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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO  DE  LIMINAR.  OBJETO  DO  MANDAMUS.
RECEBIMENTO  DE  SALÁRIO  RETIDO.  AÇÃO
MANDAMENTAL AJUIZADA COM  A FINALIDADE  DE
PERCEBER  VALOR  PECUNIÁRIO.  PEDIDO
EMINENTEMENTE  CONDENATÓRIO.
INPOSSIBILIDADE  DA  VIA  ELEITA.  SENTEÇA  DE
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VERBA PRETÉRITA QUE
POSSA SER OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ATO
ILEGAL E ABUSIVO PRATICADO PELA AUTORIDADE
IMPETRADA.  INSUBSISTÊNCIA  DA  ALEGAÇÃO.
DECISÃO ATACADA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA
COM AS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM. APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO ART.
557,  CAPUT,  CPC.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  AO
RECURSO.

Nos termos da Súmulas 269 e 271 do STF, é vedada a
interposição de mandado de segurança como substitutivo
de ação de cobrança e para fins de alcance de efeitos
patrimoniais pretéritos.

Uma vez configurado o caráter pecuniário e condenatório
da ação mandamental em descortino, a manutenção da
sentença de extinção da demanda de urgência, é medida
que se impõe.
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Com  efeito,  estando  a  sentença  recorrida  em
consonância com as súmulas 269 e 271 do STF e
entendimento  dominante  deste  Egrégio  Tribunal,
prescinde-se da análise do recurso apelatório pelo
órgão  colegiado,  sendo  possível  a  negativa  de
seguimento prevista no art. 557, caput, CPC.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Setruna  Linhares
Rodrigues Leite  e  Grazyelle  Linhares Leite, buscando a  reforma da sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Pombal, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido liminar ajuizada pelas  apelantes em face  do
Município de Lagoa.

Em sua exordial, alega que são servidoras públicas no Município de
Lagoa, lotadas na Secretaria de Educação e Saúde do referido logradouro e, por ato
abusivo e ilegal do Prefeito, tiveram suspensos os vencimentos relativos ao mês de
setembro de 2013.

Afirma,  outrossim,  que  embora  tenham  formulado  requerimento
administrativo  junto  à  Administração  Municipal,  a  autoridade  impetrada  não
regularizou tal  situação. Ao final,  requereu a concessão de liminar  inaudita altera
pars a fim de que sejam restabelecidos os vencimentos bem como se abstenha de
efetuar novas suspensões (fls. 02/08). 

Liminar indeferida com base na vedação contida no § 2.º do art. 7.º
da Lei n.º 12.016/09 (fls. 76/78).

Na sentença vergastada (fls. 105/105v), o magistrado  a quo julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, ao argumento de o objeto da demanda
possuir contornos de ação de cobrança por se referir a valores pretéritos e parcelas
retroativas, consoante disposto nos verbetes 269 e 271 do STF.

Irresignado com tal decisão, as impetrantes interpuseram o presente
recurso  apelatório,  alegando,  em  síntese,  a  existência  de  equívoco  na  decisão
vergastada porquanto não se trata de verba pretérita objeto de ação de cobrança, e
sim, de verba de caráter alimentício que não pode esperar a delonga de ação de
conhecimento para ter seu provimento final. 

Após outras digressões, pugna pelo provimento do recurso a fim de
que seja reformada a sentença combatida e consequente concessão da segurança
mandamental (fls. 108/116).

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Embora  regularmente  intimada,  o  impetrado  não  apresentou
contrarrazões ao recurso (certidão – fl. 128).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento da apelação (fls. 137/140).

É o Relatório.

Decido.

De  início,  registro  que  o  entendimento  esboçado  na  sentença
encontra-se consentâneo com súmulas do STF e com os precedentes desta Corte
de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso nos termos do art.
557, caput, do CPC.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.”

Trata-se de ação mandamental ajuizada pelas apelantes com o único
desiderato  de  obter  o  restabelecimento  imediato  dos  seus  vencimentos
abusivamente suspensos no mês de agosto de 2013.

Nos termos postos nos autos, a sentença objeto do apelo não enseja
alterações.

No presente recurso, a apelante sustenta que, por se tratar de verba
de caráter alimentar não poderia ser discutida em uma ação ordinária de cobrança,
além de que o ato de suspensão dos vencimentos, por si só, já configura violação a
direito líquido e certo.

As alegações recursais  são destituídas de fundamento,  eis  que o
objeto  e  a  causa  de  pedir  da  demanda  se  resumem  a  uma  só  questão,  o
restabelecimento do salário retido em agosto de 2013(fl. 148).

Logo,  ao  postularem  o  recebimento  de  verba  salarial  pretérita,
evidencia-se o caráter nitidamente patrimonial do vertente  writ,  admissível apenas
por meio de via judicial própria.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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Importante  ressaltar  ter  o  apelado  afirmado  que  a  omissão  do
pagamento se deu em virtude das faltas injustificadas ocorridas durante todo o mês
de setembro de 2013, sendo certo que a demonstração de fato desconstitutivo de tal
alegação  pelas  impetrantes  demandaria  a  instauração  de  fase  probatória,
expressamente vedada na via estreita das ações mandamentais.

