
SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.194 TOCANTINS

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE
REQTE.(S) :MUNICÍPIO DE PALMAS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS 
REQDO.(A/S) :PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO TOCANTINS 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
REQDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA E 

REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :PATRÍCIA MACEDO ARANTES 
ADV.(A/S) :MUCIO DE CASTRO MENDES 

DECISÃO: 

Vistos.
O Município de Palmas ajuizou o presente pedido de suspensão de 

liminar para sustar os efeitos de tutela antecipada na sentença proferida 
pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas/TO, nos autos  da Ação Inominada nº 0032992-55.2017.827.2729, 
que determinou a imediata reclassificação e equiparação da interessada 
no  cargo  de  Procuradora  do  Município  de  Palmas,  até  o  trânsito  em 
julgado do referido processo judicial.

Contra essa decisão, o ente público apresentou suspensão de liminar 
perante o TJTO, o qual negou o pedido, por não vislumbrar grave lesão à 
ordem.

O requerente informa que:

“o  deslinde  final  da  controvérsia  a  respeito  do 
enquadramento  dos  Analistas  Técnico-Jurídicos  no  cargo  de 
Procurador  do  Município  se  encontra  afetado  à  esta  Egrégia 
Corte, na via do controle concentrado, uma vez que pende de 
apreciação o Recurso Extraordinário nº. 1186465, de relatoria do 
Ministro Alexandre de Moraes,  o  qual  objetiva a  reforma do 
acórdão  proferido  pelo  TJTO  em  sede  de  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade Estadual.” (eDoc. 1, p. 5).
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Alega  grave  risco  de  “lesão  de  natureza  irreversível  ao  tesouro 
municipal na medida em que consideráveis diferenças remuneratórias 
existentes  em  relação  ao  cargo  de  Analista  Técnica-Jurídico  jamais 
poderão ser objeto de ressarcimento pelo erário, em função do princípio 
da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC/2002) bem como 
do caráter alimentar de que se reveste a verba remuneratória.”

Instado  a  subsidiar  o  pedido  deduzido  na  inicial,  o  requerente 
atualizou as informações, noticiando o proferimento de decisão de mérito 
no  RE  nº  1.186.465/TO  e  reiterou  as  razões  anteriormente  expendidas 
(eDoc. 10).

A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. 
SUSPENSÃO  DE  LIMINAR.  LEI  ESTADUAL  QUE 
TRANSFORMA  CARGO  PÚBLICO  DE  ANALISTA 
TÉCNICO-JURÍDICO NO CARGO DE PROCURADOR DO 
MUNICÍPIO.  INCONSTITUCIONALIDADE.  PRINCÍPIO 
DO CONCURSO  PÚBLICO.  LESÃO  À  ORDEM PÚBLICA 
ADMINISTRATIVA  E  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. 
RISCO  DE  DANO  INVERSO.  LESÃO  À  ORDEM 
ECONÔMICA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 1. 
Pedido de suspensão ajuizado contra liminar que determinou 
o  enquadramento  de  servidora  pública  municipal 
originalmente investida no cargo de Analista Técnico jurídico 
no cargo de Procurador do Município. 2. Evidencia-se a lesão 
à  ordem  pública  na  acepção  jurídico-constitucional,  por 
divergir a liminar concessiva da jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal  que  considera  inconstitucional  a 
transformação de cargo do titular de determinada investidura 
em cargo diverso, por ofensa à regra do concurso público e ao 
princípio  da  impessoalidade.  3.  A  impossibilidade  de 
restituição ao erário das diferenças remuneratórias dos cargos 
de  Analista  Técnico-jurídico  e  de  Procurador  Municipal  – 
verba  alimentar  recebida  de  boa-fé  –  demonstra  o  risco  de 
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dano inverso e de lesão à ordem econômica. ‒ Parecer pelo 
deferimento da contracautela.” (eDoc. 16).

É o relatório. Decido.
Inicialmente,  reconheço  que  a  controvérsia  deduzida  na  origem 

evidencia a existência de matéria constitucional,  uma vez que a celeuma 
em questão diz com interpretação de norma da Constituição Federal que 
consagra  o  princípio  do  concurso  público  e  da  impessoalidade  no 
provimento de cargos estatais (CF/88, art. 37, caput, II, e § 2º), o que atrai 
a  competência  da  Presidência  do  Supremo  Tribunal  Federal  para 
examinar o pleito.

Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91,

“compete  ao  presidente  do  tribunal,  ao  qual  couber  o 
conhecimento do respectivo recurso, suspender,  em despacho 
fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra 
o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério 
Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em 
caso  de  manifesto  interesse  público  ou  de  flagrante 
ilegitimidade,  e  para  evitar  grave  lesão  à  ordem,  à  saúde,  à 
segurança e à economia públicas.”

Esse dispositivo é reproduzido no  caput do art. 297 do Regimento 
Interno desta Corte, in verbis:

“Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, 
ou  da  pessoa  jurídica  de  direito  público  interessada,  e  para 
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de 
liminar,  ou da decisão concessiva de mandado de segurança, 
proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais 
ou federais.”

A  admissibilidade  da  contracautela  pressupõe,  ainda,  a 
demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à 
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ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
Nesse ponto, destaco que a natureza excepcional desta ação permite, 

tão somente,  um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo 
quando necessário  à análise do risco aos bens jurídicos tutelados pelo 
instituto  (SS  nº  5.049-AgR-ED/BA,  Tribunal  Pleno,  Presidente  o  Min. 
Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).

À luz dessa ponderação, entendo que há peculiaridade do caso em 
debate na ação de referência, o que desautoriza a satisfação da medida de 
contracautela pleiteada.

Conforme  consta  da  sentença  ora  objetada,  nos  autos  da  Ação 
Inominada  nº  0032992-55.2017.827.2729,  o  direito de  permanecer  no 
exercício do cargo de Procuradora do Município de Palmas é defendido 
não  com fundamento  em leis  locais que  disciplinaram a  extinção  dos 
cargos de Analista Técnico Jurídico e o aproveitamento dos servidores 
efetivos ocupantes desses cargos na carreira de Procurador do Município; 
e  sim  com  fundamento  na  existência i)  de  coisa  julgada  material 
favorável à autora, e ii) de atos da administração mediante os quais teve 
resguardado  o  seu  direito  à  recondução  ao  cargo  na  Procuradoria  do 
Município  –  tanto  quando  da  vacância  do  cargo  para  provimento  do 
cargo  de  Defensor  Público  2ª  Classe  do  Estado  do  Tocantins,  em 
13/12/2007, como quando da efetiva recondução, em 18/6/2008 (Parecer nº 
1.353/2008-PGM).

No ponto, transcrevo parcialmente o relatório exarado na sentença 
que é objeto do presente pedido de suspensão:

“Aduz a  autora  ter  sido aprovada em concurso  público 
deflagrado pelo Município de Palmas para o cargo de Analista 
Jurídico, vindo a tomar posse na data de 10/05/2004.

Alega que, por exercerem as mesmas funções do cargo de 
Procurador  do  Município,  os  Analistas  obtiveram 
judicialmente, na data de 20.12.14, tal equiparação. Aduz que 
o  Município  de  Palmas,  inconformado  com  esse  decisum, 
interpôs apelação, vindo, posteriormente, a desistir do recurso 
em virtude do advento da Lei nº 1.428/2006 que disciplinou a 
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ascensão/progressão  dos  Analistas  ao  cargo  de  Procurador 
dessa Municipalidade.

Assevera, em adendo, que no ano de 2006 foi aprovada 
em 19º lugar no concurso público para Defensor Público 2ª 
Classe do Estado do Tocantins, vindo a ser nomeada na data de 
13/12/2007; e que,  antes da posse, requereu ao Município de 
Palmas o resguardo do seu direito à recondução  juntamente 
com o pedido de exoneração por vacância.

Esclarece  que,  por  não  ter  se  adaptado  ao  cargo  de 
Defensora  Pública,  requereu  sua  recondução  ao  cargo  de 
Procuradora do Município, pleito deferido em 18/06/2008 no 
bojo do Parecer nº 1.353/2008-PGM, circunstância que ensejou 
o pedido de exoneração do cargo de Defensora Pública e o 
retorno  à  atividade  na  Procuradoria  do  Município como 
Procuradora,  na  mesma  data  daquela  exoneração,  qual  seja, 
01/07/2008.

Aduz que anos após, por meio do Decreto nº 1.337/2017, 
foi declarada inconstitucional a Lei em que se pautou a Decisão 
Judicial para declarar os Analistas Jurídicos como Procuradores 
do Município, e que, na data de 23/06/2017, foi publicada a Lei 
nº 2.317 que determinou a reversão dos então Procuradores ao 
cargo de Analista Jurídico e fixou o salário bruto desse último 
em R$ 6.047,24.”

