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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DO 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - 

ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAÚJO 

 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 0801182-71.2019.8.10.0000 

 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIORES DA JUSTIÇA DO 

MARANHÃO - SINDJUS/MA
1
, vem, respeitosamente, por meio de seus 

advogados e advogadas infra-assinados
2
, à ilustre presença de Vossa 

Excelência, nos termos do art. 1.021, CPC c/c art. 10, § 1º, da Lei 

12.016/2009, bem com no respectivo Regimento Interno do e. TJMA, 

interpor 

 

AGRAVO INTERNO 

 

contra a r. decisão terminativa proferida monocraticamente por V. Exa. 

que, em breve síntese, extingui o feito sem resolução do mérito pois 

entendeu inocorrer ato praticado pela autoridade coatora apontada que 

afronte direito líquido e certo do ora recorrente o que, com as devidas 

vênias, não merece prosperar.  
                                                           
1
 Sítio www.sindjusma.org 

2
 Endereço eletrônico: controladoria@cezarbritto.adv.br 
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Atendidos todos os pressupostos intrínsecos ao 

conhecimento deste Agravo Interno, pugna-se pela retratação ou, se assim 

não proceder, pela remessa ao e. Colegiado competente para apreciação do 

recurso. 

Nesses termos, pede deferimento.  

Brasília, 06 de março de 2019.  

 

CEZAR BRITTO 

OAB/DF 32.147 

 

RODRIGO CAMARGO 

OAB/DF 34.718 

 

  

                    PRISCILA FERNANDES    

                              OAB/DF 34.540                     
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EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) DESEMBARGADORES 

(AS) DA E. ____TURMA DO I. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO  

Ref.: Mandado de Segurança Originário nº 0801182-71.2019.8.10.0000 

 

Agravante: SINDJUS/MA - SINDICATO DOS SERVIORES DA JUSTIÇA 

DO MARANHÃO 

 

Agravados: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

RAZÕES DO RECURSO 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Por ser pressuposto extrínseco à propositura e conhecimento 

do presente recurso, presta-se, agora, a demonstrar a tempestividade do 

protocolo deste Agravo Interno.  

Dessa forma, tendo em vista que o art. 1.021
3
 do Novo 

Código Processo Civil , bem como o Regimento Interno do Tribunal, 

apregoam que cabe agravo interno, em desfavor de decisão proferida pelo 
                                                           
3
 Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão 

colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 

§ 1
o
 Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão 

agravada. 

§ 2
o
 O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo 

órgão colegiado, com inclusão em pauta. 

§ 3
o
 É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar 

improcedente o agravo interno. 
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Relator, no prazo de 15 dias a contar da notificação ou da publicação no 

órgão oficial. 

Considerando que a decisão monocrática foi publicada no 

dia 14 de fevereiro de 2019, o presente recurso é tempestivo porquanto 

protocolado na presente data.  

II – ESCORÇO FÁTICO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE 

RETOMAR A CADEIA DE ATOS QUE LEVA AO FUNDAMENTAL 

- ATO COATOR -. 

Antes de impetrar o presente MS, o Sindjus/MA havia 

requerido, por meio do Procedimento de Controle Administrativo n° 2493-

86.2014.2.00.000, junto ao Conselho Nacional de Justiça, o cumprimento 

do § 2°
4
, art. 2°, da Resolução n° 88/2009, bem como o estabelecido no 

inciso V
5
, art. 37, da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão não honrou as referidas normas.   

No dia 08 de março de 2017, o TJ/MA pôs termo a sua 

inércia e formalizou acordo com o recorrente, homologado pelo CNJ, por 

meio de audiência de conciliação (ata já instrui os autos).  

