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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA. 
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO. 
DEFERIMENTO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
NOMEAÇÃO  PARA  O  CARGO  DE  ANALISTA 
JUDICIÁRIO.   ACRÉSCIMO  DE  GASTOS  PARA  O 
ENTE  PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO 
EXPRESSA  NA  LEGISLAÇÃO  PÁTRIA.   LEI  Nº 
9.494/97. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  REFORMA  DA 
DECISÃO AGRAVADA.  APLICAÇÃO DO ART.  557, 
§1º-A, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
PROVIMENTO DO RECURSO INSTRUMENTAL.

- Não se admite o deferimento de liminar em demanda 
que  vise  a  implantação/majoração  de  verba 
anteriormente  não  recebida  por  servidor  público, 
porquanto  caracteriza,  consequentemente,  acréscimo 
de gastos em desfavor do Poder Público. 

- “O  art.  1º-B  da  Lei  n.  9.494/97  estabeleceu  a  
impossibilidade  de  concessão  da  tutela  antecipada  
contra  a  Fazenda  Pública  que  objetivem 
reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de  
vantagens  pecuniárias  a  servidores  públicos,  bem  
como lhes conceder pagamento de vencimentos.” (STJ. 
RMS 25828 / DF. Rel. Min. Jorge Mussi. J. em 28/05/2009).
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- “Não é dado ao juiz deferir liminares contra o poder  
público  que  impliquem  outorga  ou  acréscimo  
remuneratório em favor de servidor público, segundo  
sólida  jurisprudência  do  STF”  (TJPB.  AI  nº 
200.2010.034.049-2/001. Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho. 
J. em 14/12/2010) 

VISTOS

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Paraíba 

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de 

Sousa que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer movida por Shanally 

Elias Marques Franca, deferiu a tutela antecipatória determinando que o agravante, 

através dos órgãos do Poder Judiciário (art. 96, I da Constituição Federal), proceda 

à nomeação e posse da autora no cargo de analista judiciária (área judiciária), para 

o qual logrou aprovação – fls. 30.

O ente estatal manejou a presente súplica instrumental argumentando 

que a Lei nº 8.437/92, art. 1º,  §3º e  Lei nº 9.494/9, art. 1º, vedam a concessão de 

medidas de urgência em face da Fazenda Pública que esgotem no todo, ou em 

parte, o objeto da ação. 

Ademais,  sustenta  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de 

repercussão geral (RE 598.099/MS), já decidiu que, em se tratando de concurso 

público, a administração fica vinculada ao número de vagas previstas no edital do 

certame,  o  que  inocorre  na  hipótese dos  autos,  porquanto  o  cargo para  o  qual 

concorreu a agravada, qual seja, Analista Judiciário 7ª Região, foi  designado tão 

somente cadastro de reserva.

Segue relatando que, inobstante tal previsão (cadastro de reserva), a 

administração  procedeu  à  nomeação  de  44  (quarenta  e  quatro)  candidatos  ao 

mencionado cargo.

Afirma,  ademais,  que “a Suprema Corte  asseverou que o dever  da  

Administração limita-se às vagas expressamente previstas no edital  de concurso,  
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não  se  estendendo  a  todas  aquelas  existentes,  nem  àquelas  surgidas  

posteriormente.” - fls. 05

Sustenta, destarte, a ausência de preterições ou arbítrios que amparem 

o direito da promovente à nomeação e posse em referência. 

Por fim, tece considerações acerca da limitação orçamentária que vem 

suportando o Tribunal de Justiça da Paraíba, questão, inclusive, abordada no âmbito 

do Conselho Nacional de Justiça, em Procedimento de Cumprimento de Decisão 

instaurado com vistas ao acompanhamento do cumprimento de aresto exarado nos 

Pedidos  de  Providências,  por  meio  dos  quais  candidatos  aprovados  no  mesmo 

concurso público da ora recorrida pleitearam que o TJPB fosse compelido a realizar 

as  respectivas  nomeações.   Destaca,  outrossim,  o  impacto  que  tais  nomeações 

gerariam na folha de pessoal da Corte paraibana, que, além de ultrapassar o limite 

prudencial  estabelecido na Lei  de Responsabilidade Fiscal,  ensejariam a falta de 

recursos financeiros e orçamentários.

Ao  final,  após  tais  explanações,  pugna  pela  atribuição  de  efeito 

suspensivo à presente irresignação, com vistas a sobrestar a interlocutória recorrida.

No mérito, pleiteia a revogação da medida concedida em primeiro grau.

Pedido de efeito suspensivo deferido – fls. 106/ 108.

Contrarrazões pela agravada – fls. 127/140.

Informações prestadas pelo MM Juiz de base – fls. 144.

Instada  a  manifestar-se,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  ofertou 

parecer às fls. 147/151, opinando pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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DECIDO

Como pode ser visto do relatório, o agravante busca a modificação do 

decisum que determinou a posse e nomeação da recorrida no cargo de Analista 

Judiciário (área judiciária) da 7ª Região. 

Pois bem, entendo que a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando  a  postulação  liminar  formulada  pela  promovente,  ora 

agravada, em primeiro grau de jurisdição, enxergo que a mesma encontra expressa 

vedação na Lei nº 9.494/97, que proíbe a concessão de tutela antecipada contra a 

Fazenda  Pública  que  implique  em  reclassificação,  equiparação,  aumentos  ou 

extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder 

pagamento de vencimentos.

