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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
JARDIM – PERNAMBUCO.

 

 

 

 

Referência:

Procedimento Preparatório n. 06/2019

 

 

 

 

 

OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODE PERNAMBUCO,porintermédio doPromotordeJustiçaqueabaixoassina,no
exercíciodesuasatribuiçõesconstitucionaisecomarrimonosartigos1º,incisoIV;3º;5º,I,e12daLei7.347/85,vem,perante
VossaExcelência,propor

 

AÇÃOCIVILPÚBLICACOMPEDIDODELIMINAR

 

emface  da Autarquia Educacional de Belo Jardim – AEB, CNPJ: 11.464.153/0001-6, com sede no Sítio Inhumas,
Rodovia-PE, km 5, CEP: 55150-000, Belo Jardim – PE,edoMunicípiodeBelo Jardim/PE,representadopeloPrefeito

 Constitucional,comendereçonaAv.DeputadoJoséMendonçaBezerra,220,Centro,Belojardim– PE,pelosfatose
fundamentosaseguirnarrados:

 

I– DOSFATOS

 

A Autarquia Educacional de Belo Jardim - AEB encontra-se em mora com os servidores em relação ao pagamento de
seus salários, que ou não estão sendo pagos, ou são creditados com excessivo atraso, superando em muito, o quinto
dia útil subsequente ao mês de trabalho, , apesar das inúmeraschegando a três meses de salários atrasados
reuniões e tentativas de acordo.
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Além disso, identifica-se descumprimento por parte do Município de Belo Jardim de aporte previsto na LOAS 2019,
bem como de Convênios firmados com a entidade para que cumpra devidamente suas obrigações, conforme passa a
relatar detalhadamente.

 

 

Este órgão ministerial recebeu representação  do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior de Belo Jardim (
    ANEXO 1)no dia 22 de maio de 2019 relatando o não pagamento do terço de férias referente ao ano de 2018, bem

    como atrasos salariais nos pagamentos de todos os profissionais da referida Autarquia, bem como o não
cumprimento da Lei 1.719/2008, a qual institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV. Esclareceu

 ainda o Sindicato, em comunicação do dia 27 de agosto de 2019 (também em anexo), que a regularização dos
débitos da Autarquia é necessária para a tramitação de projetos de renovação, reconhecimento e autorização de
cursos junto ao Conselho Estadual de Educação. Relata, por fim, o atraso no cumprimento de convênios com a
Secretaria de Saúde e Educação da Prefeitura, bem como repasses orçamentários previstos na LOA 2019, aprovada
pela Câmara dos Vereadores, recursos esses necessários inclusive para manutenção da estrutura física da

 Faculdade, que encontra-se em estado comprometido, conforme fotos do mesmo anexo. Quanto aos atrasos
salariais, foi oficiadaa Autarquia para provar documentalmente a pontualidade dos pagamentos dos servidores
efetivos e contratados referentes aos meses abril/junho de 2019.

 

Em resposta ao ofício supra, foi enviada resposta pela AEB (ANEXO 2) com comprovantes de pagamento dos meses
referidos. Na ocasião, foi notificada novamente, bem como as Secretarias de Educação e de Gestão do Município
para comparecer a audiência, tendo a AEB se comprometido a levantar os débitos e créditos da entidade.

 

Em 12 de setembro de 2019 foi realizada Audiência nesta Promotoria (ato ao  ANEXO 3), presentes o Promotor de
Justiça, o Secretário de Gestão Pública do Município, o Presidente da AEB e os Representantes do Sindicato, mas
ausente o Secretário de Educação, com o intuito de tratar das questões dos atrasos salariais e de ausência dos
repasses dos descontos previdenciários ao Município. Em suma, foi relatado pelo Sindicato na reunião que já haviam
acontecido diversas reuniões com Secretários anteriores e com o Governador, bem como Termos de Ajuste de
Conduta e até ações judiciais, mas o problema não havia se resolvido. Por parte do Presidente da AEB, foram
ressaltados os débitos do Município não adimplidos, bem como que para manter a Faculdade funcionando, teve que
cortar o pagamento das obrigações sociais. Por fim, o Secretário de Gestão Pública apontou diversas problemáticas,
entre elas o fato de que já há uma dívida grande do Município com o INSS que precisa ser paga prioritariamente,
caso contrário a própria União bloqueia os valores. Disse, ainda, ser importante o pronunciamento da Secretaria de
Educação e Saúde de Belo Jardim para um melhor entendimento dos fatos.

 

Como deliberação da reunião, foi instaurado Procedimento Preparatório por meio de Portaria desta Promotoria (
ANEXO 4), adotando as seguintes providências: a expedição de Ofícios à Secretaria de Educação e Saúde e ao
Prefeito, aquela para esclarecimentos acerca dos convênios e outros débitos, e este para informar acerca do aporte
previsto no LOA de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mas que não constavam na relação de despesas da
Secretaria de Gestão, sendo ambos notificados para comparecer a nova reunião a ocorrer no dia 26 de setembro de

 2019. Ofícios constantes do (ANEXO 5).
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Documentos enviados pela AEB (ANEXO 6e ANEXO 7) discriminam os convênios firmados, crédito previsto na
 LOAS, bem como outros detalhes, e ainda lista de alunos matriculados e valores a receber. Resposta da Secretaria

de Educação (ANEXO 8) afirmando ter regularizado o aluguel e reconhecendo apenas um Convênio, negando a
existência de outro acerca das bolsas dos servidores que sejam alunos de graduação ou pós-graduação.

 

Na nova reunião ocorrida (ANEXO 9) dessa vez presente o Secretário de Educação, foi alegado desconhecimento do
convênio que originou o débito referido. Quanto aos débitos decorrentes de outro convênio, referente a descontos
nas mensalidades de professores e servidores que estudam na instituição, requereu as informações dos alunos ora
servidores do Município entre as datas de 21 de outubro de 2015 e 21 de outubro de 2016, para que houvesse a

 regularização. Como deliberações, o Secretário comprometeu-se a dar uma resposta sobre o reconhecimento desse
débito dentro de 30 dias, com apoio documental da AEB, a ser fornecido em até 10 dias. Reforçado ainda, pelo
Sindicato, a importância do pagamento pontual, que voltou a ser feito, com algumas falhas, admitidos pela AEB.