O referido Tribunal se comprometeu a provisionar a 

aplicação dos percentuais mínimos para ocupação dos servidores nos 

cargos comissionados, a saber: (i)  Em cada unidade do Tribunal, até 2020, 

                                                           
4
 Art. 2º Os cargos em comissão estão ligados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo 

vedado seu provimento para atribuições diversas. (...)§2º -Para os Estados que ainda não regulamentaram 

os incisos IV e V do art. 37 da Constituição Federal, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos cargos 

em comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos Tribunais de 

Justiça encaminharem projetos de lei de regulamentação da matéria, com observância desse percentual 
5
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)V - as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 

por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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pelo menos 20% dos cargos comissionados devem ser ocupados pelos 

servidores efetivos; (ii) da mesma forma, até 2022, deve ser ocupado o 

percentual de 30% dos servidores efetivos; (iii) Em todo o tribunal, até 

dezembro de 2022, pelo menos 50% dos cargos comissionados devem ser 

ocupados por servidores efetivos, seguindo a ordem de 35% até dezembro 

de 2018, 40% até dezembro 2019, 43% até dezembro 2020 e 48% até 

dezembro 2021.   

A fim de dar cumprimento à proposta homologada pelo 

CNJ, a Assembleia Legislativa do Maranhão editou a Lei Estadual n° 

10.712/2017, a qual consagrou o cronograma estabelecido no acordo.   

Ocorre que, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Maranhão ingressou no CNJ com uma proposta para implementação da 

Resolução CNJ nº 219, o qual foi registrado no CNJ como 

ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO – 0002210-

92.2016.2.00.0000, afirmando que era preciso harmonizar a Resolução CNJ 

nº 219 com a matéria da Resolução nº 88, propondo a alteração do acordo 

firmado com o Sindicato recorrente no PCA 2493-86/2014, no sentido de 

destinar o percentual de 50% dos cargos comissionados da área de apoio 

indireto, que são os setores sem competência para impulsionar 

diretamente os processos judiciais, ou 30% do total de cargos 

comissionados do TJMA aos servidores efetivos. 

Passado o primeiro prazo estabelecido no acordo e na 

aludida Lei estadual de 2017, sem informações precisas por parte do 

Tribunal de Justiça sobre o cumprimento da aludida lei e do que havia sido 

acordado e homologado pelo Conselho Nacional de Justiça, o ora 

recorrente ingressou com novo PCA nº 00011336-98.2018.2.00.0000, junto 

ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, requerendo a concessão de liminar 

para que o Tribunal de Justiça prestasse as informações necessárias para a 
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análise do cumprimento do que havia sido acordado e homologado pelo 

próprio e. CNJ, com escopo na observância do cumprimento da lei estadual 

que está em vigor, como também para que comprovasse o cumprimento do 

que dispõe a própria a Constituição Federal e a Resolução n° 88 – CNJ  

Bem assim, de maneira inusitada, foi proferida nos autos do 

PCA 0002210-92.2016.2.00.0000 - Acompanhamento de Cumprimento de 

Decisão -, decisão na seguinte lavra:  

Ressalto que a consequência lógica da aprovação desta 

proposta será a relativização da implantação dos dispositivos 

trazidos na Resolução CNJ n. 219/2016, a teor de seu art. 26, 

considerando as circunstâncias e especificidades locais. Além 

disso, o acordo firmado nos autosdo PCA 2493-86/2014 sofre 

uma revisão, com a prorrogação dos prazos inicialmente 

avençados. 

Outro fator merecedor de realce refere-se ao fato de que a 

presente questão de ordem não significa que este Órgão 

Constitucional de Controle deixará de examinar o cumprimento 

da Resolução CNJ 219/2016, no âmbito dos Tribunais. 

QUESTÃO DE ORDEM. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO. RESOLUÇÃO CNJ N. 219/2016. 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EQUALIZAÇÃO DA 

FORÇA DE TRABALHO. PROPOSTA DO TRIBUNAL. 

RELATIVIZAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NA 

RESOLUÇÃO CNJ N. 219/2016. 

I – A equalização da força de trabalho no âmbito dos tribunais 

brasileiros representa uma das linhas de atuação da Política 

Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. 

A finalidade da norma está associada ao que constitui o 

elemento central que motivou a instituição da resolução, que é a 

priorização do primeiro grau de jurisdição, conferindo aos juízes 

e servidores que ali prestam serviços, condições de trabalho 

compatíveis com o volume dos serviços recebidos. 

II – A proposta do Tribunal de Justiça do Maranhão cria 279 

cargos de assessoramento para juízes, 300 funções gratificadas e 

redistribui 620 Gratificações para o 1º Grau de Jurisdição, com 

objetivo de bem implementar os dispositivos da Resolução CNJ 

n. 219/2016. 



