
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.549.250 - DF (2015/0196221-0)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL 
PROCURADORA : PAOLA AIRES CORRÊA LIMA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO 

FEDERAL 
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ MENEZES LINS 

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a", da CF) interposto contra 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim 
ementado:  

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE 
SEGURANÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 
PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS 
PROCURADORES DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DOS 
PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, ATIVOS E INATIVOS. 
VIOLAÇÃO AO PRECONIZADO NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO 
FEDERAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 84012011 QUE 
DETERMINAM A QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO 
QUINTO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
CONHECIDO E NAO PROVIDO.

1. Evidenciada a plausibilidade das alegações alinhavadas pelo 
impetrante, pois a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar n1 
840/2011 estabelecem um direito aos servidores públicos de quitação da folha 
de pagamento até o quinto dia útil subsequente ao trabalhado, daí decorrendo 
um descompasso no ato impugnado de fracionar o pagamento de vencimentos 
e proventos dos substituidos neste mandamus em data diversa da 
expressamente prevista.

2. Presente a relevância dos fundamentos trazidos na impetração 
e o perigo na demora por se tratar de verba com natureza alimentar, mantém-se 
a liminar para suspender o pagamento parcelado dos vencimentos e proventos 
dos Procuradores da Assistência Judiciária e dos Procuradores do Distrito 
Federal, ativos e inativos, assegurando-lhes o recebimento integral de seus 
vencimentos e proventos até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação 
da atividade labora 1.

3. Agravo regimental conhecido e não provido para manter a 
decisão que deferiu a liminar em parte.

A parte recorrente sustenta, em Recurso Especial, violação dos arts. 7º, § 
2º, da Lei 12.016/2009 e 2º-B da Lei 9.494/1997. Aduz que não é possível a concessão 
de liminar para determinar o pagamento de salários atrasados. Assevera que não há 
fumus boni iuris , pois o pagamento atrasado dos salários está fundamentado na Lei 
Orgânica do Distrito Federal.
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É o relatório. 

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O recorrente, em sua razões recursais (fls. 669-696, e-STJ), sustenta que 

há clara violação aos arts. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 e 2º-B da Lei 9.494/97, pois é 
vedada a concessão de liminar em Mandado de Segurança que tenha por objeto o 
pagamento de qualquer natureza. 

Defende que, "No caso concreto, a liminar determinou o pagamento de 
vencimentos e proventos dos Procuradores do Distrito Federal, em clara ofensa ao 
referido dispositivo legal".

Acrescenta, ainda:

Na mesma linha, o art. 2º-B da Lei nº 9.494/11997 determina 
que a liberação de recurso a servidores somente poderá ser executada após o 
trânsito em julgado, in verbis:

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.

A liminar, contudo, determinou a imediata liberação de recursos 
para o pagamento de vencimentos e proventos dos substituidos, sem o 
necessário trânsito em julgado.

Após tais considerações, entendo salutar expor trechos do acórdão 
objurgado (fls. 645-665, e-STJ):

Conforme consignado na decisão agravada, a matéria objeto 
deste mandamus consiste no alegado direito líquido e certo do impetrante, o 
Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal, em substituição processual dos 
Procuradores da Assistência Judiciária e dos Procuradores do Distrito Federal, 
ativos e inativos percepção integral de vencimentos e proventos até o quinto 
dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

Destaca-se a adequação da via eleita, pois a lide não apresenta 
contornos de ação de cobrança, não se aplicando, portanto, as vedações 
constantes dos Enunciados nº 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal 
Federal, uma vez que se postula o reconhecimento de um direito, o direito ao 
recebimento de vencimentos e proventos, de forma integral, até o quinto dia 
útil do mês subsequente ao trabalhado, nos termos do artigo 35, inciso IX, da 
Lei Orgânica do Distrito Federal, que preconiza ser direito do servidor público 
a quitação da folha de pagamento até o quinto dia útil subsequente. Confira-se 
o citado dispositivo legal:
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(...)

Verifica-se, conforme elucidado pelo Tribunal de origem, que a matéria 
objeto do Mandado de Segurança, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, não 
trata do pagamento em si, mas sim do reconhecimento da ilegalidade do ato que 
acarretou o parcelamento dos vencimentos e proventos dos Procuradores de 
Assistência Judiciária e dos Procuradores do Distrito Federal.

Saliento que não se desconhece que a Lei do Mandado de Segurança, em 
seu art. 7º, § 2º, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto 
pagamentos de qualquer natureza.

No entanto, claramente se observa que tal vedação não se aplica ao caso 
dos autos, uma vez que não se trata de pagamento propriamente dito, mas sim de 
determinação de cumprimento do calendário regular de pagamento dos servidores 
públicos.

Sendo assim, quanto ao ponto aqui em apreço, o acórdão deve ser 
mantido por seus próprios fundamentos.

Adiante, o insurgente alega que, in casu , "está ausente o fumus boni 
juris . Portanto, o art. 7º, III, da Lei no 12.016/2009 não poderia ser invocado para a 
concessão da liminar.

