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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo de Instrumento – Nº 2005767-06.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Lúcia Helena da Costa Bezerra e Vivian de Oliveira Lopes – 
Adv.: Hantony Cassio Ferreira da Costa

Agravado:  Município Mataraca - Adv.: Karla Suiany Almeida Mangueira 
Guedes

EMENTA: AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – 
PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE   RECURSAL. 
REJEIÇÃO.  MÉRITO:  INTERLOCUTÓRIA  QUE 
ESGOTA  O  MÉRITO  –  VEDAÇÃO  -  BENEFÍCIO 
LEGAL  EM  FAVOR  DA  FAZENDA  PÚBLICA  - 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
−“Embora o STJ reconheça ser da parte o ônus de  
comprovar a ocorrência de feriados, para efeito de  
tempestividade recursal, entendendo inclusive, ser  
imprescindível  a  juntada  de  documento  idôneo,  
tendo  em vista  a  sua  impossibilidade  de  tomar  
conhecimento de todos os  feriados municipais  e 
estaduais,  considera que no caso das instâncias  
ordinárias,  é impossível  que um Desembargador  
não tenha conhecimento de feriados que venham 
a suspender o expediente forense”.
- Impossibilidade legal de interlocutória contra a 
Fazenda Pública esgotar o objeto da pretensão.
- Só por decisão final meritória, ou seja, através 
de sentença ou Acórdão de Apelação, a pretensão 
do agravante poderia ser concedida.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por  Lúcia 
Helena  da  Costa  Bezerra  e  Vivian  de  Oliveira  Lopes,  hostilizando 
interlocutória  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  da  Comarca  de 
Mamanguape,  o  qual  indeferiu  o  pedido  de  Liminar,  nos  autos  da  Ação  de 
Obrigação de Fazer, proposta contra o Município de Mataraca.

Na  decisão  atacada,  a  Magistrada  considerou  a 
impossibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que 
não restou comprovado o periculum in mora.

Irresignadas,  Lúcia  Helena  da  Costa  Bezerra  e  Vivan  de 
Oliveira Lopes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando que 
prestaram concurso público para o Município acima mencionado, ambas para o 
cargo  de  “enfermeiro  plantonista”,  tendo  obtido  a  1ª  e  2ª  colocação, 
respectivamente, e ainda não foram nomeadas e empossadas. Afirmam também, 
que em suas vagas, encontram-se pessoas contratadas precariamente e que por 
não  terem  sido  nomeadas,  estão  sendo  prejudicadas,  uma  vez  que  estão 
deixando de  perceber  as  verbas  salariais  que possuem natureza alimentar  e 
garantem a sobrevivência das agravantes.

Ao final,  pugnam provimento do recurso,  para que sejam 
nomeadas e empossadas.

Indeferimento de pedido de efeito suspensivo (fls. 99/103).

Contrarrazões de fls. 108/118, arguindo preliminarmente, o 
não conhecimento do recurso. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria  de Justiça  emitiu  parecer  de fls.  121/124, 
opinando pelo acolhimento da preliminar de intempestividade recursal, arguida 
pelo agravado.
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É o relatório.

V O T O

Preliminar de Intempestividade:

O agravado ao apresentar suas contrarrazões (fls. 108/118), 
arguiu  inicialmente,  o  não  conhecimento  do  recurso,  considerando  a  sua 
intempestividade.

Vejamos.

A decisão agravada foi publicada no dia 22 de abril de 2014 
(terça-feira). Sendo assim, o prazo para interposição do recurso começou a fluir 
no dia 23/04/2014 e encerrando-se no dia 02/05/2014 (sexta-feira).

Ocorre que, o dia 02 de maio de 2014, fora declarado como 
facultativo neste Judiciário Estadual (Ato da Presidência: 13/2014). E assim, o 
dia final para interposição do agravo aconteceu no dia 05/05/2014.

O agravante por sua vez, protocolou a petição recursal no 
dia 05/05/2014, portanto, dentro do prazo estabelecido no art. 184 do CPC.

Art. 184.  Salvo  disposição  em  contrário, 
computar-se-ão  os  prazos,  excluindo  o  dia  do 
começo  e  incluindo  o  do  vencimento.  (Redação 
dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
§  1o  Considera-se  prorrogado  o  prazo  até  o 
primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado 
ou  em dia  em que:  (Redação  dada  pela  Lei  nº 
5.925, de 1º.10.1973)
I - for determinado o fechamento do fórum;

Em suas contrarrazões, citando decisões do STJ, o Município 
de  Mataraca  arguiu  a  intempestividade  recursal,  alegando  que  não  fora 
comprovada a ocorrência do feriado alegado.

