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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Tribunal Pleno 

Processo:  8018857-45.2020.8.05.0000SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA

RÉU: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA

Advogado(s):MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

 

ACORDÃO

 

 

AGRAVO INTERNO, EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DEMEDIDA LIMINAR. DECISÃO DO JUÍZO
  DE ORIGEM, QUE DETERMINOUORESTABELECIMENTO IMEDIATODO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS

  REMUNERATÓRIOS DOS PROFESSORESMUNICIPAISDE FEIRA DE SANTANA.RISCO DE LESÃO À ORDEM E
 À ECONOMIAPÚBLICASCOMPROVADO, À SOBEJIDÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

  I. Ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes, no art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e, no art. 354, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida liminar, ou de sentenças,
nas ações, interpostas, em desfavor do Poder Público, ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto interesse público, ou de
flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

    II. Na hipótese, sob deslinde, joeirando-se os autos, infere-se que o município de Feira de Santana, ora agravado, comprovou, à
 sobejidão, a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados, nosprecitados dispositivos legais, mormente, porquanto a

 determinação do magistrado singular, no sentido do restabelecimento imediato dos “vencimentos remuneratórios dos professores
  conforme o ‘status quo ante’” (sic), neste sombrio e lúgubre cenário de recessão econômico-financeira, vivenciado, por todos e

 em todos os quadrantes, face ao agravamento do quadro de saúde pública, adveniente da propagação da pandemia do Covid-19,
   implicaria, incontendivelmente, risco de lesão à ordeme à economia públicas.

III. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
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  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8018857-45.2020.8.05.0000, em que são partes,
como agravante,APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA –

   DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA e, como Agravado,MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os
 Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em negar provimento ao Agravo Interno, na forma do

voto do Desembargador relator.

Salvador, 26 de maio de 2021.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

 

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 TRIBUNAL PLENO

 

DECISÃO PROCLAMADA

Conhecido e não provido Por Maioria

Salvador, 26 de Maio de 2021.
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Tribunal Pleno 

Processo:  8018857-45.2020.8.05.0000SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA

RÉU: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA

Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de agravo interno, aviado peloAPLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA, irresignado com o decisum,

   exarado por mim, na condição de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que suspendeu a
  execução da medida liminar, parcialmente,concedida pelo juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da

pré-aludida comarca, no âmago do mandado de segurança coletivo, tombado, sob o nº
8006886-17.2020.8.05.0080, determinando, em síntese, a suspensão dos “efeitos dos regulamentos
administrativos que impuseram corte na remuneração dos profissionais da Educação, restabelecendo os

 vencimentos remuneratórios dos professores conforme o ‘status quo ante’” (sic).

Em suas razões recursais, sobreleva, de pronto, o  Sindicato agravante que a decisão suspensiva “se
limitou a apontar que o restabelecimento dos pagamentos traria um impacto financeiro, alusivamente às
gratificações e aos adicionais de deslocamento dos profissionais da rede municipal de ensino de Feira de
Santana, no período em que as atividades letivas encontram-se suspensas, um custo mensal ao erário municipal
de, aproximadamente, R$ 2.476.769,69 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e
nove reais e sessenta e nove centavos)” (sic).

Explicita, outrossim, o recorrente, que “não há qualquer demonstração de que referida obrigação não
possa ser cumprida pelo Município de Feira de Santana, até mesmo porque referido dispêndio consta na previsão
orçamentária para 2020” (sic), sublinhando, ainda, a “ausência de demonstração, por parte do município
agravado, acerca de qualquer lesão ao erário municipal, já que as verbas da educação são vinculadas à
valorização do magistério, não havendo qualquer prova de redução substancial nas receitas destinadas à
educação que impedisse o cumprimento das obrigações com a folha de pagamento do magistério” (sic).