Termo de Convênio entre a AEB e a Prefeitura trazido por aquela (ANEXO 10).

 

Ofício da Secretaria de Educação (ANEXO 11) alegando não existirem mais débitos com a instituição de ensino até o
mês de outubro de 2019, uma vez que teria havido acordo entre as partes e sido quitado o débito.

 

No entanto, o Sindicato apresentou Representação com pedido de instauração de Inquérito Civil contra a Autarquia
Educacional de Belo Jardim e o Município pelo não cumprimento dos acordos, o que resultou em atraso salarial que
acumulava 3 (três) meses (ANEXO 12), bem como o não cumprimento do PCCV e dos reajustes salariais devidos.

 

Alega, ainda: a existência de gastos concomitantes e supérfluos da Prefeitura, a despeito da dívida de R$600.000,00
(seiscentos mil reais) com a AEB; a retirada das movimentações financeiras da Autarquia do Portal da Transparência;
o abuso da concessão de bolsas e descontos por parte da Prefeitura, ausentes critérios técnicos; dívida da
Faculdade com os trabalhadores somando R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); movimentação financeira
decorrente de pagamento de alunos sem controle social e contábil, totalizando em torno de R$300.000,00 (trezentos
mil reais) por mês.

 

Devidos aos impactos dos fatos acusados, em especial na função pública da instituição, que atende 1.400 (hum mil e
quatrocentos) alunos de baixa renda de Belo Jardim e outros 20 (vinte) municípios, requereu o Sindicato ainda uma
Intervenção por parte do Estado no Município, bem como a assinatura de Termos de Ajuste de Conduta.

 

Certidão (ANEXO 13) constatando o transcurso do prazo para resposta da Secretaria de Educação quando da
realização da última reunião, sendo ainda marcada nova reunião para o dia 04 de março de 2020.

 

Realizada a nova reunião (ANEXO 14), o Sindicato alegou que o mês de novembro/2019 apenas foi pago em
 fevereiro/2020, e os meses seguintes estariam todos atrasados. Além disso, teriam sido realizadas várias reuniões

com o Prefeito, inclusive com supostas autorizações de repasse, mas que nunca aconteceram de fato, e que os
Secretários recusaram-se a realizar acordos.
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Diante das alegações de inadimplência do FUNDEB e da Secretaria de Saúde por parte do presidente da AEB, esta
Promotoria de Justiça apontou a necessidade de uma medida mais enérgica por parte da instituição, sob pena de
caracterizar negligência e possível ajuizamento por improbidade administrativa. Para provar esse ajuizamento foi
estabelecido um prazo de 10 (dez) dias

 

Em cumprimento à deliberação supra, a AEB comprovou o devido ajuizamento  na 2ª Vara Cível desta Comarca em
 12 de março de 2020 (ANEXO 15), sob o número 0000401-63.2020.8.17.2260.

No último dia 10 de junho de 2020, excepcionalmente, em razão da pandemia, por meio de aplicativo de
mensagens (whatsapp) e telefone, a Presidente do Sindicato dos servidores da Autarquia, informou a este
Promotor e à servidora extraquadro do MPPE, que os débitos salariais persistem e somam três meses de
salários atrasados.

 

Diante de todos os fatos expostos, dos reiterados atrasos nos pagamentos dos servidores, da omissão do Poder
Público em suas prestações, inclusive ao não atender às deliberações e recomendações do Ministério Público, bem
como recusando-se a assinar acordos com o Sindicato, com graves efeitos negativos sobre a função social da
instituição pública de ensino, não há outra saída a não ser ingressar com a presente ação visando o pagamento, com
pontualidade, do pagamento dos servidores públicos, adotando-se medidas acauteladoras da r. obrigação

 

II– DALEGITIMIDADEDOMINISTÉRIOPÚBLICO

 

AConstituiçãoFederal,emseuart.129,aotratardasfunçõesinstitucionaisdoMinistérioPúblico,dispõenoincisoIII,seressa
instituiçãopartelegítimaparapromoveroinquéritocivileaaçãocivilpúblicaparaproteçãodopatrimôniopúblicoesocial,domeio
ambienteedeoutrosinteressesdifusosecoletivos.

EssamesmaatribuiçãoéconsagradanoincisoIV,doart.25,daLeinº8.625/93(LeiOrgânicaNacionaldoMinistérioPúblico),ao
imporaincumbênciadepromoveroinquéritocivileaaçãocivilpúblicaparaaproteção,prevençãoereparaçãodosdanos
causadosaomeioambiente,aoconsumidor,aosbensedireitosdevalorartístico,estético,turísticoepaisagístico,eaoutros
interessesdifusos,coletivoseindividuaisindisponíveisehomogêneos.

ALeinº7.437/75,porsuavez,recepcionadapelaLexMaterde1988,tambémprevêoMinistérioPúblicocomopartelegítimaparaa
proposiçãodaAçãoCivilPública.

SobrealegitimidadedoMinistérioPúblicoparaproposituradeaçãocivilpúblicaquetenhacomoobjetoaproteçãodosaláriodos
trabalhadoresaQuintaTurmadoSuperiorTribunaldeJustiçaproferiudecisãoem23demaiode2000,dalavradoMinistroRelator
VicenteLeal,nostermosqueseguem:

 

Ementa:PROCESSOCIVIL.AÇÃOCIVILPÚBLICA.DIREITOSEINTERESSES
INDIVIDUAISHOMOGÊNEOS.MINISTÉRIOPÚBLICO.LEGITIMIDADE´ADCAUSAM´
DOMINISTÉRIOPÚBLICO–   LEI6.766/79,ARTS.38E40– LEINº7.347/85,ART.21– CF.
ART.129,IIIEIX.