7 

 

III – Revisão de acordo a respeito do cronograma para 

cumprimento da Resolução CNJ 88 (ocupação de cargos 

comissionados por servidores efetivos). 

IV – Relativização das regras insertas na Resolução CNJ n. 

219/2016 (Art. 26). 

V – Aprovação da proposta do Tribunal. 

VI – Questão de ordem aprovada. 

FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS 

Relator 

 

Na aludida proposta feita ao e. CNJ, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão intenta criar 279 (duzentos e setenta e nove) cargos 

de Assessoramento para Juízes no 1º grau de jurisdição e ainda sinalizou 

que, com estas medidas,incorrerá em despesas de aproximadamente 19 

milhões de reais com gastos de Funções de Confiança e 10 milhões de reais 

com Cargos Comissionados, conforme demonstrativo abaixo: 

 
 

Todavia, encontra-se a aludida proposta em pleno desacordo 

com o primitivo pacto homologado pelo CNJ sob o n° 2493-

86.2014.2.00.000, assim como contradiz o DESPACHO - CO40742018 

(anexo) concernente ao inciso IV
6
 e §único, do  art. 22, da LRF, proferido 

pelo próprio Tribunal, no dia 27/11/2018, informando que havia 

extrapolado o limite prudencial de 95% das despesas destinadas a 

provimento de cargos a qualquer título.  

                                                           
6
 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final 

de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco 

por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

(...)IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a 

reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança. 
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É de se observar, conjugando expressa ilegalidade, que a 

medida no e. CNJ intentada pelo Tribunal de Justiça não se tratava de 

recurso administrativo disciplinado no art. 103 do Regimento Interno do 

CNJ, também não se tratava de Procedimento de Controle Administrativo 

disciplinado no art. 95 do Regimento Interno, nem de avocação de processo 

disciplinar (art. 85). Ou mesmo de revisão de processo disciplinar (art. 88), 

tampouco de decisão que permitia uma questão de ordem, segundo 

disciplinado no inciso III do art. 45 do Regimento, que se destina “a 

quaisquer questões de ordem para o bom andamento do processo”. 

É sabido, do ponto de vista jurídico, portanto, QUE A MEDIDA 

NÃO SE PRESTA A ANULAR OU REVISAR ACORDO HOMOLOGADO, REVISAR 

PROCESSO ENCERRADO, AUTORIZAR DESCUMPRIMENTO DE LEI ESTADUAL EM 

VIGOR, REVISAR DECISÃO SOBRE CRONOGRAMA APROVADO EM DECISÃO 

ANTERIOR, OU MESMO DISCUTIR SOBRE ACOMPANHAMENTO DE 

RELATIVIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 219 DO CNJ.  

A aprovação de tal proposta com fundamento em questão de 

ordem, desrespeitando o acordo homologado e não anulado, ato jurídico 

perfeito, sem assegurar o direito fundamental e constitucional de defesa e 

do contraditório por parte do subscritor do acordo, tal qual o ora recorrente 

SINDJUS/MA, viola direito líquido e certo.  

Como se não bastasse, demonstrando a sequência de atos 

aos quais se chega ao respectivo ato coator passível de desfazimento, o i. 

Tribunal de Justiça enviou à Excelsa Assembleia Legislativa do Maranhão 

Projeto de Lei nº 019/2019, ora impugnado, dispondo, em síntese, para a 

dilação do prazo de ocupação de até 50% dos cargos comissionados por 

servidores efetivos, em todo o Tribunal, para dezembro de 2025, o que 

contraria frontalmente o prazo firmado no acordo HOMOLOGADO pelo e. 

CNJ, e não desconstituído por instrumento próprio e legal: 
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"Tal alteração visa prorrogar os prazos fixados para a 

distribuição interna dos cargos comissionados, a fim de se 

cumprir a Política estabelecida pela Resolução 88/2009 e 

219/2016, do Conselho Nacional de Justiça
7
". 

Por tal razão, chega-se ao ato coator, tal qual a publicação 

do Diário da Assembleia, ano XLVI - nº 19 - 3ª Sessão Ordinária da 1ª 

Sessão Legislativa - 19ª Legislatura, em que a Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa e Presidência - autoridades coatoras -, pautam, 

em regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 019/2019 em afronta direta ao 

direito líquido e certo do recorrente.  

