
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INTRUMENTO Nº 2005195-50.2014.815.0000.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravante : Francisco Leles de Sá Casimiro.    
Advogado : Ivaldo Gabriel Gomes.
Agravado : Município de Sousa.

AGRAVO  DE  INTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
PLEITO  ANTECIPATÓRIO  DE  TUTELA
INDEFERIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
IRRESIGNAÇÃO.  PRETENSÃO  DO
DEMANDANTE  DE  RECEBIMENTO  DE
GRATIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONCESSÃO  DA  TUTELA  ANTECIPADA.
REFLEXOS  FINANCEIROS  À
ADMINISTRAÇÃO.  PLEITO  DE  NATUREZA
SATISFATIVA.  INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A  situação  dos  autos  revela uma  hipótese  de
concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública  que  acarreta  reflexos  financeiros  à
Administração.

-  Com efeito, é sabido da existência de óbice legal à
concessão  de  liminares  cujo  pleito  implique  a
concessão de aumento remuneratório aos servidores
públicos.  Sobre  o  tema,  a  Lei  nº  9.494/97,  que
disciplina a  aplicação da  tutela  antecipada  contra  a
Fazenda Pública,  veda a concessão, em sede liminar,
de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza em face da Fazenda Pública.

-  No  caso  em  apreço,  o  atendimento  ao  reclamo
liminar,  por  obviedade,  implicará  a  necessidade  do
pagamento  a  maior  das  verbas  remuneratórias  do
autor, o que é vedado pela legislação especial.

- É cediço que tal regra pode ser relativizada quando
evidenciada  a  inutilidade  do  provimento  para  o



postulante da concessão da medida de urgência, caso
esta seja concedida somente ao final. Contudo, não é
a  hipótese  em  disceptação,  porquanto,  como  dito,
cuida  de  pedido  de  imediata  implantação  de
gratificação no contracheque do agravante, de modo
que o feito não comporta o deferimento da liminar,
observando o regramento legal atinente à matéria.

- Saliento que o pedido do recorrente constitui medida
antecipatória  do pleito  final,  confundindo-se  com o
objeto  da  ação,  possuindo nítido  caráter  satisfativo,
circunstância  que  também  inviabiliza  a  sua
concessão, nos termos do que dispõe o artigo 1º, §3º,
da Lei 8.437/92.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime. 

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por Francisco
Leles  de  Sá  Casimiro  contra  decisão  do  Juízo  de  Direito  da  5ª  Vara  da
Comarca  de  Sousa,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer c/c
Cobrança,  ajuizada em face do Município de Sousa,  indeferiu o pedido de
antecipação de tutela, por meio do qual o autor, servidor público municipal,
buscava  assegurar  a implantação  em  seu  contracheque  da  gratificação
referente ao exercício da função de motorista, no percentual de 100% (cem por
cento), e do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento),
ambos calculados com base em seu respectivo salário.

Alega o agravante,  em síntese,  que na qualidade de servidor
público municipal,  exerce o cargo de motorista  junto à edilidade agravada,
percebendo mensalmente a importância total de R$ 724,00 (setecentos e vinte
e  quatro  reais),  deixando de  receber  a  gratificação de  até  100% (cem por
cento) de seu salário base, prevista no art. 2° da Lei Municipal n° 1.445/93.

Narra,  também,  que  alguns  servidores  públicos  efetivos  do
Município de Sousa, os quais exercem as mesmas atribuições, vêm recebendo
a referida gratificação em seu percentual máximo. Sustenta, pois, que tal fato
desrespeita o princípio constitucional da isonomia, configurando lesão ao seu
direito de ser remunerado da mesma forma que aqueles. 

Em  vista  de  tais  considerações,  pugna  pela  concessão  da
antecipação  da  tutela  recursal,  unicamente  para  que  lhe  seja  assegurada  o
direito à percepção da gratificação em comento.

Pleito liminar recursal indeferido (fls. 76/78).

Embora devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o
prazo in albis sem apresentação de contrarrazões (fls. 84).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto



Cosme de Lira (fls.  87/90), deixou de opinar sobre o mérito, por ausência de
interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

De proêmio, destaco que a análise a ser feita, no âmbito deste
recurso,  cingir-se-á  à  verificação  da  existência  ou  não  dos  requisitos
necessários à concessão da tutela antecipada indeferida em primeiro grau, sem
esgotar o mérito da demanda, uma vez que ao órgão ad quem cabe, apenas, o
exame acerca do acerto ou desacerto da decisão judicial combatida.