1.Hácertosdireitoseinteressesindividuaishomogêneosque,quandovisualizados
emseuconjunto,deformacoletivaeimpessoal,passamarepresentarmaisqueasoma
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deinteressesdosrespectivostitulares,masverdadeirosinteressessociais,sendo
cabívelsuaproteçãopelaaçãocivilpública.

2.éoMinistérioPúblicoentelegitimadoapostular,viaaçãocivilpública,aproteçãodo
direitoaosalário-mínimodosservidoresmunicipais,tendoemvistasuarelevância
social,onúmerodepessoasqueenvolvemaeconomiaprocessual.

3.Recursoconhecidoeprovido.Decisãoporunanimidade,conhecerdorecursoelhedar
provimento.

(Resp.95347/SE;RelatorMinistroVicenteLeal,QuintaTurma,23/05/2000).(originalsem
grifos)

 

Observa-se,portanto,aperfeitaadequaçãododecisumaocasoemquestão,poisseoMinistérioPúblicoéentelegitimadoa
promoveraproteçãododireitoaosalário-mínimoemrazãodarelevânciasocialedonúmerodepessoasqueademandaenvolve,
pelasmesmasrazõesélegitimadoaprotegeragarantiaaodireitodepercebersalário.

 

Valeressaltar,poroportuno,queporintermédiodestaação,pretendeoMinistérioPúblicoviabilizarumdireitoindividual
homogêneo,estedefinidocomosendoosdecorrentesdeorigemcomum,ouseja,naliçãodoseminentesmestresArrudaAlvim,
TherezaAlvim,EduardoArrudaAlvimeJamesMartins,vejamos:

 

 

Adefesacoletivacompreende,também,interessesedireitosindividuaishomogêneos,que
sãoaquelescujosdanosseostentamcomqualidadedeocorrência(origem)igual,istoé,
danosprovocadosporumamesmacausaouemrazãodeorigemcomum,entendendo-se,
porestasexpressões,situaçõesquesãojuridicamenteiguais(quantoateremorigem
comume,pois,tendoemvistaqueomesmofatooufatos,causaramlesão),embora
diferentes,namedidaemqueofato,oufatoslesivos,manifestaram-secomofatos
diferenciadosnoplanoempírico,tendoemvistaaesferapessoaldecadaumadasvítimasou
sucessores.(ALVIM,Arruda;ALVIM,Thereza;ALVIM,EduardoArruda;MARTINS,
James.Códigodoconsumidorcomentado.2.ed..SãoPaulo:editoraRevistadosTribunais,
1995,p.371)

 

Emresumo,aaçãocivilpúblicaéomecanismopeloqualseprotegeosinteressesdetodaacoletividade,emgruposidentificáveis
ounão,bemassimosinteressesindividuaistãovinculadosàdignidadehumana,queoordenamentoconstitucionalnãoadmite
suadisposiçãopelo

titular.NaspalavrasdeJoséFernandodaSilvaLopes:

 

ConstituiumaintervençãodoEstadonaordemjurídicoprivada,paraatenderainteressede
ordempúblicaconsistenteemmanteroprimadodalei”.

(inOMinistérioPúblicoeoProcessoCivil.SãoPaulo:Saraiva,1976,pág.11-GN).
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Incasu,tambémestáemjogoointeressedifuso,ouseja,“osdegruposmenosdeterminadosdepessoas,entreasquaisinexiste
vínculojurídicooufáticopreciso” (MAZZILLI,HugoNigro,emADefesadosInteressesDifusosemJuízo,ed.Saraiva,2002,
pg.48)deterumaAdministraçãotransparente,eficienteeresponsávelfinanceiramente.Adefesadesteinteressedifuso,
porsisó,jáautorizariaaproposituradapresenteAçãoCivilPública.Éque,emúltimaanálise,asaçõescivisquedefendemoerário

 eaorganizaçãodasfinançaspúblicasprotegemo“bolso” docidadão,comobemlembraFREDIEDIDIERJR:

 

Naverdadeacaracterísticadesersuafunçãoinstitucional,atravésdaaçãocivilpúblicaedo
inquéritocivil,aproteçãodopatrimôniopúblicoesocialesuaincumbênciaconstitucionala
defesadaordemjurídicaedosinteressessociaissuplantam,comvantagem,aaparente
contradição.QuandoatuanatuteladopatrimôniopúblicooMPestáagindoemdefesa
dointeressepúblicoprimário:o‘bolso’ docidadãocontribuinte,interessedopovoe
nãodoEstado.Deoutraforma,atuageralmentecontraosinteressesimediatosdas
entidadespúblicas,quasesempreparaconformarassuaspráticasaosditamesdaleieda
Constituição”(inCURSODEDIREITOPROCESSUALCIVIL.ProcessoColetivo.Vol.4.Ed.

 Podivm,2007,pag.327– GN)

 

AforaointeressesocialemseterumaAdministraçãoresponsávelfinanceiramenteeeficiente,hádesedizerqueosservidores
públicospossuemdireitoinalienávelderecebervencimentosregularmente.Trata-sedeverdadeirodireitoindividual
indisponível,aserdefendidopeloMinistérioPúblico(CF,art.127),antesuarelevânciaeamplitude.Emcasosbem
semelhantes,amaisautorizadajurisprudênciaentendehaverinteresseindividualhomogêneoindisponívelquelegitimaaação
doMinistérioPúblico:

 

TJMG

PROCESSUALCIVILEADMINISTRATIVO.AÇÃOCIVILPÚBLICA.MINISTÉRIO
PÚBLICO.LEGITIMIDADE.

 

ÉoMinistérioPúblicoentelegitimadoapostular,viaaçãocivilpública,aproteçãodo
direitoaosalário-mínimodosservidoresmunicipais,tendoemvistasuarelevância
social,o

númerodepessoasqueenvolvemeaeconomiaprocessual.

 

Servidoresmunicipaisestáveiscolocadosemdisponibilidade.Percepçãodevencimentos.
Liminaremfacedopoderpúblico.Lidequeenvolvecaráteralimentar.Exceção.
Possibilidade,anteapresençado"fumusbonijuris"edo"periculuminmora".

