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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM 
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  MILITAR. 
IMPLANTAÇÃO  NO  CONTRACHEQUE  DE 
REMUNERAÇÃO  DEVIDA  A  3º  SARGENTO  DA  PM  E 
AUXÍLIO  INVALIDEZ  EM  TUTELA  ANTECIPADA. 
RECLASSIFICAÇÃO,  EQUIPARAÇÃO OU EXTENSÃO DE 
VANTAGENS.  VEDAÇÃO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  7º  DA  LEI  12.016/2009. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não cabe a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda 
Pública  quando  a  pretensão  visar  à  reclassificação, 
equiparação,  concessão  de  aumento  e/ou  extensão  de 
vantagens a servidores públicos, nos termos da lei.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 98.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo, manejado por Ailson Caetano de Andrade contra decisão do Juízo da 4ª 
Vara da Comarca de Patos, que indeferiu pedido de antecipação de tutela requerido.

Alega o recorrente, em suas razões, que a decisão merece ser 
reformada,  discorrendo  que  quando  de  sua  aposentadoria,  o  seu  soldo  deveria 



corresponder ao grau hierárquico imediato que possuía na ativa,  ou seja,  terceiro 
sargento, todavia vem recebendo como soldado.

Adiante afirma que também faz jus ao recebimento do auxílio 
invalidez,  disposto  no  art.  18  da  Lei  nº  5.701/93,  de  forma  que  tais  restrições 
autorizam a concessão da liminar por ser dívida de natureza alimentar.

Nessa  linha,  pugna  pela  implantação  da  remuneração 
correspondente a 3º sargento, sem prejuízo dos adicionais,  auxílios e gratificações 
incorporados, bem como a implantação do auxílio invalidez.

Contrarrazões  pela  PBPREV,  pugnando  pela  manutenção  da 
decisão agravada. (fls. 81/84)

Informações. (fl. 89)

Parecer  Ministerial  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem 
manifestação de mérito. (fls. 91/93)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  devolvida a esta  Corte  reside em definir  se a 
implantação no contracheque do agravante da remuneração devida a 3º sargento PM, 
sem prejuízo dos adicionais, auxílios e gratificações, bem como do auxílio invalidez 
podem ser garantidos, em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Com  efeito,  em  que  pese  o  esforço  do  agravante  em  tentar 
convencer a Corte de seus argumentos, creio que a pretensão ora buscada esgotaria 
integralmente o objeto da demanda, violando, assim, o art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 c/c 
o art. 1º da Lei 9.494/97, que, respectivamente, estão assim transcritos:

“Art. 1° […].
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou 
em qualquer parte, o objeto da ação.”

 “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 
461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu 
parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no 
art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos 
arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Com  efeito,  nos  termos  do  art.  1º,  caput,  da  Lei  nº  9.494/97, 
aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 



o disposto nos arts. 5º e seu Parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 
1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º 
da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Aliás, o disposto no art. 5º, caput, da Lei nº 4.348/64 foi também 
contemplado na Lei nº 12.016/09, segundo o qual não será concedida medida liminar 
que tenha por objeto  a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 
concessão  de  aumento  ou a  extensão  de  vantagens  ou pagamento  de  qualquer 
natureza.

Sobre o tema, Leonardo José Carneiro da Cunha assevera que:

“O sistema processual pátrio cuidou de unificar os provimentos de 
urgência,  confinando-os  numa ordem única.  Assim,  seja  a  tutela 
antecipada,  seja  a  medida  cautelar,  seja  a  ação  cautelar,  todas  se 
subordinam  às  mesmas  regras,  inclusive  no  que  respeita  às 
vedações inscritas na Lei nº 8.437-1992, tanto que a Lei nº 9494/1997 
as estende, irrestritamente, para a tutela antecipada.
(...)
Realmente,  as  disposições  restritivas  de  liminares  e  cautelares 
contra  a  Fazenda  Pública  restaram  estendidas  às  hipóteses  de 
antecipação de tutela,  mercê da edição da Lei  nº  9.494,  de 10  de 
setembro de 1997, consoante se observa o seu art. 1º:
(...)
Vale dizer que não se afigura cabível a tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública nos seguintes casos:
a)  quando  tiver  por  fito  a  reclassificação  ou  equiparação  de 
servidores  públicos,  ou  a  concessão  de  aumento  ou  extensão  de 
vantagens (Lei nº 4838/1964, art. 5º). Nesse caso, além de vedada a 
antecipação  da  tutela,  a  sentença  final  somente  poderá  ser 
executada  após  o  trânsito  em  julgado  (Lei  nº  4838/1964,  art.  5º, 
parágrafo  único)  exatamente  porque  o  recurso  de  apelação  e  o 
reexame necessário tem efeito suspensivo (Lei nº 4838/1964, art. 7º, 
Lei nº 8437/1992, art.  3º)" (A Fazenda Pública em juízo. 7ª Edição, 
revista, ampliada e atualizada. Editora Dialética. 2009. Págs. 251 e 
252)”

Compulsando os autos e comparando a pretensão nele contida 
com a orientação doutrinária acima destacada, chega-se à conclusão que o pedido de 
tutela antecipada não merece guarida, devendo ser mantida a decisão primeva.

Assim,  não  se  afigura  cabível  a  tutela  antecipada  contra  a 
Fazenda Pública quando se objetivar  a reclassificação ou equiparação de servidores 
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza, caso em que a sentença final somente poderá ser executada após 
o trânsito em julgado. Assim já se manifestou o STJ:



AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  REEXAME 
DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.º 7/STJ. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. No caso, o deslinde da questão federal, tal como posta no recurso 
especial, se insula no universo fático-probatório dos autos,tornando 
necessária a reapreciação da prova, o que é vedado pela orientação 
fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.  Esta 
Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não ser possível 
a  concessão  de  tutela  antecipada  contra  a  Fazenda  Pública  nas 
causas que versem sobre reclassificação, equiparação, concessão de 
aumento  ou  extensão  de  vantagens  de  servidores  públicos.  3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 
1001808  ES  2007/0257546-7,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES, 
Data  de  Julgamento:  02/06/2011,  T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 20/06/2011)

Por fim, creio não haver o perigo na demora apto a autorizar a 
concessão da tutela de urgência,  visto que eventual  prejuízo financeiro suportado 
pelo servidor, será, ao final da demanda, devidamente ressarcido, ao passo que, caso 
se reconheça a legalidade da suspensão das referidas verbas, sofrerá os prejuízos pelo 
pagamento indevidamente realizado.

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso, 
mantendo incólume a decisão vergastada.É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 07 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