Sustém, ainda, o insurgente que, in specie, “estamos diante de um dano inverso, onde os efetivos
prejudicados são os profissionais da educação do Município de Feira de Santana, já que estão sendo tolhidos do
direito de receber verba que compõe sua remuneração mensal, inclusive, sem haver qualquer notificação prévia,
Ato Administrativo ou Lei”(sic).

A derradeiro, porfia a reconsideração da decisão agravada, pugnando, subsidiariamente, pelo
provimento do agravo interno, para que sejam restabelecidos os efeitos da decisão primeva.

Em suas contrarrazões (ID  10011160), o agravado sublinha que “a parte agravante, com a finalidade
de levar este MM. Juízo a incorrer em erro, anexou aos autos decisões proveniente de matérias parecidas ao caso

 ora analisado. Todavia, as documentações juntadas no ID: 9536960, 9554888 e 9536916 tratam de situações
 completamente distintas” (sic), pontuando que “os outros Municípios qualificados nas decisões não apresentaram

documentações suficientes a comprovar impactos negativos à ordem econômica, administrativa, tão pouco sobre
a situação da saúde e da segurança, diferentemente dos documentos apresentados pelo Município de Feira de
Santana, ora agravado” (sic).

Noutro giro verbal, realça o agravado que “os pagamentos temporariamente suspensos são de cunho
 gratificativo e indenizatório,em que o pagamento se torna condicionado ao efetivo exercício da atividade laboral” (

sic), sobrelevando, nesta diretiva, que “não houve corte salarial algum, o que houve foi a suspensão temporária
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sic), sobrelevando, nesta diretiva, que “não houve corte salarial algum, o que houve foi a suspensão temporária
 das aulas extraordinárias e dos deslocamentos, haja vista que o serviço não está sendo prestado (…)

mantendo-se a remuneração habitual”(sic).

Evidencia, sobremais, o recorrido que “a obrigação imposta à Municipalidade vai gerar um custo
mensal de cerca de R$ 2.476.769,69 (dois milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e sessenta e
nove reais e sessenta e nove centavos), um valor exorbitante e que possui grande potencialidade a violar a ordem
econômica municipal, conforme comprovam os relatórios de gastos referentes às gratificações de aulas
extraordinárias e adicionais de deslocamento, já anexados a estes autos” (sic).

Demais disso, assevera o agravado que, na espécie nodal,“a Secretária de Educação ao apresentar
Certidão, já anexada aos autos (ID: 8903617), afastou qualquer dúvida acerca da remuneração dos professores
ao destacar que a remuneração do Professor é composta de Vencimento (Salário base) e A.D.T.S, com desconto
obrigatório de I.P.F.S e IRF”(sic).

A derradeiro, enfatiza o município de Feira de Santana que, in casu, “não há que se falar em
inexistência de lesão à Ordem, Saúde Pública e essencialmente à economia municipal, bem como à existência de
planejamento econômico por parte do Município de Feira de Santana no que tange aos pagamentos de cunho

   indenizatório no ano de 2020” (sic), pugnando, consectariamente, pelo improvimento do recurso, mantendo-se, in
    totum, o decisum, objurgado, neste recurso de agravo interno.

A Procuradoria de Justiça, no parecer nº  466/2020 (ID 10622806), opinou pelo provimento do agravo
interno.

Por não haver reconsiderado a decisão recorrida, submeto este agravointernoà apreciação Plenária
deste Tribunal de Justiça.

Eis o relatório.

 

Salvador/BA, 21 de outubro de 2020.
 

 

 

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Tribunal Pleno 

Processo:  8018857-45.2020.8.05.0000SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA
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RÉU: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA

Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE
 

VOTO

 

 

Trata-se de agravo interno, aviado peloAPLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
  ESTADO DA BAHIA – DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA, irresignado com o decisum, exarado por mim, na condição

    de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que suspendeu a execução da medida liminar, parcialmente,concedida
pelo juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da pré-aludida comarca, no âmago do mandado de segurança coletivo, tombado,
sob o nº 8006886-17.2020.8.05.0080, determinando, em síntese, a suspensão dos “efeitos dos regulamentos administrativos que
impuseram corte na remuneração dos profissionais da Educação, restabelecendo os vencimentos remuneratórios dos professores

 conforme o ‘status quo ante’” (sic).