 

Oservidorestávelécolocadoemdisponibilidaderemunerada,comremuneração
proporcionalaotempodeserviçocomputávelparaaposentadoria.Aremuneração,no
entanto,nãopodeserinferioraosalário-mínimo,sobpenadeofensaaoart.7º,IV,
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combinadocomoart.39,§3º,daConstituiçãoFederal.Recursodesprovido.(Agravonº
000.260.876-8/00,6ªCâmaraCíveldoTJMG,Espinosa,Rel.Des.PinheiroLago.j.
30.10.2002,un.).

 

Além de tudo já exposto sobre a mais imediata relação com a questão salarial e administrativa, não restam dúvidas
sobre o impacto da presente demanda com a qualidade do serviço público, em especial do serviço e da infraestrutura
da educação, como já bem exposto nos fatos aqui relatados, e juridicamente comportados dentro dos temas
defendidos pelo órgão ministerial.

 

DemonstradaalegitimidadedoMinistérioPúblicoparaproposituradademanda.Passa-se,pois,àanálisejurídica.

 

III– DALEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

 

Não há qualquer dúvida quanto à legitimidade passiva da Autarquia, uma vez que responsável diretamente pelos
débitos, mas cumpre tecer alguns comentários acerca da responsabilidade do Município.

 

A responsável diretamente, aAutarquia Educacional de Belo Jardimé uma Autarquia Municipal de Belo Jardim, isto é,
 ente que compõe a Administração Indireta do ente federativo em questão. Consequentemente, temos queo Município

de Belo Jardim é responsável subsidiariamente pelos débitos em questão, de modo a ser cristalina a razão de sua
inclusão como sujeito passivo desta lide.

 

Ainda que se vincule à ideia de não responsabilização automática do ente direto pelos débitos do ente indireto, a
exposição dos fatos, bem como os documentos ora acostados, retiram qualquer possibilidade de dúvida da culpa in

 vigilando do Município de Belo Jardim. Ora, foi o Município diversas vezes notificado do inadimplemento da AEB,
tendo sido realizadas reuniões e tentativas de acordo com sua presença, expedidos Ofícios e fornecidos documentos
comprovatórios.

 

 Não apenas isso, mas existe uma relação fática e financeira entre as obrigações, uma vez que existem verbas a
serem repassadas por parte do Município à Autarquia, cujo descumprimento vêm sendo apontado por 3 (três)
gestões consecutivas da obrigada principal como sendo a razão para os atrasos aqui combatidos. Assim, além de

 exigir tal repasse, importante ainda garantir que o mesmo será utilizado para o seu fim devido, qual seja, o
 pagamento dos salários em atraso, bem como garantia da tempestividade do pagamento dos salários vindouros.

Para isso, imprescindível que seja não apenas notificado o Município da presente lide, mas que a componha
enquanto sujeito passivo, para que seja efetiva a tutela judiciária, que certamente de outra forma restaria frustrada.

 

 

IV– DAILEGALIDADEDONÃOPAGAMENTODOSSALÁRIOS
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Oart.7ºdaConstituiçãoFederaldispõe:

 

Art.7º.Sãodireitosdostrabalhadoresurbanoserurais,alémdeoutrosquevisemàmelhoria
dacondiçãosocial:

(...)

VIII– décimoterceirosaláriocombasenaremuneraçãointegralounovalorda
aposentadoria;

(...)

X– proteçãodosalárionaformadalei,constituindocrimesuaretençãodolosa;

 

 

Normadeimensapreciosidadeerelevânciajurídicaéainsertanoart.5ºdaLeideIntroduçãoàsNormasdoDireitoBrasileiro:

 

Naaplicaçãodalei,ojuizatenderáaosfinssociaisaqueelasedirigeeàsexigênciasdo
bemcomum.

 

Cumpreressaltarqueossaláriossãocréditosdenaturezaalimentar,osquaisprevalecemsobrequaisqueroutros
créditos,razãopelaqualnenhummotivopodejustificaronãopagamentodosaláriodofuncionalismo,vezqueaprópria
ConstituiçãoFederalconfereproteçãoaoscréditosalimentares,prevendoinclusiveumafilaprópriadeprecatórios.

 

Evidentemente,aoatrasarosvencimentosdosservidorespúblicosmunicipais,aAdministraçãoestarácriandopassivo
contábiladescobertoparamunicípio.Ora,talpassivorompeoequilíbriodascontaspúblicas,ferindoodeverdo
administradorinsculpidonoart.1º,§1º,daLeiComplementarno.101/2000:

 

Art.1o-EstaLeiComplementarestabelecenormasdefinançaspúblicasvoltadasparaa
responsabilidadenagestãofiscal,comamparonoCapítuloIIdoTítuloVIdaConstituição.

§1oAresponsabilidadenagestãofiscalpressupõeaaçãoplanejadaetransparente,
emqueseprevinemriscosecorrigemdesvioscapazesdeafetaroequilíbriodas
contaspúblicas,medianteocumprimentodemetasderesultadosentrereceitase
despesaseaobediênciaalimitesecondiçõesnoquetangearenúnciadereceita,geraçãode
despesascompessoal,daseguridadesocialeoutras,dívidasconsolidadaemobiliária,
operaçõesdecrédito,inclusiveporantecipaçãodereceita,concessãodegarantiae
inscriçãoemRestosaPagar.
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Sabe-sequeaLeiComplementarnº101/2000foieditadacomoescopodeconferirtransparência,controleeequilíbriosobrea
receitapúblicaesobreosgastosdogoverno,justamenteporqueasverbaspúblicasdevemseraplicadasembenefícioda
população.

 

Poressemotivo,umadasmaiorespreocupaçõesdolegisladorfoiadeinstituirváriosmecanismosquepossibilitassemo
equilíbrioorçamentário,namedidaemqueimpôslimitesàsdespesascompessoal,aoendividamentoeexigiu,emalgunscasos
específicos,alimitaçãodeempenhopelosadministradorespúblicos.

