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DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA N. 2005677-95.2014.815.0000         
RELATOR         : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
IMPETRANTE  : Maria de Lourdes Barbosa de Paula
                               (Adv. Andréa Henrique de Sousa e Silva)
IMPETRADO    : Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência.
                               (Adv. Renata Franco Feitosa Mayer e outros)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRETENSÃO  DE  DAR
CUMPRIMENTO  À  DECISÃO  JUDICAL  TRANSITADA  EM
JULGADO  EM  OUTRO  PROCESSO.  PRELIMINAR  DE
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ACOLHIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009.

“O  mandado  de  segurança  não  é  a  via  adequada  para  dar
cumprimento a decisão judicial transitada em julgado proferida em
outro mandado de segurança”.1 

Relatório

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria de Lourdes
Barbosa de Paula contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da PBPREV –
Paraíba Previdência.

Narra o impetrante, que teve sua aposentadoria deferida no cargo de
Delegado  da  Polícia  Civil,  no  distante  ano  de  1993.  Segundo  alega,  naquela  época  a
legislação determinava a incorporação das gratificações de “Função Policial”, “Dedicação
Exclusiva” e  “Gratificação  de  Risco  de  Vida”  no  importe  de  100% (cem por cento  do
vencimento básico (Lei nº 5.716/93, art. 3º, I, II e III).

Defende que, posteriormente, com o advento da Lei nº 6.508/97, foi
surpreendida com a suspensão do pagamento das gratificações de seus proventos.  Em
razão disso,  alega que o sindicato que representa sua categoria impetrou mandado de
segurança buscando reverter o ato administrativo, oportunidade em que esta Corte teria
concedido  a  segurança,  determinando  que  o  Estado  da  Paraíba  pagasse  o  valor  da
aposentadoria dos substituídos processualmente, dentre os quais estava a ora impetrante,
1 STJ - AgRg no Ag 1198352/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014



nos moldes previstos na legislação vigente à época da passagem para inatividade.

Argumenta haver o ato violado à coisa julgada e o direito adquirido,
na  medida  em  que  “ao  aposentar-se,  o  servidor  adquire  o  direito  à  fórmula  de
remuneração do dia de seu aposentadoria”.

Destaca,  ainda,  ter  a  decisão  judicial  anterior  determinado  que  a
incorporação fosse acompanhada do descongelamento dos valores. Além disso, reforça a
necessidade de observância do princípio da paridade, nos termos da EC nº 41/2003.

Ao  final,  pede  a  concessão  da  segurança,  a  fim  de  que  seja  o
impetrado compelido a majorar o valor de cada um das gratificações indicadas para o
equivalente a 100% (cem por cento) do valor do vencimento atual (R$ 4.975,89).

Nas  informações,  a  autoridade  dita  coatora  ventila  preliminar  de
inadequação da via eleita e prejudicial de decadência. Pugna pelo acolhimento e extinção
do writ. 

É o relatório. Decido.

Como bem ressaltou a autoridade impetrada, o exame mais apurado
do pedido e da causa de pedir revelam sério óbice à pretensão da impetrante.

Consoante colhe-se dos autos, a impetrante, juntamente com outros
servidores da mesma categoria, obtiveram, via mandado de segurança com trânsito em
julgado,  o  direito  de  perceber  em seus  proventos  as  gratificações  de  “Risco  de Vida”,
“Função Polícia” e “Dedicação Exclusiva” no importe de 100% (cem por cento) do valor do
vencimento do Cargo de Delegado de Polícia.

Segundo  alega,  as  gratificações  não  vem  sendo  pagas  na  forma
determinada no acórdão do writ (2000.000175-9),  daí  porque estaria havendo afronta à
decisão judicial.

Neste  contexto,  relevante  anotar  que  o  mandado  de  segurança
mostra-se  inadequado  para  atender  à  pretensão,  na  medida  em que  se  destina  a  dar
cumprimento à decisão transitada em julgado em outro writ.

Em  meu  sentir,  constitui  falha  incontornável  a  utilização  do
mandado de  segurança  como ferramenta  de  apoio  a  uma decisão  proferida  em outro
mandado  de  segurança,  uma  vez  que  a  força  decisória  do  anterior  não  necessita  de
reafirmação com um novo julgamento, valendo-se de suas próprias forças para fazer-se
cumprir.  Assim,  havendo  recusa  ao  cumprimento  de  decisão  judicial  prolatada  em
mandado de segurança, incumbe ao impetrante solicitar ao juízo onde tramita a demanda
a utilização de meios coercitivos para garantir a autoridade e o respeito à coisa julgada. 