 Joeirando-se os autos, vislumbra-se que a pretensão do Sindicatoagravante não merece acolhimento.

 No particular, ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes, no art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e, no art. 354, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida
liminar, ou de sentenças, nas ações, interpostas, em desfavor do Poder Público, ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto
interesse público, ou de flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

 Realce-se, ainda, que a perquiriçãodo pleito de suspensão de liminar, no caso concreto, deve ser
realizada, levando-se, em linha de medida, a literalidade dos pré-aludidos dispositivos legais, máxime, por tratar-se

   de medida excepcional, de cogniçãosumária e péripla, sem tangenciar o mérito da controvérsia principal.

   Na hipótese, sob deslinde, joeirando-se os autos, infere-se que o município de Feira de Santana, ora agravado,
comprovou, à sobejidão, a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados, nosprecitados dispositivos legais, mormente,

  porquanto a determinação do magistrado singular, no sentido de serem, imediatamente, restabelecidosos “vencimentos
  remuneratórios dos professores conforme o ‘status quo ante’” (sic), neste sombrio e lúgubre cenário de recessão

econômico-financeira, vivenciado, por todos e em todos os quadrantes, face ao agravamento do quadro de saúde pública,
  adveniente da propagação da pandemia do Covid-19, implicaria, incontendivelmente, risco de lesão à ordem e à economia

públicas.

Neste evolver argumentativo, explicite-se que, na hipótese, sob controversão, o município requerente adunou aos
 autos prova documental sobeja, pré-constituída, comprovando o impacto financeiro mensal “de cerca de R$ 2.476.769,69 (dois

 milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)” (sic), evidenciando,
  consectariamente, o risco de grave lesão à economia pública municipal, mormente, levando-se, em linha de conta, osefeitos

  catastróficos, emsuas finanças, com significativa redução de receitas, mercê da pré-aludida pandemia, ensejando,
consectariamente,a destinação prioritária de recursos públicos para a adoção de medidas de prevenção, contenção e combate da
predita pandemia.

 De outra perspectiva analítica, sobreleve-se, por oportuno, que se está, agora e aqui, realizando-se uma cognição
sumária e péripla, pertinente a este estreito espaço do incidente de suspensão de liminar, só e tão-somente, tocante à perquirição

  dos requisitos, prefigurados, no art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 354, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, sem tangenciar o mérito da controvérsia principal, rediga-se.

Resumindo-se, em um só lance, assevere-se que, neste sumaríssimo espaço cognitivo, não está sendo
proferido - até porque, rediga-se, interdito -, juízo antecipado do mérito da ação de origem, pois que tal cognição é
defesa a esta Presidência.

Numa só palavra, basta que se reprografe o excerto do artigo da lavra da ex-Ministra Ellen Gracie :1

“a natureza do ato presidencial não se reveste de caráter revisional, nem se substitui ao reexame

jurisdicional na via recursal própria. Isto é assim porque ao Presidente é dado aquilatar não é a correção ou

equívoco da medida cuja suspensão se requer, mas a sua potencialidade de lesão a outros interesses

superiormente protegidos: lesão à saúde, à segurança e a economia pública, etc”.

  Assim sendo e assim o é, na espécie fulcral, restando evidenciado, às escâncaras, o risco de grave lesão à ordem e à
 economia públicas, vota-se peloCONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a

  decisão agravada, que deferiu a suspensão da decisão liminar, concedida, no espaçodo mandado de segurança coletivo, tombado,
sob o nº 8006886-17.2020.8.05.0080.

Salvador, 26 de maio de 2021.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
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Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

 

1NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de Sentença e de Liminar. Revista de Processo. n. 97. ano 25. jan-mar de 2000. São Paulo: RT, 2000, p.