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCESSÃO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI  
9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. Trata-se de demanda ajuizada com o fito de reparação de  
galeria pluvial danificada, bem como do dano material ante a  
responsabilização objetiva do Município de Curitiba. 
2.  A jurisprudência  do Superior  Tribunal  de  Justiça é  
firme  no  sentido  de  que  a  concessão  de  Tutela  
Antecipada  contra  a  Fazenda  Pública  é  possível  nas  
hipóteses em que não incidam as vedações previstas na  
Lei  9.494/1997,  quais  sejam  demandas  sobre 
reclassificação,  equiparação,  aumento ou extensão de  
vantagens  pecuniárias  de  servidor  público  ou  
concessão de pagamento de vencimentos.
3. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp 311391 / PR. 
Rel. Herman Benjamin. J. em 26/05/2009). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  
DELEGADO  DA  POLÍCIA  DO  DISTRITO  FEDERAL.  
REMUNERAÇÃO  POR  SUBSÍDIO.  MANUTENÇÃO  DAS 
VANTAGENS  PESSOAIS  INCORPORADAS.  

Desembargador José Ricardo Porto 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-
B DA LEI N. 9.494/97.
1.  O  art.  1º-B  da  Lei  n.  9.494/97  estabeleceu  a  
impossibilidade  de  concessão  da  tutela  antecipada  
contra a Fazenda Pública que objetivem reclassificação,  
equiparação,  aumentos  ou  extensão  de  vantagens 
pecuniárias  a  servidores  públicos,  bem  como  lhes  
conceder pagamento de vencimentos.
2.  Essas vedações foram interpretadas por esta Corte de 
forma  restritiva,  reforçando  o  entendimento  de  que,  a  
contrario  sensu,  é  permitida  a  eficácia  da  medida  
antecipatória em desfavor do ente público nas hipóteses não  
previstas no aludido dispositivo legal.
3.  A  pretensão  de  cumulação  das  vantagens  pessoais  
incorporadas  com  o  subsídio,  regime  remuneratório  
instituído pela Lei n. 11.361/2006, não configura exceção à 
regra  estabelecida  no  art.  1º-B  da  Lei  n.  9.494/97,  pois  
demonstra  desejo  de  aferir  verdadeiro  aumento  de  
vencimentos.
4. Recurso ordinário improvido.” (STJ. RMS 25828 / DF. Rel. 
Min. Jorge Mussi. J. em 28/05/2009). Grifei

No mesmo diapasão, também já se manifestou esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer  
c/c cobrança de diferenças salariais. Antecipação da tutela.  
Deferimento.  Irresignação.  Aumento  da  remuneração  de 
servidor  em sede  de  tutela  antecipada  contra  a  Fazenda  
Pública. Vedação imposta pelo art. 1º da Lei nº 9.494/ 97.  
Provimento. "não é possível a antecipação dos efeitos da  
tutela em face da Fazenda Pública,  nas hipóteses em 
que  a  concessão  do  pedido  liminar  implique  a  
reclassificação  ou  a  equiparação  de  servidores 
públicos,  bem  como  a  concessão  de  aumento  ou  a  
extensão de vantagens, o pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias e, ainda, quando esgote, no todo 
ou em parte, o objeto da ação. " (RESP 900.672/ RN, Rel.  
Ministra  denise  arruda,  primeira  turma,  julgado  em 
09/09/2008,  dje  24/09/2008).” (TJPB.  AI  nº 
200.2011.002359-1/001. Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. J. em 24/05/2011). Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer  
c/c pedido condenatório e de antecipação de tutela. Pedido  
de  majoração  e  implantação  imediata  da  gratificação  
temporária  educacional  (cepes).  Tutela  antecipada  
indeferida. Necessidade de dilação probatória mais acurada 
em  sede  de  primeira  instância.  Ausência  de  prova 
inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações.  
Inteligência do art. 273 do CPC. Vedação à concessão de  
liminares contra a Fazenda Pública que impliquem oneração  
(art.  1º  da  Lei  nº  9494/97).  Jurisprudência  do  Supremo 
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Tribunal Federal. Decisão mantida. Desprovimento. Ausente  
prova inequívoca capaz de convencer  da verossimilhança 
das  alegações  prevista  no  artigo  273,  do  CPC,  torna-se 
impossível  a  concessão  da  antecipação  da  tutela 
pretendida. Não é dado ao juiz deferir liminares contra o  
poder  público  que  impliquem  outorga  ou  acréscimo 
remuneratório  em favor  de  servidor  público,  segundo  
sólida  jurisprudência  do  STF.”  (TJPB.  AI  nº 
200.2010.034.049-2/001. Rel. Des. Genésio Gomes Pereira 
Filho. J. em 14/12/2010). Grifei.

Dito isso, entendo que as razões que levaram o Juízo a quo a conceder 

a antecipação de tutela não são dotadas da necessária solidez jurídica, porquanto a 

pretensão da autora,  consistente na sua nomeação para o cargo em referência, 

implicará  em  aumento  de  pagamento  para  os  cofres  públicos,  o  que  é 

expressamente vedado por lei, quando da ocasião de concessão de liminar.

Por todo o exposto, com espeque na jurisprudência desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça, utilizo-me do caput, do art. 557, §1º-A, da Lei Adjetiva 

Civil, para   dar provimento ao presente recurso, em harmonia com o parecer 
ministerial.

Cumpra–s e.

Intimações necessárias.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR 

J/01
RJ07
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