 

Oprincípiodoequilíbrioorçamentárioconstituiumdospostuladosbásicosdasfinançaspúblicas.Logo,nãoéadmissívela
aprovaçãodeumorçamentodesequilibrado,nem,muitomenos,aexecuçãodesequilibradadele,talcomoestá
ocorrendoemUbatã/BA.Defato,éinegávelqueasverbaspúblicasdevemserdestinadasaosseusfinsespecíficos,quais
sejam:fazerfrenteàsdespesasoperacionaisdamáquinaadministrativa,pagardívidasjáassumidaseinvestirem
programasdegoverno.

 

Incasu,está-se,inegavelmente,diantedeumdesequilíbriofiscal,umavezqueadespesadecaráterpermanentecompessoal
(arts.17e18daLRF)nãoestásendosaldada.

 

Nãorestamdúvidasdequeosservidoresde autarquias municipais,possuemdireitoconstitucionalàirredutibilidadede
vencimentos,cfr.preceituaoart.37,incisoXV,daConstituiçãoFederal.Ora,suprimirosvencimentosdoservidorpúblico
equivaleaREDUZÍ-LOSAOGRAUMÁXIMO!

 

Mesmoopagamentocomatrasoedeformairregularimportaemredução,pelaviaoblíqua,dosvencimentosdofuncionalismo.É
simples:seumservidorrecebeumsaláriomínimopormêsdetrabalho,casopasseareceberamesmaquantiaemquarentadias,
ocorreuadiminuiçãode1/3dovalordeseutrabalho,poistrabalhará1/3amaisparareceberomesmoestipêndio.

 

InegávelqueamoranopagamentodesalárioviolaPrincípiosFundamentaisdaRepública,asaber:adignidadedapessoa
humana(CF,art.1º,incisoIII)eovalorsocialdotrabalho(CF,art.1º,incisoIV).

 

Porfim,hádesedizerquemesmoadatadopagamentodoestipêndiodosservidoresnãoestáaotalantedoadministrador.

 

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1°, inc. III, da CF). É exatamente por conta desse

aspecto que a justiça obreira
1
vem entendendo que o atraso contumaz no pagamento dos salários enseja até mesmo

a reparação por danos morais, pois gera apreensão e incerteza ao empregado acerca da disponibilidade de sua
remuneração, causando-lhe sofrimento suficiente à caracterização de prejuízo ao seu patrimônio moral, a teor do art.
5º, X, da Constituição.
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A presidência do STF já se manifestou pelo pagamento prioritário da remuneração em atraso dos servidores no caso
do Estado do Rio de Janeiro:

 

 

. [...]: “Com efeito, conforme assentei por ocasião da decisão que proferi na SL 883/RS, o salário do
servidor público trata-se de verba de natureza alimentar, indispensável para a sua manutenção e de
sua família. Acrescentei, nessa linha, ser absolutamente comum que os servidores públicos realizem
gastos parcelados e assumam prestações e, assim, no início do mês, possuam obrigação de pagar
planos de saúde, estudos, água, luz, cartão de crédito, etc. Como fariam, então, para adimplir
esses pagamentos, uma vez que o salário seria pago fora do prazo usual? Quem arcaria com a
multa e os juros, que, como se sabe, costumam ser exorbitantes, da fatura do cartão de
crédito, da parcela do carro, entre outros? Afirmei, por isso, acreditar que o legislador, não por
outro motivo, na Lei de Recuperação Judicial elencou no topo da classificação dos créditos as
verbas derivadas da legislação do trabalho e os decorrentes de acidentes de trabalho. Por seu
caráter alimentar, elas possuem preferência no pagamento dos créditos. Dessa forma, em que
pesem as alegações do Estado do Rio de Janeiro de que, para o enfrentamento da crise
financeira, está promovendo as medidas necessárias para regularizar as finanças públicas,
cortando, inclusive, gastos públicos, penso não ser possível deixar de tratar os salários dos

 servidores como verba prioritária. [...]” (STF - MC SL: 968 RJ - RIO DE JANEIRO
0001392-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. Presidente, Data deJulgamento: 17/02/2016, Data de Publicação: DJe-031

19/02/2016)

 

 

Há precedentes no sentido de que, à míngua de previsão normativa sobre a data de pagamento dos servidores,
prevalece, por analogia, o disposto no art. 459, § 1º da CLT, segundo o qual o pagamento de ser dar até o quinto da
útil subsequente ao mês trabalhado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL Nº 002.2009.000441-3/001. RELATOR: Juiz
convocado MARCOS COELHO DE SALLES.APELANTE :Ministério Público do Estado da Paraíba. APELADO:
Município de Pitimbu, representado por seu Prefeito. ADVOGADA:Iracilda de Vasconcelos. ORIGEM:Juízo de Direito
da Comarca de Caaporã.. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . ATRASO DE
SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO O DIA DE

   PAGAMENTO. ANALOGIA COM O ART 459, § 1º, DA CLT. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
PARA QUITAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES ATRASADAS. VEDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. -
Inexistindo previsão legal que defina data-limite para pagamento de salários dos servidores públicos, aplica-se, por

   analogia, o artigo 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que fixa o prazo até o quinto dia útil do mês
subsequente ao laborado, por se tratar de verba de caráter essencialmente alimentar. - É firme o entendimento
jurisprudencial no sentido de vedar o bloqueio de verbas públicas, notadamente, das contas do FPM, como forma de
garantir a obrigação de pagamento de salários. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível.

 

Claro,pois,queosservidorespossuemdireitoindividualindisponívelaopagamentoregulardevencimentos,cujaofensa
transcendeàesferadeinteresseindividualeacabaporferirosprincípiosconstitucionaisdaRepúblicaBrasileira!