184.
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Tribunal Pleno 

Processo:  8018857-45.2020.8.05.0000SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA

RÉU: APLB SINDICATO - DELEGARCIA SINDICAL SERTANEJA

Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de agravo interno, aviado peloAPLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA, irresignado com o decisum,

   exarado por mim, na condição de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que suspendeu a
  execução da medida liminar, parcialmente,concedida pelo juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da

pré-aludida comarca, no âmago do mandado de segurança coletivo, tombado, sob o nº
8006886-17.2020.8.05.0080, determinando, em síntese, a suspensão dos “efeitos dos regulamentos
administrativos que impuseram corte na remuneração dos profissionais da Educação, restabelecendo os

 vencimentos remuneratórios dos professores conforme o ‘status quo ante’” (sic).

Em suas razões recursais, sobreleva, de pronto, o  Sindicato agravante que a decisão suspensiva “se
limitou a apontar que o restabelecimento dos pagamentos traria um impacto financeiro, alusivamente às
gratificações e aos adicionais de deslocamento dos profissionais da rede municipal de ensino de Feira de
Santana, no período em que as atividades letivas encontram-se suspensas, um custo mensal ao erário municipal
de, aproximadamente, R$ 2.476.769,69 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e
nove reais e sessenta e nove centavos)” (sic).

Explicita, outrossim, o recorrente, que “não há qualquer demonstração de que referida obrigação não
possa ser cumprida pelo Município de Feira de Santana, até mesmo porque referido dispêndio consta na previsão
orçamentária para 2020” (sic), sublinhando, ainda, a “ausência de demonstração, por parte do município
agravado, acerca de qualquer lesão ao erário municipal, já que as verbas da educação são vinculadas à
valorização do magistério, não havendo qualquer prova de redução substancial nas receitas destinadas à
educação que impedisse o cumprimento das obrigações com a folha de pagamento do magistério” (sic).

Sustém, ainda, o insurgente que, in specie, “estamos diante de um dano inverso, onde os efetivos
prejudicados são os profissionais da educação do Município de Feira de Santana, já que estão sendo tolhidos do
direito de receber verba que compõe sua remuneração mensal, inclusive, sem haver qualquer notificação prévia,
Ato Administrativo ou Lei”(sic).

A derradeiro, porfia a reconsideração da decisão agravada, pugnando, subsidiariamente, pelo
provimento do agravo interno, para que sejam restabelecidos os efeitos da decisão primeva.

Em suas contrarrazões (ID  10011160), o agravado sublinha que “a parte agravante, com a finalidade
de levar este MM. Juízo a incorrer em erro, anexou aos autos decisões proveniente de matérias parecidas ao caso

 ora analisado. Todavia, as documentações juntadas no ID: 9536960, 9554888 e 9536916 tratam de situações
 completamente distintas” (sic), pontuando que “os outros Municípios qualificados nas decisões não apresentaram

documentações suficientes a comprovar impactos negativos à ordem econômica, administrativa, tão pouco sobre
a situação da saúde e da segurança, diferentemente dos documentos apresentados pelo Município de Feira de
Santana, ora agravado” (sic).

Noutro giro verbal, realça o agravado que “os pagamentos temporariamente suspensos são de cunho
 gratificativo e indenizatório,em que o pagamento se torna condicionado ao efetivo exercício da atividade laboral” (

sic), sobrelevando, nesta diretiva, que “não houve corte salarial algum, o que houve foi a suspensão temporária
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sic), sobrelevando, nesta diretiva, que “não houve corte salarial algum, o que houve foi a suspensão temporária
 das aulas extraordinárias e dos deslocamentos, haja vista que o serviço não está sendo prestado (…)

mantendo-se a remuneração habitual”(sic).

Evidencia, sobremais, o recorrido que “a obrigação imposta à Municipalidade vai gerar um custo
mensal de cerca de R$ 2.476.769,69 (dois milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e sessenta e
nove reais e sessenta e nove centavos), um valor exorbitante e que possui grande potencialidade a violar a ordem
econômica municipal, conforme comprovam os relatórios de gastos referentes às gratificações de aulas
extraordinárias e adicionais de deslocamento, já anexados a estes autos” (sic).