Após, portanto, a impetração do writ, o MM. 

Desembargador Relator assim se manifestou em decisão terminativa 

monocrática: 

"Essa ilação se faz emergida em razão de não consubstanciado o 

ato da autoridade impetrada em incluir na pauta o projeto de lei 

em regime de prioridade, em qualquer ofensa a direito líquido e 

certo do impetrante, sobretudo por consistir o movimentar do 

procedimento em ato natural e esperado para o trâmite 

procedimental. 

Decerto que, antes de se questionar o atacado ato, crível seria o 

desfazimento na instância apropriada do comando legitimador 

que deu origem ao encaminhamento do atacado projeto de lei, 

como que, decisão do Conselho Nacional de Justiça aprovando a 

Questão de Ordem no PCA 0002210-92.2016.2.00.0000- 

Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, que, ao que 

visto, autorizou o Poder Judiciário a enviar ao poder legislativo 

proposta de lei para adequação a nova sistemática constante na 

Lei n.º 8.032/2003 

Assim, inocorrente ato praticado pela autoridade coatora que 

afronte direito líquido e certo do impetrante, de nenhuma dúvida 

que inevidenciada procedibilidade no tramitar da presente ação 

mandamental, a recomendar, pois, a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Isto posto e de conformidade com o art. 10, 

da Lei n.º 12016/2009, hei por bem o pleito, de plano, se lha 

indeferir, nos termos acima declinados". 

 

                                                           
7
 MENSAGEM - 003/2019. Enviada pelo Presidente do e. TJ/MA ao Presidente da AL/MA. Diário da 

Assembleia, 06 de fevereiro de 2019, pág. 13. 
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III – DA IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO EXTINTIVA 

MONOCRÁTICA COM BASE EM FUNDAMENTOS 

ESTRITAMENTE DE MÉRITO E; 

INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE PODERES - NÃO 

VINCULAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE QUALQUER MATÉRIA 

DO JUDICIÁRIO PELO LEGISLATIVO 

Ocorre que, em sede de decisão monocrática, o MM. 

Desembargador Relator extinguiu o feito sem resolução do mérito, com 

base, unicamente, em fundamentos de mérito. Ao final, então, limitou-se 

a extinguir o feito, aplicando o art. 10 da Lei nº 12.016/09, o qual possui a 

seguinte redação: 

Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, 

quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum 

dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a 

impetração.  

 

Conforme se pode observar, o art. 10 da Lei nº 12.016/09 é claro 

ao estabelecer em quais hipóteses é permitido o indeferimento da petição 

inicial do writ impetrado: a) não for o caso de mandado de segurança, uma 

vez que tal remédio constitucional é residual; b) ausência de algum dos 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC/15); c) fim do prazo legal para a 

impetração (decadência). 

Somente nestas situações é possível ao Relator, por meio de 

provimento monocrático, indeferir a petição inicial e extinguir a ação sem 

resolução de mérito (art. 485, I, CPC c/c art. 10, Lei 12.016/09). 

Ocorre que, da leitura do decisum que extinguiu o writ, faz-se 

claro que o d. Magistrado não revelou qual dessas hipóteses restou 

configurada a autorizar a extinção do processo. Em verdade, como já dito, 
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o e. Desembargador Relator assim o fez com base apenas em 

fundamentos de mérito. 

Observa-se que, em variados momentos da decisão, há menção 

estrita ao mérito, senão vejamos: 

"A pretender, pois, o impetrante, esbarrar o trâmite dos trabalhos 

do Poder Legislativo naquilo que representa seu dever-poder 

calcado no debate da proposta do projeto de lei e sua 

aprovação (ato consequencial), segundo seu entendimento 

legítimo sobre a matéria. 

(...) Não há, portanto, qualquer outro questionamento capaz 

de atribuir ao atacado ato (submissão do projeto a sessão 

plenária, por si só) pecha de ilegalidade, ou mesmo, afronta 

a preceito constitucional. 