 

Noutroponto,aprestaçãodetrabalhosemacontraprestaçãodosvencimentosimportaemenriquecimentoilícitoda
Administração.Ora,impossívelsepensarementedaAdministraçãoPúblicalocupletando-secomotrabalhoalheio.Neste
prisma,amaisautorizadajurisprudênciaentendeserinadmissívelomeroargumentodefaltaderecursoparajustificarafaltade
pagamentodosservidores:
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TJ-MG

EMENTA:REEXAMENECESSÁRIO-AÇÃOCIVILPÚBLICA-CONDENAÇÃODO
MUNICÍPIOAO

PAGAMENTODOSSALÁRIOSDOSSERVIDORESMUNICIPAIS-ALEGAÇÃODE
AUSÊNCIADEFONTEDECUSTEIO-OEstadonãopodesefurtaraopagamentodeuma
verbadevida,mormenteverbassalariaisdecaráteralimentar,alegandoquestõesde
administraçãointerna,comoausênciadefontedecusteio,sobpenadeenriquecimento
ilícito.REEXAMENECESSÁRIOCÍVELN°1.0453.08.016383-6/001-COMARCADE
NOVOCRUZEIRO-REMETENTE:JDCOMARCANOVOCRUZEIRO-AUTOR(ES)(A)S:
MINISTÉRIOPÚBLICOESTADOMINASGERAIS-RÉ(U)(S):MUNICÍPIOITAIPE-
RELATOR:EXMO.SR.DES.DÁRCIOLOPARDIMENDESACÓRDÃOVistosetc.,acorda,
emTurma,a4ªCÂMARACÍVELdoTribunaldeJustiçadoEstadodeMinasGerais,soba
PresidênciadoDesembargadorALMEIDAMELO,incorporandonesteorelatóriodefls.,na
conformidadedaatadosjulgamentosedasnotastaquigráficas,àunanimidadedevotos,EM
REJEITARASPRELIMINARESENOREEXAMENECESSÁRIO,CONFIRMARA
SENTENÇA.(TJMG,1.0453.08.016383-6/001,rel.DÁRCIOLOPARDIMENDES.Datade
Publicação:10/06/2010-GN)

 

NarradasasviolaçõesaosPrincípioseDireitos,individuaisedifusosprovocadaspeloentedemandado,passa-searequerer
medidasque,concretamente,resgatemodireitoviolado.

 

V– DOPEDIDODETUTELAESPECÍFICA

 

Oart.497 doCódigodeProcessoCivil temaseguintedicção:

 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz,
se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

 

Sobreoassunto,ensina-nosoProfessorCândidoRangelDinamarco, ainda sobre a redação do art. 461 do CPC/73, que
foi substituído pelo citado dispositivo legal do no NCPC:

 

Eisasnovasespéciesdeprovimento,agorainseridasentreospoderesdojuiz.Aotrazerpara
oCPCoqueestavanoCódigodeDefesadoConsumidor,olegisladorbrasileirogeneralizou
aexpansãodospoderesdequeinvesteojuizparaaefetividadedatutelajurisdicional.Ele
estáautorizadoagora,emprocessosdequalquernatureza,a‘adotartodasas
providênciasadequadaselegítimasàtutelaespecíficadasobrigaçõesdefazerou
não-fazer’,entreasquaisaquelasindicadasnos§§4ºe5ºdoart.461.(semgrifosnooriginal)
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Nocasorelatadoapenasatutelaespecíficaécapazdeassegurarcorretamenteodireitoaossaláriosdosfuncionáriospúblicos 
 da autarquiamunicipal.Aformadetutelajurisdicionalque semostraeficazécompelira Autarquiaàregularizaçãodetodaasua

 folhadepagamentos,sobpenademultaaincidirnopatrimôniopessoaldogestorpúblico,bemcomobloqueiodeverbas,
inclusive municipais, devido às relações encadeadas de obrigações entre Município-Autarquia, consubstanciada pelos
Convênios e aportes não pagos, e Autarquia-Servidores, consubstanciada pelos atrasos de pagamentos.

 

Faz-semisterlembrarqueoprincípiodainafastabilidadedaJurisdiçãoestásendodesenvolvidoparaabrangeroprincípioda
efetividade,vezquedenenhumaserventiaéumaJustiçapresente,porémineficaz,incapazderesolverosproblemasque
assolamoseujurisdicionado.

 

VI– DOPEDIDODELIMINAR

 

Apossibilidadedeconcessãodemedidaliminaremsededeaçãocivilpúblicaéprevistaexpressamentenoart.12daLeinº
7.347/85(LeideAçãocivilPública).

 

Dispõe, outrossim, o art. 300 do CPC sobre os requisitos da tutela de urgência:

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Aindasobreotematutelaantecipada,asseveraomestreLuizGuilhermeMarinoni, ainda sob a égide do art. 273 do CPC/73,
substituído pelo retromencionado dispositivo legal:

 

...Atutelaantecipatóriapodeserconcedidanocursodoprocessodeconhecimento,
constituindoverdadeiraarmacontraosmalesquepodemseracarretadospelotempodo
processo,sendoviávelnãoapenasparaevitarumdanoirreparáveloudedifícilreparação
(art.273,1,CPC),mastambémparaqueotempodoprocessosejadistribuídoentreas
parteslitigantesnaproporçãodaevidenciadodireitodoautoredafragilidadedadefesa
doréu(art.273,11e§6.°

CPC).Emúltimaanálise,écorretodizerqueatécnicaantecipatóriavisaapenasadistribuiro
ônusdotempodoprocesso.Éprecisoqueosoperadoresdodireitocompreendama
importânciadonovoinstitutoeousemdeformaadequada.Nãohámotivosparatimidezno
seuuso,poisoremédiosurgiuparaeliminarummalquejáestáinstalado,umavezqueo
tempodoprocessosempreprejudicouoautorquetemrazão.Énecessárioqueojuiz
compreendaquenãopodehaverefetividadesemriscos.Atutelaantecipatóriapermite
perceberquenãoésóaação(oagir,aantecipação)quepodecausarprejuízo,mastambéma
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omissão...” (inManualdoProcessodeConhecimento.Atutelajurisdicionalatravésdo
 processodeconhecimento,2ªediçãorevista,atualizadaeampliada,EditoraRT,p.229)–

grifou-se

 

Naliçãodoprocessualistaacimatranscrita,constata-sequeotempodoprocessodeveserrepartidoentreasparteslitigantes,
poisprestaratutelajurisdicionalédizerodireitoemtempohábilàsuajustaefetivação,oqueanteoexcessodepleitosàsportasdo
Judiciário,vemsendoimpossibilitadodiariamenteemnossosJuízos.