Demais disso, assevera o agravado que, na espécie nodal,“a Secretária de Educação ao apresentar
Certidão, já anexada aos autos (ID: 8903617), afastou qualquer dúvida acerca da remuneração dos professores
ao destacar que a remuneração do Professor é composta de Vencimento (Salário base) e A.D.T.S, com desconto
obrigatório de I.P.F.S e IRF”(sic).

A derradeiro, enfatiza o município de Feira de Santana que, in casu, “não há que se falar em
inexistência de lesão à Ordem, Saúde Pública e essencialmente à economia municipal, bem como à existência de
planejamento econômico por parte do Município de Feira de Santana no que tange aos pagamentos de cunho

   indenizatório no ano de 2020” (sic), pugnando, consectariamente, pelo improvimento do recurso, mantendo-se, in
    totum, o decisum, objurgado, neste recurso de agravo interno.

A Procuradoria de Justiça, no parecer nº  466/2020 (ID 10622806), opinou pelo provimento do agravo
interno.

Por não haver reconsiderado a decisão recorrida, submeto este agravointernoà apreciação Plenária
deste Tribunal de Justiça.

Eis o relatório.

 

Salvador/BA, 21 de outubro de 2020.
 

 

 

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

 

Num. 10739420 - Pág. 2



 

Trata-se de agravo interno oposto pelo APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA, irresignado com

o  decisumdo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que

suspendeu a execução da medida liminar parcialmente concedida pelo juiz de direito da 2ª Vara

de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, no âmago do mandado de segurança

coletivo tombado sob o nº 8006886-17.2020.8.05.0080, determinando, em síntese, a suspensão

dos “efeitos dos regulamentos administrativos que impuseram corte na remuneração dos profissionais

da Educação, restabelecendo os vencimentos remuneratórios dos professores conforme o ‘status quo

ante’” (sic).

O ato indigitado coator consiste na supressão temporária da remuneração dos servidores

da educação no que diz respeito às vantagens previstas no art. 307 do Estatuto dos Servidores Públicos

Municipais de Feira de Santana, referentes às aulas extraordinárias e ao adicional de deslocamento, em

virtude da publicação do Decreto Municipal n° 11.490, de 16 de março de 2020, que foi seguido pelo

Decretos n° 11.535, de 20 de abril de 2020, e o Decreto n° 11.548, de 04 de maio de 2020 que

suspenderam as aulas do ensino público municipal e particular e outros estabelecimentos de ensino em

razão da pandemia do COVID-19.

A partir da leitura da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Presidente,

vê-se que o posicionamento expressado é no sentido de negar provimento ao Agravo Regimental,

mantendo a decisão que acolheu o pedido de suspensão da liminar, por vislumbrar a presença dos

pressupostos constantes do art. 4º, da Lei nº 8.437/92, no art. 12, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e no art. 354

do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sobretudo o manifesto interesse

público e o risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.

Contudo, com as merecidas vênias, ouso discordar do seu posicionamento, por
não identificar a efetiva demonstração do risco de lesão à ordem e à economia pública
decorrentes da manutenção das verbas  pagas aos componentes da carreira doordinariamente
magistério do Município de Feira de Santana e por outro lado, por verificar a existência de 

 decorrente da supressão de verba de natureza alimentarpericulum in mora inverso,
.percebida pela já desfavorecida classe dos professores da rede pública de educação

Deveras, há que se consignar que, ainda que a concessão da ordem de
suspensão parta de uma cognição sumária, não exauriente, é necessário que seja
minimamente demonstrado o risco de grave lesão ao interesse público, o que, entendo,
não ocorreu na hipótese sob análise, já que o Município réu deixou de indicar, sequer de
mencionar, de que forma as finanças do ente público restariam prejudicadas com a
continuação do pagamento das remunerações dos professores, pretendendo convencer
os julgadores da existência do iminente prejuízo apenas chamando atenção para a