Com efeito, é cediço que o writ está limitado à verificação da ofensa
ao direito líquido e certo de seus impetrantes, que no caso é o reconhecimento da
omissão de pagamento de salário retroativo.

Nesse contexto, na forma mencionada pelo impetrado, a concessão
da  segurança  emprestaria  ao  feito  contornos  de  Ação  de  Cobrança,  escopo
absolutamente estranho ao Mandado de Segurança.

Sobre a matéria em deslinde, o STF editou as súmulas n.º 269 e 271,
verberando que: 

“O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE 
AÇÃO DE COBRANÇA.

CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ
EFEITOS  PATRIMONIAIS  EM  RELAÇÃO  A  PERÍODO
PRETÉRITO,  OS  QUAIS  DEVEM  SER  RECLAMADOS
ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL PRÓPRIA.”

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona no STJ:

PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CEPLAC.
HOMOLOGAÇÃO DE TABELA REMUNERATÓRIA. PLANO
DE CARGOS E CARREIRAS. LEI N. 5.645/70. CARGO DE
TÉCNICO EM PLANEJAMENTO. EFEITOS FINANCEIROS
PRETÉRITOS. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. ART.
1º-F DA LEI N. 9.494/96. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.
1.  Os  embargos  declaratórios  apenas  são  cabíveis  para
sanar  omissão,  contradição  ou  obscuridade  do  julgado
recorrido, admitindo-se também essa espécie recursal para
se corrigir eventuais erros materiais da decisão.
2.  As  matérias  referentes  à  inadequação  da  via  eleita,
decadência,  bem  como  ao  direito  líquido  e  certo  à
estabilidade prevista no art. 19 do ADCT foram devidamente
tratadas  no  acórdão  embargado,  não  havendo  qualquer
vício de fundamentação nesse particular.
3.  Na  espécie,  o  julgado  recorrido  concluiu  que  houve  a
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comprovação  de  plano  do  alegado  direito,  reconhecendo,
nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  o  ato  omissivo  da
administração  em não  homologar  as  tabelas  referentes  à
inclusão da impetrante - servidora do CEPLAC admitida em
1977 - no Plano de Cargos e Carreiras instituído pela Lei n.
5.645/70.
4.  Os  efeitos  financeiros  da  concessão  da  segurança,
contudo, limitam-se ao momento da impetração, consoante o
enunciado das Súmulas 269 e 271 do STF.
5.  De  acordo  com  a  jurisprudência  desta  Corte  Superior,
tratando-se de verbas remuneratórias devidas a servidores
públicos, os juros moratórios são equivalentes aos índices
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da  caderneta  de
poupança,  aplicando-se  o  IPCA  a  título  de  correção
monetária.
6. O acórdão recorrido merece ser integralizado no tocante
aos  limites  financeiros  da  impetração,  assim  como  em
relação aos juros de mora e correção monetária.
7. Embargos de declaração acolhidos em parte.1

Em  casos  análogos,  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça
proclama:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  VERBAS  SALARIAIS.
COBRANÇA  DE  PARCELAS  PRETÉRITAS  À
IMPETRAÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
APLICAÇÃO  DAS  SÚMULAS  269  E  271  DO  STF.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
APELATÓRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO. 0 mandado
de  segurança  não  é  substitutivo  de  ação  de  cobrança
Súmula do STF, Enunciado n.° 269. Concessão de mandado
de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a
período  pretérito,  os  quais  devem  ser  reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula do
STF,  Enunciado  n°  271.  0  pagamento  de  vencimentos  e
vantagens  pecuniárias  assegurados  em  sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor público da
administração  direta  ou  autárquica  federal,  estadual  e.
municipal  somente  será  efetuado  relativamente  às
prestações  que  se  vencerem  a  contar  da  data  do
ajuizamento da inicial. sç 4.° do art. ]4 da Lei n.° 12.016 de

1STJ.EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 
05/11/2014;
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07 de agosto de 2009.2

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  COM
PEDIDO  DE  LIMINAR.  SERVIDORES  MUNICIPAIS.
COBRANÇA  DE  VERBAS  PRETÉRITAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  269  E  271  DO  STF.
DESPROVIMENTO. o mandado de segurança não se presta
para a cobrança de valores.  ou seja.  para a obtenção de
efeitos patrimoniais pretéritos, na forma das Súmulas 269 e
271 do Supremo Tribunal Federal.3

Uma vez configurado o caráter pecuniário e condenatório da ação
mandamental em descortino, a manutenção da sentença de extinção da demanda
de urgência, é medida que se impõe.

Com efeito, estando a sentença recorrida em consonância com as
súmulas  269  e  271  do  STF  e  entendimento  dominante  deste  Egrégio  Tribunal,
prescinde-se da análise do recurso apelatório pelo órgão colegiado, sendo possível
a negativa de seguimento prevista no art. 557, caput, CPC.

Face ao exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso apelatório, com
fulcro no art. 557, caput, CPC.

P.I.

João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

G/01

2TJPB. - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03720090002447001, - Não possui -, Relator Des José Ricardo 
Porto , DJe em 29-10-2010;
3TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  03720090003379001,  4A CAMARA CIVEL,  Relator  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira , DJe. Em -08-01-2011;
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