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AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
NOMEAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  DECISÃO  QUE 
DEFERIU  A  LIMINAR.  RECURSO  QUE  IMPUGNA, 
EXCLUSIVAMENTE,  A  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO 
DE  LIMINAR  EM  FACE  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  SUPOSTA 
VIOLAÇÃO AO ART. 1º, § 3º, DO ART. 8.437/92. INEXISTÊNCIA 
DE ÓBICE. PRECEDENTES DO STJ. AMPLITUDE DO PEDIDO. 
SUPRESSÃO DE FORMALIDADES DO EDITAL. NECESSIDADE 
DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  OUTROS  REQUISITOS  PARA  A 
NOMEAÇÃO  E  POSSE.  PROVIMENTO  DO  RECURSO,  EM 
PARTE,  PARA  QUE  SEJA  DETERMINADA  A  CONVOCAÇÃO 
DA  CANDIDATA  PARA  CUMPRIMENTO  DE  DISPOSITIVOS 
DO EDITAL. CPC, ART. 557, § 1º-A.

“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”.1 A  amplitude  do  pedido  e  da  decisão 
agravada suprimem formalidade prevista no edital, de forma que, 
por  enquanto,  somente  é  possível  o  deferimento   para  que  a 
agravada  seja  convocada  para  apresentar-se  perante  à 
Administração,  a  fim  de  demonstrar  as  condições  impostas  nos 
itens 10.5 e 10.6 – fl. 69, do Edital.

1 STJ - AgRg no Ag 1161985/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010



Relatório

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de João 
Pessoa contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de liminar em que a recorrida 
pleiteava  a  nomeação  para  cargo  público  em  decorrência  da  aprovação  em  certame 
promovido pelo Município de João Pessoa. 

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão atacada esgota o 
objeto principal da ação, infringindo o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  cassar  a 
decisão recorrida.

A liminar restou deferida, em parte, conforme decisão que repousa às 
fls. 266/267.

Em  sede  de  contrarrazões,  a  recorrida  pediu o  desprovimento  do 
recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

O  recurso  traz  para  a  discussão  na  Corte  a  possibilidade  de 
deferimento de antecipação de tutela nos casos em que a parte pleiteia a nomeação em 
cargo público em razão de aprovação no certame.

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”.2

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 9.494/973, que verbera;

2 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.

3 “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 



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”. 

No caso dos autos, reitere-se, a discussão gira em torno da nomeação 
da agravada em concurso público, debate esse que não encontra vedação no dispositivo 
específico do mandado de segurança.

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”.4 

No  caso,  não  há  que  se  falar  em  irreversibilidade  dos  efeitos  da 
decisão,  na  medida  em  que,  posteriormente,  em  sendo  vencido  o  agravado,  o  ato  se 
tornará  sem efeito.  Ademais,  também não há  que se  falar  em prejuízo  para  os  cofres 
públicos,  até  porque  haverá  a  contraprestação  pelo  salário  pago  através  dos  serviços 
prestados à sociedade pela recorrida.

Especificamente sobre o tema, o STJ tem reconhecido a possibilidade 
de concessões de antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública quando o autor 
postula posse em concurso público:

“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 

VOL-02380-01 PP-00153 LEXSTF v. 31, n. 371, 2009, p. 161-166
4 Antecipação da tutela. Zavascki, Teori Albino. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 208.



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.  2.  Agravo  regimental 
improvido”.5 

“É possível a concessão de liminar em face da Fazenda Pública nas 
hipóteses não vedadas pelos artigos 2º-B da Lei n.º 9.494/97 e 1º, § 
4º, da Lei n.º 5.021/66, razão pela qual é admitida nas hipóteses em 
que  o  autor  busca  sua  nomeação  e  posse  em  cargo  público. 
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”.6 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONCURSO  PÚBLICO. 
NOMEAÇÃO  E  POSSE  DE  CANDIDATOS  APROVADOS. 
ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.  VEDAÇÃO 
PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E  9.494/97.  INAPLICABILIDADE. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.7 

Por outro lado, não há impugnação quanto ao mérito da discussão 
em si (se a parte tem ou não o direito a ser nomeada), de forma que está dispensada a 
análise do feito neste aspecto.

Todavia,  relevante  destacar  que  a  pretensão  deduzida  no  pedido 
inicial é demasiada, uma vez que a agravada tenciona ordem judicial para  nomeação no 
cargo  público,  ato  este  que,  além  da  demonstração  dos  elementos  indicados  acima, 
demandaria, cumulativamente, a apresentação e o preenchimento dos requisitos indicados 
no item 11.5, do edital (fl. 68).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho anota que “nomeação é 
o ato administrativo que materializa o provimento originário de um cargo. Como regra, 
a nomeação exige que o nomeado não somente tenha sido aprovado previamente em 
concurso público, como também tenha preenchido os demais requisitos legais para a 
investidura legitima”.8

Assim,  creio  que  a  amplitude  do  pedido  e  da  decisão  agravada 
suprimem formalidade prevista no edital, de forma que, por enquanto, somente é possível 
o deferimento de liminar para que a agravada seja convocada para apresentar-se perante à 

5 STJ - AgRg no Ag 1161985/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010
6 STJ - AgRg no REsp 1183448/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 

27/02/2012
7 STF - AgRg no REsp 1234859/AM, Rel.  Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 

10/02/2012
8 Manual de Direito Administrativo. Carvalho Filho, José dos Santos.  22 ed., ampl., rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2009, p. 590.



Administração, para fins de demonstrar as condições impostas nos itens 10.5 e 10.6 – fl. 69, 
do Edital.

Expostas estas razões e levando em conta o que autoriza o art. 557, § 
1º-A,  do  CPC,  dou  provimento  em  parte  ao  agravo  de  instrumento,  a  fim  de  que  a 
autoridade coatora convoque a recorrida para a fase final do certame (Edital, itens 10.5 e 
10.6  –  fl.  69  ),  com  posterior  nomeação,  acaso  logre  sucesso  em  demonstrar  o 
preenchimento dos requisitos. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

       Miguel de Britto Lyra Filho
               Juiz Convocado