 

Talnecessidade,hámuitodemonstradapeladoutrina,restouerigidaàcategoriadegarantiafundamentalpelaEmenda
Constitucionaln.º45/2004,queinseriuoincisoLXXVIIInoart.5ºdaCF,explicitandoodeverestataldeprestarajurisdiçãode
maneiraefetivaeemtempohábil.

 

Asprovasanexasaestapeçasãohábeisadenotarqueasalegaçõesretrosãoverossímeis,exortandoque,defato,oente
demandadovematrasandoossaláriosdeseusservidores,contrariandoseudeverdemensalmenteadimplirtalobrigação. Da
mesma forma, resta comprovada a obrigação do Município quanto aos aportes e convênios ao ente aqui demandado,
de modo a justificar sua inclusão na presente lide.

 

Talsituação,comojáafirmado,põeemriscoadignidadeeaprópriasobrevivênciadosservidorespúblicos.

 

Não bastassem as afrontas aos direitos dos servidores e o desrespeito à higidez das contas e obrigações públicas,
necessário o destaque ainda à qualidade do serviço público essencial da educação. Afinal, não há que se
imaginar que uma instituição de ensino preste de maneira adequada sua função quando há anos os seus servidores

 sofrem com a inconstância de seus pagamentos, e ainda com a decadente estrutura de seu funcionamento, agravada
pela inadimplência municipal.

Claro,portanto,opericuluminmora,necessárioàmedida.

 

 

Quantoaoterceirorequisito,hádesenotarqueadoutrinaeajurisprudêncianacionaljápacificaramqueoquedeveserreversível
éamedida,nãoasconsequênciaspretéritasdesta,ouseja,adecisãoantecipatóriaéquedeveserpassívelderevogaçãoa
qualquertempo(reversibilidade),oquepodeserfacilmenterealizadonopresentefeito.

 

Assim,porserincontesteaverossimilhançadasalegações,anteafartaprovaanexa,bemcomoserevidenteopericuluminmora
queotempoprocessualpodecausar,emrazãodanaturezaalimentardodireitoqueorasepleiteiaedosprejuízosquepodem
advirdacondutairresponsávelfiscalmenteesendopossívelàreversibilidadeantecipatória,sejam,antecipadososefeitos
finaisdatutela,nosseguintestermos:

 

a)quesejamcompelidososentesdemandadosapagarem,no prazo de  10 (dez) dias – primeiro a
Autarquia, e de forma subsidiária e consecutiva o Município, nos próximos 10 dias ao
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 vencimento do prazo da autarquia -ossaláriose demais verbassalariaisatrasadas, incluindo o

13º salário,deseusservidoresefetivos,contratados,comissionados e terceirizados
2
,promovendo,

 outrossim, até o quinto dia útil subsequente de cada mês trabalhado, o referido pagamento, sob
penademultadiária,novalordeR$10.000,00(dezmilreais),penalidadeestaquedeveincidirsobreo

 patrimôniopessoaldogestorpúblico,Presidente da Autarquia Educacional de Belo Jardim, e
subsidiariamente sobre o Prefeito do Município de Belo Jardimsemprejuízodopossível
cometimentodecrimededesobediência.

 

 b)sejafixadamultadiárianovalordeR$10.000,00(dezmilreais),aserimputadaaogestorpúblico,
  Presidente da Autarquia Educacional de Belo Jardim, e subsidiariamente (na forma da

alínea “a”),ao Prefeito do Município de Belo Jardimcasonãosejampagostodososservidores
  efetivos,contratados, comissionados e terceirizadosdeBelo Jardim atéo5ºdiadomêsposteriorao

referenteaopagamento,doravante;

 

 c) seja deferida tutela inibitória de realização de festividades pelo Município de Belo
 Jardim, enquanto responsável subsidiário da obrigação,bem comoa contratação de

 estrutura de palco ou de atrações artísticas, bem como quaisquer outros gastos não
essenciais,enquanto não demonstrado o atendimento das alíneas “a” e “b”, expedindo-se
ofícios à polícia judiciária e à polícia militar para removerem bens e pessoas que
desatendam a determinação judicial;

 

  Casoasmedidas aludidasnasalíneas“a”, “b” e “c” supranãosejamsuficientesparaocumprimentodasobrigaçõesdefazer
requeridas,persistindooinadimplementodosvencimentosdosservidores,pormaisdedezdias,quesejadeterminadoo

 BLOQUEIOde60%(sessentaporcento)dastransferênciasconstitucionais(FPM,ICMS,ITR,IPVA,IOFeFUNDEB), ao
 Município, bem como dascontas da Autarquia responsável,valoresquedevemficardestinadosexclusivamenteao

 pagamentodosservidoresefetivos,contratados, comissionados e terceirizados.

 

Ressalte-sequeobloqueiodecontaspúblicasémedidalegítimaparagarantiraeficáciadaprestaçãojurisdicionalespecífica,
inclusiveaantecipaçãodetutela.Nestesentido,éfirmeajurisprudência:

 

STJ– ROMS5167/PI;RECURSOORDINARIOEMMANDADODESEGURANÇA
1994/0039031-9.Rel.MinistroWILLIAMPATTERSON.Org.Julgador:T6-SEXTA
TURMA.DatadoJulgamento:27/02/1996.