A circunstância  de  eventualmente  haver  coisa  julgada  material  a 
amparar a pretensão de servidores alcançados por leis do Município de 
Palmas  concernentes  ao  aproveitamento  dos  ocupantes  do  cargo  de 
Analista  Técnico  Jurídico  na  carreira  de  Procurador  municipal  foi 
consignada  em  decisão  do  Ministro  Alexandre  de  Moraes no  RE  nº 
1.186.465/TO, in verbis:

“(...)  não subsiste a afirmação do Tribunal de origem no 
sentido de que a norma tida por viciada não pode ser objeto de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo em vista que o que 
se discute aqui é a constitucionalidade das leis impugnadas e 
não  o  trânsito  em  julgado  de  acordos  homologados 
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judicialmente.”

Caracteriza a especificidade do caso na origem - a afastar o risco de 
efeito  multiplicador  da  decisão  ora  impugnada  -  a  possibilidade  de 
subsistirem, relativamente à autora da Ação nº 0032992-55.2017.827.2729, 
atos  concretos  da  administração  determinantes  na  tomada  de  decisão 
relativamente ao cargo conquistado em concurso público, com impacto 
não  apenas  nas  atribuições  desempenhadas,  mas  também  na 
remuneração auferida no desempenho profissional.

Assim, não obstante a reiterada jurisprudência da Suprema Corte no 
sentido  da  inconstitucionalidade  da  investidura  de  servidor  em cargo 
efetivo  que  não  integra  a  carreira  para  a  qual  aprovado  em concurso 
público (consubstanciada, ademais, na Súmula Vinculante nº 43), é de se 
reconhecer  que  o  STF,  em  situações  excepcionais  e  considerando  as 
peculiaridades do caso, admite solução não ortodoxa, a fim de resguardar 
a boa-fé. Vide:

“Mandado  de  Segurança.  2.  Acórdão  do  Tribunal  de 
Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de 
Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. 
Regularização  de  admissões.  3.  Contratações  realizadas  em 
conformidade  com  a  legislação  vigente  à  época.  Admissões 
realizadas  por  processo  seletivo  sem  concurso  público, 
validadas  por  decisão  administrativa  e  acórdão  anterior  do 
TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da 
liminar  no  mandado  de  segurança.  5.  Obrigatoriedade  da 
observância  do  princípio  da  segurança  jurídica  enquanto 
subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade 
das  situações  criadas  administrativamente.  6.  Princípio  da 
confiança como elemento do princípio  da segurança jurídica. 
Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação 
nas  relações  jurídicas  de  direito  público.  7.  Concurso  de 
circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé 
dos impetrantes;  a realização de processo seletivo rigoroso; a 
observância  do  regulamento  da  Infraero,  vigente  à  época  da 
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realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à 
época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 
37  da  Constituição,  de  concurso  público  no  âmbito  das 
empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista.  8. 
Circunstâncias  que,  aliadas  ao  longo  período  de  tempo 
transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos 
impetrantes.  9.  Mandado  de  Segurança  deferido”  (MS  nº 
22.357/DF,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Tribunal  Pleno,  DJ  de 
5/11/2004).

Conforme consignado acima, destaco que a presente decisão incide 
sobre  a  temática  de  fundo  nos  autos  de  origem  em  juízo  de  estrita 
delibação,  gravada  com  o  caráter  de  provisoriedade  próprio  da 
contracautela, apenas com o fim de fundamentar a ausência de elementos 
que  demonstrem  grave  violação  ou  potencial  prejuízo  aos  valores 
tutelados na presente via, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a 
economia públicas.

Em  arremate,  tem-se  ainda,  que  o  que  aqui  se  verifica,  é  que  o 
pedido ora formulado, ao atacar, ponto por ponto, os fundamentos que 
ensejaram a prolação da decisão atacada, tem nítida natureza de recurso e 
o entendimento desta Corte é no sentido de que a via da suspensão não é 
sucedâneo recursal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nas SL’s 
nsº  14/MG, Rel.  Min.  Maurício Corrêa,  DJ de 3/10/03;  80/SP,  Rel.  Min. 
Nelson Jobim,  DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, 
Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.

Ausente,  no  quadro  apontado,  demonstração  concreta  de 
potencialidade  lesiva  da  decisão  de  origem,  a  atuação  desta  Corte 
corresponderia a verdadeira supressão de instância, voltada a definir a 
correta interpretação de norma constitucional que se entendeu violada, o 
que não se admite em sede de suspensão.

Ante o exposto,  nego seguimento ao pedido (RISTF, art.  21, § 1º).

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 9 de setembro de 2019.
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Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
Documento assinado digitalmente
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