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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  LIMINAR  INDEFERIDA  NA  ORIGEM.
IMPLANTAÇÃO  DO  PISO  SALARIAL  DOS
PROFESSORES.  PERIGO  DE  ESGOTAMENTO  DA
MATÉRIA EM DEBATE. INVIABILIDADE DE ACRÉSCIMO
DE  GASTOS  PARA  O  ENTE  PÚBLICO.  NÃO
CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  PARA  A
CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  PRETENDIDA.
RECURSO  EM  CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA
CORTE.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO À IRRESIGNAÇÃO.

-  “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.” (Vedação do art. 7º, § 2o, da Lei nº 12.016/2009).

-  “É  vedado  o  deferimento  de  medidas  liminares,  sejam
cautelares ou antecipatórias da tutela, quando o objeto da
ação  principal  esgotar-se  de  pronto,  antes  do  término
definitivo do processo. Esta é a dicção dos artigos 1º, § 3º,
da Lei nº 8.437/1992, e 1º da Lei nº 9.494/1997.[…] .” (TJPB;
AI  042.2012.001012-1/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Juiz Conv. Marcos Coelho de Salles; DJPB 16/07/2013; Pág. 9)

-  “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”. (art. 557, caput, do Código de Processo Civil).
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V I S T O S

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Pereira

da Silva,  em desfavor da decisão de fls. 30, que indeferiu o pedido de concessão de

medida  liminar  requisitado  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  impetrado  contra

suposto ato coator praticado pelo Prefeito do Município de Sousa e pelo Secretário de

Administração Local.

Na interlocutória recorrida, o Juiz de primeiro grau não enxergou atendidos

os requisitos para a majoração, em sede antecipatória, da remuneração da impetrante,

através  da  implantação  do  piso  nacional  dos  professores,  fixado  pela  Lei  Federal  nº

11.738/2008, ante a existência de vedações constantes nas Leis nº 9.494/97; 4.348/64;

5.021/66 e 8.437/92.

Em  suas  razões  recursais,  a  agravante  alega  fazer  jus  à  implantação

reclamada, sobretudo por ter concluído, em setembro de 2014, o curso de Licenciatura

em Pedagogia.

Ao  final,  pugna  pela  concessão,  liminarmente,  do  pagamento  de  sua

remuneração de acordo com o piso salarial  mencionado, com a posterior confirmação

quando da análise recursal meritória.

Requerimento liminar recursal indeferido (fls. 36/37).

Informações não fornecidas e contrarrazões não apresentadas (certidão de

fls. 42).

Manifestação Ministerial pelo prosseguimento do feito, sem adentramento no

mérito (fls. 44/48).

É o relatório.
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 DECIDO

No  caso  concreto,  constata-se  que  o  objeto  desta  irresignação  é  a

concessão  liminar  do  pagamento  do  piso  remuneratório  dos  professores  à

agravante/impetrante, que é professora da Rede de Ensino do Município de Sousa.

Relata a suplicante que,  após a conclusão do Curso de Licenciatura em

Pedagogia, em setembro de 2014, requereu no mesmo mês a correção salarial (fls. 21),

sem receber qualquer resposta das Autoridades competentes.

Após  a  impetração  do  writ,  a  recorrente  teve  a  sua  pretensão  liminar

indeferida  pelo  Julgador  de  primeiro  grau  nos  moldes  relatados,  razão  pela  qual

apresentou a súplica em apreço, sustentando fazer jus à medida perquirida.

Tenho que a irresignação não merece prosperar. 

Ao analisar a interlocutória questionada, verifico que o Magistrado de base

apoiou-se  corretamente,  dentre  outros  diplomas  aplicáveis  ao  caso,  no  entendimento

constante  na  Lei  nº  8.437/92,  que dispõe  sobre  a  concessão de medidas  cautelares

contra o Poder Público, cujo dispositivo pertinente à matéria colaciono a seguir:

Art.  1°  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.
(…)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou
em  qualquer  parte,  o  objeto  da  ação.  (Lei  nº  8.437/92  –
Destaquei.).

Demais disso, o art. 7º, § 3º, da Lei 12.016 (Mandado de Segurança), melhor

aplicável  ao  caso,  veda a concessão,  em sede liminar,  de  pagamentos de quaisquer

natureza. Vejamos:

Art. 7º (…).