Esse, o verdadeiro ato a que atribui por violador a direito 

líquido e certo que, pela via mandamental, a tentar estender 

ao procedimento tramitante na assembleia legislativa. O que, 

a meu ver, impossibilitativo, inaceitável e afrontativo.. In 

casu, não se trata de desfazimento unilateral de acordo celebrado 

entre o impetrante e o poder judiciário firmado perante o 

Conselho Nacional de Justiça, e sim de proposta àquele órgão 

encaminhado e por ele aprovado, no intuito de potencializar os 

ganhos da distribuição da força de trabalho no âmbito do 

poder judiciário local. 

(...) autorizou o Poder Judiciário a enviar ao poder legislativo 

proposta de lei para adequação a nova sistemática constante na 

Lei n.º 8.032/2003. Nesse particular, certo é que o atacado 

Projeto de Lei n.º 019/2019 em trâmite na Casa Legislativa 

Estadual, diferentemente do alegado mandamental, como 

decerto em sintonia com a determinação do Conselho 

Nacional de Justiça, sobretudo pelo comando normativo e 

ordenamental contido na Questão de Ordem aprovada no 

PCA 0002210-92.2016.2.00.0000- Acompanhamento de 
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Cumprimento de Decisão, alterando os prazos da aplicação 

de percentuais mínimos para ocupação de servidores nos 

cargos comissionados no âmbito do poder judiciário local, 

antes acordado nos autos do PCA 2493-86/2014. 

Por esses motivos é que firmado posicionamento no sentido de 

que inexistente ato afrontativo a direito líquido e certo, 

notadamente por ausentes vícios meritórios no questionado 

projeto de lei a ponto de se lhe obstar normal andamento". 

Logicamente que o recorrente não coaduna com o conteúdo e 

teor do Projeto de Lei 019/2019, elaborado em desacordo com preceitos 

constitucionais já aqui delineados. Ocorre que, além disso, há o prejuízo do 

trâmite irregular na Casa Legislativa, uma vez que o Poder Legislativo não 

está submisso a outro Poder, tal qual o Judiciário que não detém 

prerrogativa e nem poder de ordenar qualquer andamento processual, a não 

ser via decisão judicial propriamente dita. 

O nobre Desembargador afirma, ainda, que "(...) sobretudo 

quando inexistente à autoridade impetrada legitimidade de suportar polo 

passivo, haja vista constitutivo de seu dever a mera prática de impulso 

procedimental". Jamais considera-se dever o impulso procedimental já que 

a inserção em pauta é ato discricionário da Mesa Diretora, aqui tratada 

como autoridade coatora. 

Consideram-se os Poderes independentes e harmônicos entre si, 

levando-se em consideração o princípio da simetria, como vergasta a Carta 

Política Maior: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Desse modo, o recorrente interpõe agravo, com supedâneo no art. 

10, §1º da Lei nº 12.016/09 e art. 1.021, CPC, arguindo, por conseguinte, a 
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nulidade da decisão monocrática de extinção do mandamus, sustentando-se 

em precedentes da Corte Superior de Justiça. 

Isto porque, a Corte Superior de Justiça já pacificou o 

entendimento de que não pode o relator indeferir liminarmente a 

petição inicial de mandado de segurança por razões de mérito. Vejamos 

decisão proferida no AgRg no RMS 30.409/RS, de relatoria de Vossa 

Excelência, que restou assim ementado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. RAZÕES DE 

MÉRITO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 

ART. 557, § 1.º-A, DO CPC. OBSERVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou 

orientação no sentido de ser inadmissível o indeferimento da 

petição inicial do mandado de segurança, lastreado em questões 

de mérito. 2. Em observância aos termos do art. 557, § 1.º-A, do 

CPC, poderá o relator dar provimento ao recurso, "(...) se a decisão 

recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior". 3. É, portanto, desnecessário que a 

jurisprudência acerca da matéria em debate seja pacífica, bastando ser 

dominante, como ocorre no caso. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

(STJ, AgRg no RMS nº 30.409/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta 

Turma, julgado em 02.08.2011, DJe em 17.08.2011). 

 

Em razões, destaca-se a jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de declarar a nulidade de 

decisões de indeferimento liminar da petição inicial de mandado de 

segurança com fundamento de mérito: 

PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INDEFERIMENTO LIMINAR. Não se pode indeferir liminarmente 

o mandado de segurança, exceto nos casos em que evidente a 

ausência de seus requisitos. Ao relator não se possibilita substituir-

se ao colegiado, apreciando o mérito do mandamus, denegando de 

plano a pretensão. Recurso provido.  

