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Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravantes: Josefa Francinalda Dantas de Negreiros, Francisca Neide Macário da
Silva, Maria Fabíola Rocha de Sousa, Venereanda Rocha da Silva, Eliana Bandeira
Dantas e Iracema Dantas Pereira.
Advogado(s): Maria Letícia de Sousa Costa.
Agravado: Município de São João do Rio do Peixe-PB.

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
TUTELA  ANTECIPADA.  MAJORAÇÃO
REMUNERATÓRIA.  INDEFERIMENTO  PELO
JUÍZO ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DO CAPUT DO
ART. 1º DA LEI Nº 8.437/1992 C/C §2º DO ART. 7º
DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES STJ E DO
TJPB.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.  APLICAÇÃO  DO  CAPUT DO
ART.  557  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE.

–  O ordenamento  jurídico  pátrio  impede  a
antecipação de tutela cujo objeto seja a elevação de
remuneração paga pela Administração Pública, seja
a  que título  for,  antes  de  transitado  em julgado  o
mérito,  diante do iminente risco à estabilidade das
contas públicas, nos termos do  caput do art. 1º da
Lei  nº  8.437/1992  c/c  §2º  do  art.  7º  da  Lei  nº
12.016/2009.  Precedentes do STJ (AgRg no REsp
1372714/SP, DJe 24/10/2013).

-   “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.” (artigo 557, caput, do
CPC)

VISTOS etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
interposto  pelo  Josefa  Francinalda  Dantas  de  Negreiros  e  outras,
buscando reformar decisão interlocutória (fls. 20/21) proferida pelo Juízo da
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1ª Vara da Comarca de São João do Rio do Peixe que, nos autos da Ação
Ordinária  para  Correção  de  Cálculo  do  Adicional  por  Tempo  de  Serviço
(Anuênio), movida em face do Município de São João do Rio do Peixe - PB,
indeferiu  initio litis  o pedido de tutela antecipada consistente em majoração
remuneratória, por considerar que o ordenamento jurídico veda a medida.

Em  suas  razões,  a  Agravante  alega  que  a  decisão  está
equivocada, entendendo que os pressupostos autorizadores da concessão
da medida de urgência estão presentes ao caso dos autos. Assim, estando
configurado que o valor do anuênio está sendo paga a menor, o agravo deve
ser provido para conceder a liminar pleiteada.

É o relatório.

DECIDO

A  antecipação  de  tutela  consiste  na  possibilidade  de  se
adiantar,  provisoriamente, total ou parcialmente,  a própria tutela postulada
pela parte1.  Busca-se, assim, evitar o perigo da demora do processo, não
deixando transformar-se em providência inútil na defesa do direito subjetivo
material.

Na  lição  de  Moacyr  Amaral  Santos:  "Consiste  a  tutela
antecipada,  portanto,  na  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  jurisdicional
almejada, ou seja, o objeto da antecipação é a própria tutela pedida, que
poderá ser antecipada total ou parcialmente, porém em caráter provisório"2.

Os requisitos para o deferimento da tutela antecipatória estão
sujeitos a regime próprio,  estabelecidos no  caput  e incisos do art.  273 do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no  pedido  inicial,
desde  que,  existindo  prova  inequívoca,  se  convença  da
verossimilhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu. 

O referido  autor  aponta  que  "a  prova  inequívoca  deve  ser
analisada juntamente  com a verossimilhança da alegação através  de um
juízo  de  probabilidade,  a  fim  de  que  o  juiz  possa  concluir  que  há  mais
firmeza do que a verossimilhança, embora não haja a contundência da prova
inequívoca"3. 

1WATANABE, Kazuo. “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 461do CPC)”.
Apud, TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Reforma do código de processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1.996. Op. cit, p. 38.
2 SANTOS, Moacyr Amaral,  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva,
2002, p.130.
3 SANTOS, Moacyr Amaral,  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva,
2002, p.130.
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Luiz Guilherme Marinoni4 entende, então, que “a denominada
‘prova  inequívoca’,  capaz  de  convencer  o  juiz  da  ‘verossimilhança  da
alegação’,  somente  pode  ser  entendida  como a ‘prova  suficiente’  para  o
surgimento  do  verossímil,  entendido  como  o  não  suficiente  para  a
declaração da existência ou da inexistência do direito”.

Havendo,  nos  autos,  provas  mínimas  de  que  o  pedido  do
promovente  encontra-se  tutelado  pelo  ordenamento  jurídico,  cabe,  em
seguida,  a análise  do segundo requisito  legal:  o fundado receio  de dano
irreparável ou de difícil reparação.

Cerca do primeiro, verifico que os termos do art. 2º-B da Lei nº
9.494/1997 são claros ao vedar a execução de sentença, sem trânsito em
julgado, que determine a inclusão de valores em folha de pagamento. Assim,
a partir da inteligência do dispositivo, não há que se falar em antecipação de
tutela  que  objetive  acrescer  valores  à  remuneração  mensal  de  servidor
público, ou pensionista. Assim estabelece:

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,
inclusive  de  suas  autarquias  e  fundações,  somente  poderá  ser
executada após seu trânsito em julgado. 

Importante apontar a proibição contida no caput do art. 1º da
Lei nº 8.437/1992 c/c §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, que determinam:

Lei nº 8.437/1992 - 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. 

Lei nº 12.016/2009 - Art. 7º
[…]

§ 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.

Nesse sentido o STJ:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  BASE  DE
CÁLCULO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  SEXTA-
PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior
Tribunal  de  Justiça  firmou posicionamento  no  sentido  de  que  "a

4 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2008. 
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antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública  pode ser
concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses
do  art.  1º  da  Lei  n.  9.494/97,  que  estabelece  que  não  será
concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação
ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento
de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos
autos,  em  que  se  discutem  a  alteração  da  base  de  cálculo  do
adicional  por  tempo  de  serviço  denominado  "sexta-parte"  e
pagamento  de  correspondentes  verbas  atrasadas".  (v.g.:  REsp
934.138/MT, Rel.  Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1372714/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  17/10/2013,  DJe
24/10/2013)

Acompanha esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO
DE  REMUNERAÇÃO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONTRA  A
FAZENDA  PÚBLICA.  VEDAÇÃO,  EM  SEDE  DE  LIMINAR,  DE
CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU
PAGAMENTO  DE  QUALQUER  NATUREZA.
PRONUNCIAMENTOS  REITERADOS  DO  STJ.
DESPROVIMENTO. - 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. REsp 900672/RN, Rel. Ministra
Denise  I  Arruda,  Primeira  Turma,  j  a  em  09/09/2008,  DJe
24/09/2008. (TJPB - Acórdão do processo nº 20020121062349001 -
2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL - Relator DESª MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 26/03/2013).

Assim, observo que o ordenamento jurídico pátrio impede a
antecipação de tutela cujo objeto seja a elevação de remuneração paga pela
Administração Pública, seja a que título for, antes de transitado em julgado o
mérito, diante do iminente risco à estabilidade das contas públicas.

Diante  do exposto,  com fulcro  no art.  557,  caput,  do  CPC,
NEGO SEGUIMENTO MONOCRÁTICO ao presente Agravo de Instrumento,
por ser manifestamente improcedente.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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