Sobre o tema, outro não é o entendimento do STJ:

“O  mandado  de  segurança  não  é  a  via  adequada  para  dar
cumprimento a decisão judicial transitada em julgado proferida em
outro  mandado de  segurança.  Precedentes.  2.  Agravo regimental
não provido”.2 

“O mandado de segurança não se presta a albergar pretensão cujo
objeto  seja  impor  o  respeito  e,  por  via  de  consequência,  o
cumprimento de decisões judiciais proferidas em outros processos,
sendo a reclamação, dirigida ao órgão do Poder Judiciário de onde
proveio o decisum supostamente inadimplido, a seara adequada a
tal  desiderato.  3.  Mandado de segurança,  de ofício,  extinto,  sem
resolução de mérito, prejudicado o recurso ordinário”.3 

“O mandado de segurança não se presta para dar cumprimento a
decisão  proferida  em  outro  mandamus,  sendo  cabível,  nessa
hipótese,  a  reclamação.  (Precedentes.)  Processo  extinto  sem
julgamento do mérito”.4

Além  da  Corte  Superior,  órgão  responsável  pela  unificação  da
interpretação  da  legislação  federal,  outros  tribunais  tem  referendado  o  entendimento
acima indicado, conforme se pode conferir nos vários precedentes que seguem:

“Neste  mandado  de  segurança  a  causa  de  pedir,  em  suma,  é  o
descumprimento de ordem judicial  emanada em outro processo,
ainda  não  definitivamente  julgado,  de  maneira  que,  restou
patenteada  inadequada  a  ação,  uma  vez  que  o  quanto  argüido
nestes autos deveria ser discutido na ação anteriormente ajuizada,
vez que fundadas as razões em descumprimento de ordem judicial
naquela causa”.5 

“É inadequada  a  utilização  de  nova  ação  judicial,  aí  incluído  o
mandado  de  segurança,  para  obtenção  do  cumprimento  de  ato
decisório proferido em outra demanda, uma vez que incumbe ao
juiz da causa fazer cumprir suas decisões”.6  

2 STJ - AgRg no Ag 1198352/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014
3 STJ - RMS 30287/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011
4 STJ - MS 8160/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2002, DJ 13/05/2002, p. 148
5 TRF-2 -  AMS: 41980   2002.02.01.001643-4,  Relator:  Desembargador Federal  SERGIO FELTRIN CORREA,  Data de Julgamento:

09/06/2004, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::13/07/2004 – Página::151
6 TRF-1  -  AMS:  23827  GO  2004.35.00.023827-4,  Relator:  JUIZ  FEDERAL  CARLOS  EDUARDO  CASTRO  MARTINS,  Data  de

Julgamento: 16/10/2012, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.603 de 26/10/2012



“TRIBUTÁRIO.  DESCUMPRIMENTO  DA  DECISÃO
PROLATADA  EM  OUTROS  AUTOS.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. VIA ELEITA INADEQUADA. Não é o Mandado de
Segurança o instrumento adequado para assegurar o cumprimento
de decisão judicial transitada em julgado ou não. É nos autos da
ação, que assegurou determinado direito, que se há de questionar
seus efeitos, descabendo reabertura de novo writ”.7 

“PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  LEGAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MS COMO AÇÃO DE
COBRANÇA  OU  SUBSTITUTIVO  DE  MEDIDAS  PRÓPRIAS
PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. EXTINÇÃO
SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  [...]  Da  mesma  forma  a  via
mandamental  não pode ser usada como substitutivo de medidas
próprias que visem dar cumprimento a decisões judiciais,  assim
como não é sucedâneo recursal. III. De tal maneira, incabível a via
mandamental para a pretensão posta na presente impetração. Nada
obsta,  no  entanto,  que  se  busque  a  comprovação  do  direito,
utilizando as vias judiciais ordinárias. IV. Ante a inadequação da
via eleita, há de ser reconhecida a falta de interesse processual do
impetrante,  extinguindo-se o  feito  sem resolução do mérito,  nos
termos do artigo 267, VI do Código de Processo Civil. V. Agravo a
que se nega provimento”.8 

“Na hipótese vertente, verifica-se que a apelante pretende efetivar
provimento  judicial  obtido  no  Mandado  de  Segurança  nº
2001.33.00.00501-9,  por  meio  de  nova  ação  mandamental.
Inadequada, portanto, a via eleita”.9  

Por  fim,  ressalte-se  que  o  entendimento  já  encontra  amparo  em
decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria das Graças de Morais Guedes,
no Mandado de Segurança nº  2005678-80.2014.815.000,  cujo objeto é idêntico ao destes
autos, julgado em que a ementa restou vazada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  JUDICIAL.  TRÂNSITO  EM
JULGADO.  CUMPRIMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
DESCABIMENTO.  O  mandado  de  segurança  não  constitui  via
adequada  para  garantir  o  cumprimento  de  decisão  judicial

7 TRF-2 - AMS: 200002010439440 RJ 2000.02.01.043944-0, Relator: Desembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA, Data de 
Julgamento: 08/09/2009, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::01/10/2009 – Página::208

8 TRF-3 - AMS: 1606 SP 0001606-28.2001.4.03.6105, Relator: JUIZ CONVOCADO NILSON LOPES, Data de Julgamento: 18/12/2012,
DÉCIMA TURMA

9 TRF-1 - AMS: 1244 BA 2008.33.04.001244-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento:
22/11/2011, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.300 de 02/12/2011



transitada em julgado proferida em outra ação”.10

Assim, tendo em vista a inadequação da via eleita pela impetrante,
acolho a preliminar ventilada pela autoridade coatora e denego a segurança, consoante
autoriza o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado

10 TJPB – MS nº 2005678-80.2014.815.000 – Relª. Desª. Maria das Graças de Morais Guedes –  Decisão monocrática - 05/05/2014.