DatadaPublicação/Fonte:DJ13.05.1996p.15574.EMENTA:MANDADODE
SEGURANÇA.MUNICIPIO.DIVIDADECORRENTEDEDECISÃOJUDICIAL.
BLOQUEIODASCONTAS.CABIMENTO.-NÃOSECONFIGURAILEGALIDADEOU
ABUSODEAUTORIDADEORDEMJUDICIALQUEDETERMINAOBLOQUEIODAS
CONTASDOMUNICIPIO,EMQUANTIANECESSARIAAOCUMPRIMENTODE
DECISÃOJUDICIAL,QUANDOOCORRENTESFATOSQUEDENOTAMAÇÃO
VISANDOFUGIRDAOBRIGAÇÃO.-RECURSODESPROVIDO.PORUNANIMIDADE,
NEGARPROVIMENTOAORECURSO.
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TJ-MAAGRAVODEINSTRUMENTO.AÇÃOCAUTELARINOMINADA.LIMINAR
INAUDITAALTERAPARS.BLOQUEIODOFPM,FUNDEFEICMS.PAGAMENTODO
FUNCIONALISMOMUNICIPAL.POSSIBILIDADE.RECURSOIMPROVIDO.I-
Presentesospressupostospermissivos(fumusbonijurisepericuluminmora),como
tambémasinformaçõesnecessárias,hápossibilidadedaconcessãodeliminarsem
intimaçãodoentepúblico.II-Obloqueiodasverbasmunicipaisvisandopagamento
dosservidorespúblicos,nãosetratadeinterferênciadoPoderJudiciáriona
discricionariedadeadministrativa.III-Recusoconhecidoeimprovido.(Agravode
Instrumentonº143562003(0468622003),4ªCâmaraCíveldoTJMA,MontesAltos,Rel.
MilsondeSouzaCoutinho.j.21.10.2003,unânime,Publ.23.10.2003)– semgrifosno
original

 

Paraamaterializaçãodobloqueioderecursos,quandonecessáriofor,deveestejuízoutilizar o sistema BACENJUD.

 

VIII– DOSPEDIDOS

 

VIII.68. Portodooexposto,requeroMinistérioPúblico:

 

A)sejaa Autarquia Educacional de Belo Jardim e oMunicípiodeBelo Jardim citadospara,querendo,
apresentarrespostaàpresentedemanda,nostermosdaleiadjetivacivil,sobpenaderevelia;

 

B)sejaCONCEDIDA LIMINAR CAUTELAR E ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, IMPEDINDO oatrasono
 pagamentodossaláriosdosservidorespúblicosda Autarquia EducacionaldeBelo Jardim, quedeverá

 ocorreratéo5ºdiadomêsposterioraoreferenteaopagamento, bem como sejam pagas as parcelas
atrasadas dos meses em mora,fixando-se,paratanto,multadiárianovalordeR$10.000,00(dezmilreais),a
incidirDIRETAMENTESOBREOPATRIMÔNIODOSGESTORES DA AUTARQUIA E DO MUNICÍPIO,
COM A PROIBIÇÃO DE PROMOÇÃO OU REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADESpelo município com a

 contratação de estrutura e atrações artísticas, ou quaisquer outros gastos não essenciaisaté a
 regularização de salários, alémBLOQUEIOdeFPM,FUNDEBedemaisnumeráriosrecebidospelo

Município,nosmoldesdo postulado na tutela de urgência;e, posteriormente, que seja julgado
procedente o pedido, confirmando, definitivamente, a tutela de urgência;

 

C)sejaobservadooritoordinárioparaoprocessamentodofeito.

 

Protestaerequer,desdejá,provarosfatosretronarrados,portodososmeiosdeprovaadmitidosemDireito.

 

Porfim,protestapelainversãodoônusdaprova,conformeart.6°,VIIIdoCódigodeDefesadoConsumidor,aplicávelàmatéria
porforçadoart.21,daLei7.347/85.
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Dar-seàpresentecausaovalordeR$50.000,00(cinquentamilreais),paraosfinslegais.

 

 

Belo Jardim - PE,   12de junho de 2020.

 

 

DANIEL DE ATAÍDE MARTINS

Promotor de Justiça

1 P r e c e d e n t e s :
-TST-RR-261-86.2011.5.04.0601- Relator Desembargador Convocado: José Maria Quadros de Alencar,
1ª Turma, Data de Disponibilização no DEJT: 07/11/2013
-TST-AIRR-1851-95.2012.5.18.0012- Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento:
30/04/2014, 1ª Turma, Data da Disponibilização no DEJT: 08/05/2014
-TST-RR-922-78.2011.5.15.0142- Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta,Data de Publicação:
DEJT 21/03/2014, 2ª Turma, Data da Disponibilização no DEJT: 21/03/2014
-TST-RR-1231-22.2012.5.04.0029 –   Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de
Julgamento: 04/06/2014, 3ª Turma,   Data da Disponibilização: 06/06/2014
-TST-RR-723-82.2012.5.09.0661- Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento:
19/03/2014,   3ª Turma, Data de Disponibilização no DEJT: 20/03/2014
-TST-RR-900-04.2011.5.04.0020- Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, Data de Publicação: DEJT
09/05/2014, 4ª Turma, Data de Disponibilização no DEJT:08/05/2014
-TST-RR-263300-21.2009.5.02.007- Relator: Ministro Augusto César Leite de Carvalho, Data de
Julgamento: 30/04/2014, 6ª Turma, Data de disponibilização no DEJT:
-TST-RR-1151-37.2011.5.04.0015- Relator: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento:
14/05/2014, 6ª Turma, Data da Disponibilização no DEJT: 15/05/2014
-TST-RR-916-49.2010.5.04.0001 –  Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 30/04/2014,
6ª Turma, Data de Disponibilização no DEJT: 08/05/2014
-TST-AIRR-522-33.2011.5.04.0025- Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de
Julgamento: 27/08/2014, 7ª Turma, Data da Disponibilização: 28/08/2014)
-TST- RR-481-74.2012.5.04.0205- Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma, Data
de Disponibilização DEJT: 05/12/2013.

2Neste caso demonstrando o pagamento da empresa de terceirização de mão de obra, já que cediço que ,
em caso de inadimplência desta, tal obrigação pertente ao ente tomador da mão de obra.
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