Mais uma vez, colaciono excertos do aresto impugnado:

Com efeito, não se desconhece a existência de dificuldade da 
recente administração do Governo do Distrito Federal em gerenciar os recursos 
do erário para fazer frente a todas as despesas assumidas, fato salientado pelo 
agravante às fls. 557/586.

No entanto, é de constatar presente a relevância dos 
fundamentos trazidos na impetração e o perigo na demora em se aguardar o 
reconhecimento do direito apenas no julgamento de mérito desta ação 
constitucional, sendo que, nesses casos, "a liminar não é uma liberalidade da 
justiça; é medida garantidora do direito do impetrante, que não pode ser 
negada quando ocorrem seus pressupostos [...]".

De fato, a plausibilidade das alegações alinhavadas pelo 
impetrante encontra-se evidenciada, pois o ato das autoridades indicadas como 
coatoras de não efetuar o pagamento integral dos vencimentos e dos proventos 
dos Procuradores da Assistência Judiciária e dos Procuradores do Distrito 
Federal no quinto dia útil do mês de fevereiro de 201510, fracionando o 
pagamento em parcelas (recebimento nos dias 5, 15 e 24), e a previsão de que 
a mesma situação de fato e de direito persistirá nos próximos meses, lesiona 
direito dos substituidos processuais de receberem seus vencimentos na forma 
prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Complementar n1 
840/2011.

Isso porque o artigo 35, inciso IX, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, preconiza ser direito dos servidores públicos, sujeitos ao regime 
jurídico único, a "quitação da folha de pagamento do servidor ativo e inativo 
da administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal até o 
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quinto dia útil do mês subsequente, sob pena de incidência de atualização 
monetária, obedecido o disposto em lei".

De igual forma, a Lei Complementar nº 840/2011, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das 
autarquias e das fundações públicas distritais, determina em seu artigo 118 que 
"a quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês 
subsequente" .

 Mesmo já convencido da plausibilidade do direito invocado 
pelo impetrante, por entender que o ato impugnado está em dissonância com 
previsão constitucional e legal, é de se observar que o agravante consignou que 
o Governo do Distrito Federal busca com essa medida o restabelecimento do 
equilíbrio financeiro das contas do erário, ao argumento de impossibilidade 
financeira de arcar com toda a folha de pagamento no quinto dia útil do mês e 
de manter os outros compromissos financeiros de igual importância que não 
podem ser cessados.e Indaga-se, portanto, se a situação de excepcional idade 
sustentada pelo agravante encontra respaldo na defendida adoção da norma 
subsidiária de pagamento com atualização monetária, pois, pela argumentação 
apresentada nas informações, o parcelamento não decorre da absoluta 
impossibilidade do pagamento integral dos vencimentos no quinto dia útil, mas 
de critério político de atender ao pagamento de outras demandas/despesas 
consideradas de igual relevância.

Constata-se, portanto, que a Lei Orgânica do Distrito Federal e a 
Lei Complementar nº 840/2011 estabelecem um direito aos servidores públicos 
de quitação da folha de pagamento até o quinto dia útil subsequente, daí 
decorrendo um descompasso no ato impugnado de fracionar o pagamento de 
vencimentos e proventos dos substituidos neste mandamus em data diversa da 
expressamente prevista. De fato, não há autorização constitucional ou legal 
para o parcelamento de vencimentos com alteração da data de pagamento de 
servidores públicos que recebam acima de determinado valor estipulado a 
critério da Administração - cujos atos se vinculam à estrita legalidade -, razão 
pela qual se mostra evidenciado o fumus boni iuris .

(...)

Nota-se que a Corte a quo consignou de forma clara e inequívoca que 
foram devidamente atendidos os requisitos necessários à concessão da pleiteada 
liminar. 

A jurisprudência do STJ entende que é incabível, em Recurso Especial, o 
exame acerca da presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da 
medida liminar, referentes ao periculum in mora e ao fumus boni iuris . Incide, na 
espécie, a Súmula 7/STJ.

A propósito:
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PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LIMINAR 
INDEFERIDA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO PELA 
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. REEXAME DO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem consignou de forma clara e inequívoca 
que não foram devidamente atendidos os requisitos necessários à concessão da 
tutela antecipada (fl. 216, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é 
incabível, em Recurso Especial, o exame acerca da presença ou não dos 
pressupostos autorizadores da concessão da liminar, referentes ao 
periculum in mora e ao fumus boni iuris. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1541822/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016, 
grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM 
CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. ART. 151, II e V, do CTN. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. MEDIDA LIMINAR. 
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
SÚMULA 7.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a 
despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo 
Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 211 do STJ. In casu, o Tribunal a 
quo limitou-se a analisar a presença dos requisitos para a concessão da liminar, 
não se pronunciando no que concerne à suspensão do crédito tributário (art. 
515, II e V, do CTN), porquanto tal matéria será analisada por ocasião do 
julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

3. A verificação da exigências para concessão de medida 
liminar constitui matéria de fato e implica reexame de conteúdo 
fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1256345/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/09/2011, 
grifei)

Diante do exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.

Publique-se.
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Intimem-se.   

Brasília (DF), 19 de agosto de 2016.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Relator
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