(RMS 14295/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 2/4/2002, DJ 22/4/2002, p. 220) 
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AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO 

QUE ENTENDEU POSSÍVEL O INDEFERIMENTO DA 

INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA ANCORADO EM 

RAZÕES DE MÉRITO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO 

DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO 

AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. É vedado ao 

magistrado, invocando razões de mérito, indeferir liminarmente a 

inicial do mandamus (art. 8º, da Lei n.º 1.533/51). Precedentes. 2. 

Agravo regimental improvido.  

(AgRg no REsp 664.714/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/9/2005, DJ 19/12/2005) 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INDEFERIMENTO LIMINAR POR RAZÕES DE MÉRITO. 

DESCABIMENTO. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR 

PROCESSAMENTO DO MANDAMUS. 1. O entendimento deste 

Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é defeso ao 

relator indeferir liminarmente a inicial de mandado de segurança 

por razões de mérito. 2. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, 

o termo inicial para a impetração da ação mandamental se renova a 

cada mês que a administração se omite em aplicar o reajuste pleiteado; 

não ocorre, portanto, a decadência do artigo 18 da Lei 1.533/1951. 3. 

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uniforme no 

sentido de que, sem a negativa do próprio direito reclamado, não 

ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão-somente, das 

parcelas vencidas antes do qüinqüênio que antecedeu a propositura da 

ação. 4. Diante do indeferimento liminar do mandamus, necessário 

o retorno dos autos à origem para regular processamento ao feito. 

5. Recurso ordinário parcialmente provido.  

(RMS 24.094/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 24/11/2008, DJe 19/12/2008). 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. 

DELIBERAÇÃO SOBRE O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGULAR TRÂMITE 

PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. I - Consoante entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, é defeso ao relator proferir decisão monocrática 

indeferindo liminarmente a petição de mandado de segurança por 

razões meritórias, sem, contudo, observar o regular trâmite 

processual. Precedentes. II - Agravo interno desprovido.  
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(AgRg no RMS 20.522/AL, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 3/4/2006) 

 

PROCESSUAL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

INDEFERIMENTO LIMINAR – PREJULGAMENTO DO 

MÉRITO – OFENSA AO ART. 8º DA LEI 1533/51. - Ofende o Art. 

8º da Lei 1.533/51 a decisão que, para indeferir liminarmente pedido 

de Mandado de Segurança, prejulga o mérito - Não é lícito ao Juiz 

singular ou relator, prejulgar o mérito em decisão de 

indeferimento liminar.  

(REsp 252.766/MS, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/4/2001, DJ 

11/6/2001) 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE 

POSTULA SUA NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PROVIDO. 1. Ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de 

decadência ou de aplicação da regra prevista no art. 285-A do CPC, é 

defeso ao relator indeferir liminarmente a inicial de mandado de 

segurança por razões de mérito. Precedentes do STJ. 2. Recurso 

ordinário provido.  

(RMS 32.710/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2010, DJe 16/12/2010) 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

APRECIAÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido que, ressalvadas as 

hipóteses de reconhecimento de decadência, prescrição ou de 

aplicação da regra do art. 285-A do CPC, é defeso ao relator 

indeferir liminarmente a inicial de mandado de segurança por 

razões de mérito. 2. Agravo regimental não provido.  

(STJ, AgRg no RMS 38.609/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgamento em 06.08.2013, DJe em 14.08.2013). 

 

Indubitável, portanto, a necessidade do provimento do presente 

agravo interno, no sentido de declarar a nulidade da r. decisão 

monocrática que extinguiu a inicial com base exclusivamente em 



16 

 

fundamentos de mérito, à revelia da jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 IV – DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NO 

PRESENTE CASO 

Ora, como acima comentado, este Agravo Interno tem como 

objeto a suspensão do trâmite do Projeto de Lei 019/2019, postas as 

irregularidades da cadeia de atos através do qual chegou-se no ato coator 

devido. 