.vultosa quantia que seria “economizada” com a suspensão do adimplemento

Demais disso, importante ressaltar que, ao contrário do que quer fazer parecer
o Município, as verbas cujo pagamento fora suspenso, salvo melhor juízo, não têm
natureza indenizatória. Com efeito, o pagamento da vantagem prevista no art. 307, §4º,
do Estatuto dos Servidores Municipais não decorre da ministração eventual de aulas
extraordinárias pelo professor, mas da inclusão do mesmo em regime jurídico diverso,
mediante a majoração da jornada de trabalho de forma contínua, embora motivada por
necessidade transitória da administração pública. Da mesma forma, ao que parece, o
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adicional de deslocamento previsto no art. 307, §9º do mencionado diploma legal não se
presta a reembolsar o professor pelos custos discriminados com transporte entre a sede
do município e o distrito no qual leciona aulas, na medida em que estabelecida em
percentual fixo de 20% (vinte por cento) do seu vencimento.

Conclui-se, assim, que se tratam de verbas não indenizatórias que compõem
a remuneração habitual dos professores, não sendo justificável a supressão em virtude
da paralisação das aulas na rede pública de ensino.

Logo, seja pela ausência de demonstração do manifesto interesse público e do
risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, seja pela ausência de

 plausibilidade do direito, seja pelo perigo da demora inverso, ouso divergir do judicioso
entendimento de Vossa Excelência neste tocante, votando no sentido do provimento do recurso
de Agravo Regimental para reforma da decisão monocrática que determinou a suspensão da
liminar concedida na origem.

É como voto.

 

Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior

Vistor
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VOTO

 

 

Trata-se de agravo interno, aviado peloAPLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
  ESTADO DA BAHIA – DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA, irresignado com o decisum, exarado por mim, na condição

    de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que suspendeu a execução da medida liminar, parcialmente,concedida
pelo juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da pré-aludida comarca, no âmago do mandado de segurança coletivo, tombado,
sob o nº 8006886-17.2020.8.05.0080, determinando, em síntese, a suspensão dos “efeitos dos regulamentos administrativos que
impuseram corte na remuneração dos profissionais da Educação, restabelecendo os vencimentos remuneratórios dos professores

 conforme o ‘status quo ante’” (sic).

 Joeirando-se os autos, vislumbra-se que a pretensão do Sindicatoagravante não merece acolhimento.

 No particular, ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes, no art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e, no art. 354, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida
liminar, ou de sentenças, nas ações, interpostas, em desfavor do Poder Público, ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto
interesse público, ou de flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

 Realce-se, ainda, que a perquiriçãodo pleito de suspensão de liminar, no caso concreto, deve ser
realizada, levando-se, em linha de medida, a literalidade dos pré-aludidos dispositivos legais, máxime, por tratar-se

   de medida excepcional, de cogniçãosumária e péripla, sem tangenciar o mérito da controvérsia principal.

   Na hipótese, sob deslinde, joeirando-se os autos, infere-se que o município de Feira de Santana, ora agravado,
comprovou, à sobejidão, a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados, nosprecitados dispositivos legais, mormente,

  porquanto a determinação do magistrado singular, no sentido de serem, imediatamente, restabelecidosos “vencimentos
  remuneratórios dos professores conforme o ‘status quo ante’” (sic), neste sombrio e lúgubre cenário de recessão

econômico-financeira, vivenciado, por todos e em todos os quadrantes, face ao agravamento do quadro de saúde pública,
  adveniente da propagação da pandemia do Covid-19, implicaria, incontendivelmente, risco de lesão à ordem e à economia

públicas.