Não merece prosperar tal insurgência tendo em vista, que 
embora o STJ reconheça ser  da parte  o ônus de comprovar a ocorrência de 
feriados,  para  efeito  de  tempestividade  recursal,  entendendo  inclusive,  ser 
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imprescindível  a  juntada  de  documento  idôneo,  tendo  em  vista  a  sua 
impossibilidade  de  tomar  conhecimento  de  todos  os  feriados  municipais  e 
estaduais, considera que no caso das instâncias ordinárias, é impossível que um 
Desembargador não tenha conhecimento de feriados que venham a suspender o 
expediente forense. 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  DE  APELAÇÃO. 
RECESSO  FORENSE.  PORTARIA  DO  TRIBUNAL 
ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 
1. O acórdão atacado decidiu que compete à parte 
que  interpõe  apelação  comprovar,  para  fins  de 
aferição da tempestividade recursal, a ocorrência 
de  recesso  forense  decorrente  de  Portaria 
confeccionada  pela  própria  Corte  Estadual, 
exigência  considerada  descabida  pelo  ora 
recorrente.  2.  A  jurisprudência  desta  Corte 
reconhece que é ônus do recorrente comprovar a 
ocorrência  de  feriado  local,  paralisação  ou 
interrupção  do  expediente  forense  por  ato 
normativo  da  Justiça  do  Estado,  sob  pena  de 
intempestividade. 3. Esse posicionamento calca-se 
na necessidade de fornecer um substrato mínimo à 
aferição  da  tempestividade  dos  recursos 
encaminhados  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
uma  vez  que  os  membros  desta  Corte  não 
possuem  meios  para  terem  ciência  de  todo  e 
qualquer  feriado  municipal  ou  estadual,  muito 
menos  das  Portarias  dos  Tribunais  Estaduais  e 
Regionais que, por um motivo ou outro, importem 
alteração do expediente forense.  4. Entretanto, 
essa orientação não pode ser transplantada 
para  as  instâncias  ordinárias  de  maneira 
irrefletida,  pois  não  é  concebível  que  o 
Tribunal  de Justiça do Estado do Amazonas 
desconheça  uma portaria  subscrita  por  seu 
Desembargador  Presidente  que  implicou  a 
suspensão  do  expediente  e  dos  prazos 
recursais durante o recesso de final de ano, 
daí  por  que  não  há  qualquer  justificativa 
minimamente razoável  para se exigir que o 
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recurso  de  apelação  seja  acompanhado  de 
cópia desse ato. 5. Relevada a intempestividade, 
devem os autos retornar à instância ordinária para 
o  prosseguimento  de  análise  da  apelação.  6. 
Recurso especial provido. (REsp 1165782/AM, Rel. 
Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010).

Neste sentido, rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da decisão do Magistrado 
singular que negou o pedido de Liminar para que as agravantes tomassem posse 
imediatamente  no  cargo  de  Enfermeira  Plantonista,  da  Prefeitura  Municipal 
Mataraca.

Inicialmente, verifica-se nos autos que o edital do concurso 
oferecia duas vagas para o cargo de Enfermeira Plantonista,  no Município de 
Mataraca (fls. 38/68). Ocorre que as agravadas Lúcia Helena da Costa Bezerra e 
Vivian de Oliveira Lopes,  foram classificadas e aprovadas em primeiro e segundo 
lugar respectivamente (fls. 70/79).

Em  razão  do  Princípio  da  Indisponibilidade  do  Interesse 
Público e da Veracidade e Legitimidade dos Atos Administrativos, em regra, a 
concessão de tutela antecipada contra  a Fazenda Pública deve ser  vista com 
cautela e dentro do permissivo legal, sendo, em regra, excepcional.

Entende-se  que  a  decisão  pretendida  pelas  agravantes, 
esgota o objeto da ação, o que é impossibilitado pela Lei nº. 8.437, de 30 de 
junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos 
do Poder Público, vejamos:

Lei nº. 8.437/92.

Art.  1°  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 
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mandado  de  segurança,  em virtude  de  vedação 
legal.
[...]
§  3°  Não  será  cabível  medida  liminar  que 
esgote,  no  todo  ou  em  qualquer  parte,  o 
objeto da ação.

Não diverge o entendimento do Ministro  Joaquim Barbosa 
em análise da Reclamação nº 6.829-MC, que trata de questão bastante análoga, 
vejamos:

[...]
Ademais, noto que a decisão reclamada possui 
caráter  nitidamente  satisfativo  e 
antecipatório  do  provimento  final,  porque 
assegurou  aos  autores  da  ação  por  rito 
ordinário,  ora  interessados,  o  direito  de 
nomeação e subsequente posse no  cargo de 
Técnico de Controle Interno da Controladoria Geral 
do Estado (fls. 85). É evidente que a nomeação 
e posse dos interessados no referido cargo 
público estadual acarretará para o Estado do 
Rio Grande do Norte a obrigação de pagamento 
das  respectivas  verbas  salariais,  o  que 
ofende o decidido na ADC 4-MC. De fato, por 
ocasião do julgamento da medida cautelar na ADC 
4 (rel. min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.1999), 
[...]. O art. 1º da Lei 9.494/1997, por sua vez, 
dispõe que se aplica 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 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e 
seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 
nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho 
de 1992. Dentre as restrições elencadas, está 
a proibição para que seja concedida liminar 
visando à reclassificação ou equiparação de 
servidores  públicos,  ou  à  concessão  de 
aumento ou extensão de vantagens (art. 5º 
da  Lei  4.348/1964).  Ao  menos  neste 
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momento  de  juízo  inicial,  considero  que  a 
decisão  reclamada,  ao  determinar  a 
nomeação e posse dos interessados em cargo 
público,  acarretará  a  obrigação  de 
pagamento  dos  respectivos  vencimentos  e 
vantagens funcionais antes do julgamento de 
recurso que tem eficácia suspensiva. 
[...]
(Rcl  6829  MC,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM 
BARBOSA, julgado em 22/10/2008, publicado em 
DJe-205  DIVULG  29/10/2008  PUBLIC 
30/10/2008).

Assim, só por  decisão final  meritória,  ou seja, através de 
sentença  ou  Acórdão  de  Apelação,  a  pretensão  das  agravantes  poderia  ser 
concedida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO,    para 
manter  a decisão  combatida em todos os seus termos,  em harmonia com o 
parecer da douta Procuradoria de Justiça. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        7