Desembargador José Ricardo Porto
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§ 2o  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. 

Registro ainda, nesta oportunidade, a expressa vedação na Lei nº 9.494/97,

que proíbe a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique em

reclassificação,  equiparação,  aumentos  ou  extensão  de  vantagens  pecuniárias  a

servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos.

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS  CUMULADA  COM
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONCESSÃO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  FAZENDA  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE.  LEI
9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1.  Trata-se  de  demanda  ajuizada  com o  fito  de  reparação  de
galeria  pluvial  danificada,  bem  como  do  dano  material  ante  a
responsabilização objetiva do Município de Curitiba. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a concessão de Tutela Antecipada contra a
Fazenda  Pública  é  possível  nas  hipóteses  em  que  não
incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam
demandas  sobre  reclassificação,  equiparação,  aumento  ou
extensão de  vantagens pecuniárias de servidor  público  ou
concessão de pagamento de vencimentos.
3. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp 311391 / PR. Rel. Herman
Benjamin. J. em 26/05/2009). Grifei.

“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.
(…).
4. Recurso ordinário improvido.” (STJ. RMS 25828 / DF. Rel. Min. Jorge
Mussi. J. em 28/05/2009). Grifei
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Dessa forma, tenho que a medida pretendida não merece acolhimento, sob

pena de esgotar o próprio objeto da demanda, além de haver perigo de irreversibilidade. 

Esta Corte já se manifestou no sentido ora delineado, senão vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Ação  de  obrigação  de  fazer.
Professor. Implantação de piso salarial. Pedido de antecipação de
tutela em face da Fazenda Pública concedido. Esgotado o objeto
da  ação  principal.  Impossibilidade.  Reforma  do  decisum.
Provimento do recurso. A análise de segundo grau não comporta
julgamento mais extenso do que a matéria decidida em primeiro,
qual seja, a presença ou não dos requisitos autorizadores para a
concessão da antecipação de tutela. É vedado o deferimento de
medidas  liminares,  sejam  cautelares  ou  antecipatórias  da
tutela,  quando  o  objeto  da  ação  principal  esgotar-se  de
pronto,  antes  do  término  definitivo  do  processo.  Esta  é  a
dicção dos artigos 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, e 1º da Lei nº
9.494/1997.[…] .  (TJPB;  AI  042.2012.001012-1/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho de Salles; DJPB 16/07/2013;
Pág. 9)

Assim  sendo,  tenho  por  não  preenchido  o  requisito  do  fumus  boni  iuris

necessário para o deferimento da medida. 

Quanto ao periculum in mora, este também não foi evidenciado, posto que

eventuais  diferenças poderão ser  exigidas posteriormente pela recorrente através das

vias ordinárias.

Em não havendo o atendimento às exigências legais para a concessão da

liminar  objeto  do  agravo,  a  jurisprudência  deste  Tribunal  se  posiciona  no  sentido  de

indeferir a pretensão em comento. Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  REQUISITOS  NÃO
CONFIGURADOS. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO DO
RECURSO.  Estando  ausentes  os  requisitos  autorizadores  à
concessão da antecipação de tutela, necessário se faz a reforma
da  decisão  do  magistrado  processante.  […].  (TJPB;  AI
042.2012.000999-0/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
Alves da Silva; DJPB 30/09/2013; Pág. 19)

Desembargador José Ricardo Porto
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA  DEFERIDA.  INEXISTÊNCIA  DA  VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CAPUT DO
ART.  273  DO  CPC.  PROVIMENTO.  Diante  da  ausência  de
requisito essencial, estabelecido pelo caput do art. 273 do CPC
(verossimilhança  das  alegações),  impossível  o  deferimento  de
antecipação de tutela. (TJPB; AI 042.2012.001.010-5/001; Terceira Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 23/08/2013; Pág. 12)

Posto  isso,  compreendo  que  a  interlocutória  recorrida  não  padece  de

alterações.

Compete ao Relator, monocraticamente, conforme autoriza o art. 557, caput,

do Código de Processo Civil, negar seguimento aos recursos manifestamente contrários à

jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Corte Superior, como forma de

prestigiar os princípios da economia e celeridade processuais.

Posto isso, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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