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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE
INCENTIVO POR PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA COM PAGAMENTO
DE  RETROATIVOS  ATINENTES  À  PROGRESSÃO
DE  CARREIRA. SERVIDOR  PÚBLICO.
PROFESSORA.  REALIZAÇÃO  DE  CURSO  DE
FORMAÇÃO. CONCLUSÃO. INCORPORAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO.  DESPESA  À  FAZENDA
PÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE  POR  MEIO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DA
LEI  N°  9.494/97.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO.

- A  Lei  nº  9.494/97,  em seu art.  2º-B,  estabeleceu a
impossibilidade  de  concessão  da  tutela  antecipada
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contra  a  Fazenda  Pública,  quando  esta  objetivar
reclassificação,  equiparação,  aumentos  ou  extensão
de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem
como lhes conceder pagamento de vencimentos.

- O relator, nos termos do art. 557,  caput,  do Código
de Processo Civil,  negará seguimento, por meio de
decisão  monocrática,  a  recurso  manifestamente
improcedente.

Vistos. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/21, interposto por Maria do Céu dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 1ª Vara da Comarca de São João do Rio de Peixe, fls. 26/28, que, nos autos
da  Ação  Ordinária  de  Concessão  de  Gratificação  a  Título  de  Incentivo  por
Participação em Curso de Formação Continuada com Pagamento de Retroativos
Atinentes  à  Progressão  de  Carreira indeferiu  o  pedido  de  tutela  antecipada
pretendido em face do  Município do São João do Rio do Peixe,  consignando os
seguintes termos:

DENEGO  a  tutela  antecipatória  requestada,  tendo
em  vista  que  somente  a  existência  de  prova
inequívoca, que convença o Juiz da verossimilhança
das  alegações  do  (a)  autor  (a),  além,  da
irreparabilidade de danos a outrem, é que autoriza o
provimento antecipatório da tutela jurisdicional em
processo de conhecimento (RJTJERGS 179/251) e, no
caso  sub  análise  não  restam  configurados  tais
requisitos.

Em suas razões,  a recorrente pugna pela concessão
da tutela antecipada “a fim de que seja determinada a implantação de acréscimo de
20% a incidir sobre o vencimento da agravante, a título de incentivo por participação
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em curso de formação continuada”, fl. 09. No mérito, requer a reforma da decisão
agravada, confirmando, em definitivo, os termos da liminar pleiteada.

Pleito liminar indeferido, fls. 116/120.

Contrarrazões pela Edilidade alegando, em suma, a
ausência  dos  requisitos  autorizadores  da  medida,  na  hipótese,  assim  como  a
impossibilidade  de  antecipação  de  pecúnia,  frente  a  vedação  prevista  na  Lei  nº
9.494/97. Por fim, pede a manutenção do decisum singular, fls. 126/130

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  opinou pelo  provimento  do  recurso,  fls.
132/134.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Conforme relatado, o que se discute no agravo ora
em análise é a possibilidade de concessão da antecipação de tutela quando a mesma
importar em aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos.

Tal  situação,  como  cediço,  não  é  cabível  em nosso
ordenamento jurídico, pois, de acordo com a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997,
não pode ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública,
em  causas  versadas  sobre  reclassificação,  equiparação,  aumento  ou  extensão  de
vantagens, situações entre as quais se insere a dos autos. Eis o preceptivo legal:

Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação
de  recurso,  inclusão  em  folha  de  pagamento,
reclassificação,  equiparação,  concessão  de  aumento
ou extensão de vantagens a servidores da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,
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inclusive  de  suas  autarquias  e  fundações,  somente
poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Com  base  na  legislação  supracitada,  o  Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido. Senão, vejamos:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DELEGADO  DA  POLÍCIA  DO
DISTRITO  FEDERAL.  REMUNERAÇÃO  POR
SUBSÍDIO.  MANUTENÇÃO  DAS  VANTAGENS
PESSOAIS  INCORPORADAS.  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.  (RMS  25828  /  DFRECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA2007/0289768-2.  Relator:  Ministro
JORGE  MUSSI.  T5  -  QUINTA TURMA.  Data  do
Julgamento:  25/08/2009.  Data  da  Publicação:  DJe
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13/10/2009) - destaquei.

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.  AÇÃO  ANULATÓRIA DE  DÉBITO
FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS  DA TUTELA EM  FACE  DA FAZENDA
PÚBLICA.
1. 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.
2.  Contudo,  no  caso  concreto,  o  deferimento  do
pedido  liminar  implicou  a  suspensão  da
exigibilidade do crédito tributário, que teve origem
na lavratura de um auto de infração. A concessão da
medida liminar, na hipótese, além de ser autorizada
pelo  art.  151,  V,  do  CTN,  não  é  obstada  pelas
limitações  legais  invocadas  pela  Fazenda  Estadual
(art.  1º,  §  3º,  da  Lei  8.437/92,  c/c  o  art.  1º  da  Lei
9.494/97).
3.  Admitida,  na  espécie,  a  concessão  do  pedido
liminar,  mostra-se  inviável  o  exame  da  questão
relativa  à  não-ocorrência  de  dano  grave  de  difícil
reparação,  pois  tal  verificação  demanda
necessariamente  o  revolvimento  das  circunstâncias
fáticas da causa, o que é inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista o óbice contido na Súmula
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07 desta Corte. 
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte,  desprovido.  (REsp  900672  /  RN,  Primeira
Turma  Ministra  DENISE  ARRUDA,  julgado  em
09/09/2008, DJe 24/09/2008) - negritei.

Diante  dessas  considerações,  entendo  não  ser
possível o acolhimento do pleito nesta fase de cognição, pois, como já explicitado,
não é possível antecipar os efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, quando esta
implicar  em  “concessão  de  aumentos  ou  a  extensão  de  vantagens”,  como  se
vislumbra no caso em epígrafe. 

Nesse  norte,  diante  de  expressa  vedação  legal,
mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão  monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Superior Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, à luz do disposto no art.  557,  caput,  do referido
Diploma  Processual,  por  ser  o  presente  recurso  manifestamente  inadmissível,
mantendo-se, assim, o decisum vergastado em sua integralidade.

P. I. 

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
    Desembargador
                          Relator
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