A iminente votação na Assembleia Legislativa com a ilegal 

dilação do prazo disposta no PL n° 019/19  resultará em danos irreparáveis 

ou de difícil reparação aos atuais servidores substituídos do recorrente e 

também para toda sociedade maranhense, caso aprovado o texto da forma 

como encaminhado pelo TJ/MA. A despeito, ainda, da criação de novos 

cargos ser incompatível com a Lei Estadual 10.712/2017.  

Isso, pois, no mesmo momento em que o Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão insurge-se contra o estabelecido no § 2° do art. 2° 

Resolução n° 88/2009 e inciso V, art. 37, da Carta Magna, ao tentar 

postergar o prazo para implementação dos cargos para os servidores 

efetivos, contradizendo-se quando propõe a criação de mais 279 cargos 

comissionados que oneraria por volta de 30 milhões de reais.  

Assim, cumpre trazer à baila um pequeno trecho do 

Despacho-CO-40742018, de 27/11/18, emitido pelo TJMA, olhemos:  

De acordo com o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do 

Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre de 2018, 

elaborado em conformidade com os artigos 18 e 19 da LRF e 

com as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional 

constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais, a despesa total 

com pessoal do Tribunal de Justiça apurada nos últimos 12 

meses (setembro/2017 a agosto/2018) correspondeu a 5,75% da 

Receita Corrente Líquida, isto é, superior ao limite de alerta 



17 

 

(90% do limite máximo de 6%) e ao limite prudencial (95% do 

limite máximo de 6%).  

 

São essas as argumentações meritórias que, em suma, dão 

razão e fundamento ao presente recurso, destacando-se a existência da 

probabilidade do direito e do perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo, bem como na Lei nº 12.016/09, que sustentam a pedido da tutela 

de urgência no presente momento recursal.  

Já no que tange o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, incorrem as autoridades coatoras em evidente ilegalidade 

ao pautar o Projeto de Lei nº 019/2019. Reverbera, claramente, o fato que a 

aprovação do Projeto levará ao total risco do resultado do processo, em 

tutela específica e meritória. Esse é o fundamento, então, para que a tutela 

de urgência obste e/ou suspenda o trâmite do PL 019/2019 até deliberação 

final nos presente autos. 

Sendo assim, inegável a concorrência de todos os 

pressupostos, insertos no Código de Processo Civil e Lei 12.616/09, que 

autorizam a medida liminar em caráter inaudita altera pars, o que 

possibilitaria de modo efetivo o não prejuízo dos substituídos do recorrente 

e também a sociedade, já que há total reversibilidade da medida em 

momento posterior e, com isso, incabível o periculum in mora reverso. 

Uma vez aprovado o Projeto de Lei, não mais o mandado de 

segurança terá necessidade (ausência de pressuposto processual - interesse), 

posto que não será a vida adequada para impugnar a Lei finalizada e, com 

isso, buscar sua retirada do mundo jurídico. 

 

V – DOS PEDIDOS 
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Diante de todo o exposto, resta demonstrada a necessidade 

de reforma da r. decisão monocrática lavrada pelo eminente 

Desembargador Relator.  

E, por tais razões, pugna-se pelo: 

 (i) conhecimento deste Agravo Interno e, posteriormente; 

 (ii) pelo seu provimento, de modo a ser concedida, na 

oportunidade, a tutela provisória para que seja suspenso o trâmite do 

Projeto de Lei nº 019/2019 cujo teor abrange a discussão de mérito do 

presente writ, com o debate sobre sua ilegalidade posto que afronta o ato 

jurídico perfeito - acordo homologado no CNJ -, bem como a ampla defesa 

e contraditório ínsitos nas garantias fundamentais preceituadas pela 

Constituição Federal de 1.988, até decisão final meritória nos presentes 

autos; 

Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em 

nome dos advogados CEZAR BRITTO, OAB/DF Nº 32.147, do advogado 

RODRIGO CAMARGO BARBOSA, OAB/DF 34.718, sob pena de 

nulidade, nos termos legais; 

Nesses termos, espera deferimento. 

Brasília/DF, 06 de março de 2019 

 

CEZAR BRITTO 

OAB/DF 32.147 

 

RODRIGO CAMARGO 

OAB/DF 34.718 

 

  

PRISCILA FERNANDES       

             OAB/DF 34.540                         

 


