO NÃO RATIFICADO APÓS O JULGAMENTO DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.  CRITÉRIO  ETÁRIO  DE  DESEMPATE.
REMISSÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. APLICAÇÃO PARA PESSOAS INFERIORES A 60 ANOS DE
IDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Não se deve conhecer de apelação que foi apresentada antes da interposição
dos  embargos  de  declaração,  e  cujo  pedido  não  foi  reiterado  após  o  julgamento  destes.  2-  O  critério  de
desempate etário, isto é, idade mais elevada, previsto no edital de concurso público com base no Estatuto do
Idoso revela-se aplicável ao candidato que ostenta a condição de idoso (TJMG; AC-RN 1.0024.12.130053-



de que o critério etário de desempate em razão da maior idade, quando o Edital do
certame faz expressa menção à condição de idoso,  determinando a aplicação do
parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003, não alcança a situação dos
candidatos  cuja  idade  seja  inferior  a  60  anos,  não  sendo  possível,  destarte,  a
aplicação desse critério de desempate como requer a Agravante, já que não há idoso
entre os candidatos que alcançaram a nota final de 79.5.

Quanto ao pedido para que seja aplicado como critério de desempate a maior
nota na prova de Língua Portuguesa, este só seria utilizado, consoante item 9.5 do
Edital de regulação do Certame, quando os candidatos alcançassem idêntica nota
na prova objetiva, o que não ocorreu, porquanto, consta do Edital de divulgação do
resultado do Certame, f. 37, que a Agravante alcançou a nota 72,5 na prova objetiva,
diferentemente dos outros dois candidatos que alcançaram a nota 75,0, não havendo
igualdade  de  notas  na  prova  objetiva  entre  ela  e  os  demais  concorrentes,  mas
igualdade na nota final, o que impossibilita, também, a utilização do referido critério
de desempate, na forma requerida no mérito do presente Recurso.

Posto  isso, conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  nego-lhe  provimento,
tornando insubsistente a Liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

7/002; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 20/03/2015; DJEMG 13/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL.  CONCURSO PÚBLICO.  CRITÉRIO  ETÁRIO DE DESEMPATE.  REMISSÃO AO
ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE AO CANDIDATO COM IDADE INFERIOR A 60 ANOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O critério etário de desempate em razão da maior idade, quando o edital do
certame faz expressa menção à condição de idoso, determinando a aplicação do parágrafo único do art. 27 da
Lei Federal nº 10.741/2003, não alcança a situação dos candidatos cuja idade seja inferior a 60 anos (TJMG;
APCV 1.0024.12.074984-1/002; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 24/04/2014; DJEMG 06/05/2014).

Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE
RECURSAL.  CONCURSO  PÚBLICO  AO  CARGO  DE  MECÂNICO.  CRITÉRIO  DE  DESEMPATE.
ESTATUTO DO IDOSO. 1) Legitimidade recursal: Pacífica, na jurisprudência, a atribuição à Pessoa Jurídica
de  Direito  Público  da  legitimidade  recursal  em mandado  de  segurança.  Ressalva  apenas  na  hipótese  de  a
autoridade apontada como coatora ser o próprio representante judicial daquela, admitindo-se a sua legitimidade
recursal. Prefeito Municipal que, in casu, detém legitimidade para recorrer (art. 12, II, do CPC). 2) Empate em
concurso: Impetrante - classificado em 4º lugar no concurso público n.º 001/2007, ao cargo de mecânico - que
ataca o procedimento utilizado pela administração (sorteio) a fim de proceder ao desempate  entre ele e os
litisconsortes passivos, 2º e 3º colocados no concurso. 3) Critério de Desempate: Procedimento adotado pela
administração do concurso que se mostra dentro da legalidade, porquanto o critério de desempate por idade,
constante  no item 6.4.1.  do edital,  tem sua aplicação condicionada à  incidência  do Estatuto do Idoso (Lei
10.741/2003),  o qual se aplica tão-somente aos maiores  de 60 anos (art.  1º).  SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO (Apelação Cível Nº 70027612530,
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em
12/02/2009).