Neste evolver argumentativo, explicite-se que, na hipótese, sob controversão, o município requerente adunou aos
 autos prova documental sobeja, pré-constituída, comprovando o impacto financeiro mensal “de cerca de R$ 2.476.769,69 (dois

 milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos)” (sic), evidenciando,
  consectariamente, o risco de grave lesão à economia pública municipal, mormente, levando-se, em linha de conta, osefeitos

  catastróficos, emsuas finanças, com significativa redução de receitas, mercê da pré-aludida pandemia, ensejando,
consectariamente,a destinação prioritária de recursos públicos para a adoção de medidas de prevenção, contenção e combate da
predita pandemia.

 De outra perspectiva analítica, sobreleve-se, por oportuno, que se está, agora e aqui, realizando-se uma cognição
sumária e péripla, pertinente a este estreito espaço do incidente de suspensão de liminar, só e tão-somente, tocante à perquirição

  dos requisitos, prefigurados, no art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 354, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, sem tangenciar o mérito da controvérsia principal, rediga-se.

Resumindo-se, em um só lance, assevere-se que, neste sumaríssimo espaço cognitivo, não está sendo
proferido - até porque, rediga-se, interdito -, juízo antecipado do mérito da ação de origem, pois que tal cognição é
defesa a esta Presidência.

Num. 10739427 - Pág. 1



Numa só palavra, basta que se reprografe o excerto do artigo da lavra da ex-Ministra Ellen Gracie :1

“a natureza do ato presidencial não se reveste de caráter revisional, nem se substitui ao reexame

jurisdicional na via recursal própria. Isto é assim porque ao Presidente é dado aquilatar não é a correção ou

equívoco da medida cuja suspensão se requer, mas a sua potencialidade de lesão a outros interesses

superiormente protegidos: lesão à saúde, à segurança e a economia pública, etc”.

  Assim sendo e assim o é, na espécie fulcral, restando evidenciado, às escâncaras, o risco de grave lesão à ordem e à
 economia públicas, vota-se peloCONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a

  decisão agravada, que deferiu a suspensão da decisão liminar, concedida, no espaçodo mandado de segurança coletivo, tombado,
sob o nº 8006886-17.2020.8.05.0080.

Salvador,      de                 de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

 

1NORTHFLEET, Ellen Gracie. Suspensão de Sentença e de Liminar. Revista de Processo. n. 97. ano 25. jan-mar de 2000. São Paulo: RT, 2000, p.

184.
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ACORDÃO

 

 

AGRAVO INTERNO, EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DEMEDIDA LIMINAR. DECISÃO DO JUÍZO
  DE ORIGEM, QUE DETERMINOUORESTABELECIMENTO IMEDIATODO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS

  REMUNERATÓRIOS DOS PROFESSORESMUNICIPAISDE FEIRA DE SANTANA.RISCO DE LESÃO À ORDEM E
 À ECONOMIAPÚBLICASCOMPROVADO, À SOBEJIDÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

  I. Ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes, no art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e, no art. 354, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida liminar, ou de sentenças,
nas ações, interpostas, em desfavor do Poder Público, ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto interesse público, ou de
flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

    II. Na hipótese, sob deslinde, joeirando-se os autos, infere-se que o município de Feira de Santana, ora agravado, comprovou, à
 sobejidão, a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados, nosprecitados dispositivos legais, mormente, porquanto a

 determinação do magistrado singular, no sentido do restabelecimento imediato dos “vencimentos remuneratórios dos professores
  conforme o ‘status quo ante’” (sic), neste sombrio e lúgubre cenário de recessão econômico-financeira, vivenciado, por todos e

 em todos os quadrantes, face ao agravamento do quadro de saúde pública, adveniente da propagação da pandemia do Covid-19,
   implicaria, incontendivelmente, risco de lesão à ordeme à economia públicas.

III. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

  Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8018857-45.2020.8.05.0000, em que são partes,
como agravante,APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA –
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   DELEGACIA DE FEIRA DE SANTANA e, como Agravado,MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os
 Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em negar provimento ao Agravo Interno, na forma do

voto do Desembargador relator.

Salvador,       de              de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
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