Consoante  relatado,  insurge-se  o  agravante  contra  o
indeferimento da antecipação de tutela em demanda que tramita em primeiro
grau  jurisdicional.  Como  se  trata  de  espécie  de  tutela  de  urgência,  deve
obedecer aos requisitos genericamente previstos pelo art. 273, caput e inciso I,
do Código de Processo Civil, in verbis:

“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”. (grifo nosso).

Assim, por sua própria natureza antecipatória, bem como em
virtude  de  beneficiar  apenas  uma  das  partes  da  demanda,  já  que  tem  a
finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, a tutela de urgência
requerida na inicial exige, primeiramente, que seus fundamentos se mostrem
com  a  aparência  da  verdade  gerada  justamente  pela  alegação  dos  fatos  e
direito.  

Pois bem, conforme se vislumbra dos autos, o caso em tela nos
traz  a  seguinte  situação:  Francisco  Leles  de  Sá  Casimiro  ajuizou  ação  de
obrigação  de  fazer  c/c  cobrança  com  o  objetivo  de,  em  sede  de  tutela
antecipada, obter a implantação em seu contracheque da gratificação de 100%
(cem por cento) do seu salário base, fundamentando-se, para tanto, no previsto
no art. 2° da Lei Municipal n° 1.445/93, e, ainda, no princípio da isonomia.  

Diante dessa situação, verifica-se claramente que a hipótese em
análise se trata de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
que acarreta reflexos financeiros à Administração.

Com efeito, é sabido da existência de óbice legal à concessão
de liminares cujo pleito implique a concessão de aumento remuneratório aos
servidores públicos.



Sobre o tema, a Lei nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, veda a concessão, em sede liminar,
de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em
face da Fazenda Pública.

No  caso  em apreço,  o  atendimento  ao  reclamo liminar,  por
obviedade,  implicará  a  necessidade  do  pagamento  a  maior  das  verbas
remuneratórias do autor, o que é vedado pela legislação especial. 

Por  outro  lado,  tal regra  pode  ser  relativizada  quando
evidenciada  a  inutilidade  do  provimento,  caso  a  medida  seja  concedida
somente ao final. Contudo, não é a hipótese em disceptação, porquanto, como
dito, cuida de pedido de imediata implantação de gratificação no contracheque
do agravante, de modo que o feito não comporta o deferimento da liminar,
observando o regramento legal atinente à matéria.  

Ademais, saliento que o pedido do recorrente constitui medida
antecipatória do pleito final, confundindo-se com o objeto da ação, possuindo
nítido  caráter  satisfativo,  circunstância  que  também  inviabiliza  a  sua
concessão,  nos  termos do que dispõe o artigo 1º,  §3º,  da Lei 8.437/92,  in
verbis:

“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.
§  1°  Não será cabível,  no juízo de  primeiro grau,
medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando
impugnado  ato  de  autoridade  sujeita,  na  via  de
mandado  segurança,  à  competência  originária  de
tribunal.
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos  processos  de  ação  popular  e  de  ação  civil
pública.
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no
todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” (grifo
nosso). 

Nesse sentido, trago à baila julgado do Tribunal da Cidadania: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535  DO  CPC
NÃO  CONFIGURADA.   TUTELA  ANTECIPADA
CONTRA   A  FAZENDA   PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
DE  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO   PARA   FINS   DE
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 



1.  A  solução  integral  da  controvérsia,  com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535 do CPC. 
2.  O  acórdão  embargado  entendeu,  com  apoio
na   jurisprudência   dominante   do  STJ,  que  a
concessão  de  tutela  antecipada  contra  a  Fazenda
Pública é possível nas hipóteses em que não incidam
as vedações previstas na Lei 9.494/97, quais sejam
demandas   sobre   reclassificação,   equiparação,
aumento  ou  extensão  de  vantagens pecuniárias de
servidor  público  ou  concessão  de  pagamento  de
vencimentos.  [...]” 
(EDcl  no  AgRg  no  REsp  944.771/MA,  Rel.  Min.
Herman  Benjamin,  DJe  de 21.08.09) 

Portanto, observa-se  nitidamente a existência de óbice legal à
concessão de liminar contra a Fazenda Pública que implique em despesas para
o  erário,  bem  como  pelos  demais  argumentos  acima  mencionados,  não
vislumbro outro caminho a trilhar a não ser o desprovimento da irresignação
instrumental.  

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO ao
Agravo  de  Instrumento,  mantendo  incólume  os  termos  da  decisão
vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator


