
08/10/2021

Número: 0816758-36.2021.8.10.0000 
 

Classe: SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

 Órgão julgador colegiado: Tribunal Pleno 

 Órgão julgador: Gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça 

 Última distribuição : 27/09/2021 

 Valor da causa: R$ 1.100,00 

 Processo referência: 0843087-53.2019.8.10.0001 

 Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Efeito Suspensivo a
Recurso  
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ESTADO DO MARANHAO (REQUERENTE)

3ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São

Luís (REU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

12740
258

29/09/2021 12:12 Decisão Decisão



 

SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA
 
NÚMERO DO PROCESSO:0816758-36.2021.8.10.0000
 
REQUERENTE: ESTADO DO MARANHÃO
 
PROCURADOR: RODRIGO MAIA ROCHA
 
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS
 

DECISÃO
 

 
 
ESTADO DO MARANHÃO requer a suspensão de execução de sentença proferida no Processo
nº 0843087-53.2019.8.10.0001, em curso, na 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,
que o SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (SINDJUS)
promove contra o requerente. Na fase de conhecimento, o Juízo requerido reconheceu aos
servidores do SINDJUS direito à incorporação de 6,1% nos vencimentos, decorrentes de revisão
geral anual promovida pela Lei nº 8.970/2009.
 
 
 
Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a quo determinou, por nova sentença (ID
12692430), que o requerente incorpore o percentual de 6,1% nos vencimentos dos servidores
vinculados ao SINDJUS, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.
 
 
 
Na petição inicial do incidente, o requerente a) afirma que a decisão tem a potencialidade de
causar lesão à ordem econômica estadual e dano irreparável, já que o cumprimento forçado da
sentença gerará prejuízo aos cofres estaduais no valor de R$ 1.125.591,07(um milhão, cento e
vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e sete centavos) mensais, e de
R$15.004.128,96 (quinze milhões, quatro mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos)
 anuais; b) noticia que ajuizou ação rescisória para desconstituir o título executivo, ainda
pendente de julgamento; c) alega que há probabilidade de êxito na ação rescisória, posto que a
sentença exequenda ofende a literalidade dos artigos 2º e 37, X, da Constituição Federal, e que
ainda ofende o teor da Súmula Vinculante nº 37 (ID 12692427 - Páginas 06 e 11). A petição veio
instruída com a) documento intitulado “Apresentação de Impacto Orçamentário/Financeiro –
Implantação dos 6,1%”, emitido, em conjunto, pela Coordenadoria de Orçamento e pela Diretoria
Financeira do TJMA (ID 12692429); e b) com a decisão que busca suspender (ID 12692430).
 
 
 
Éo relatório. Decido.
 
 
 
A Lei nº 8.437/1992, no art. 4ª, autoriza a Presidência do Tribunal a suspender, em decisão
fundamentada, a execução da liminar “[...] nas ações movidas contra o Poder Público ou seus
agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público
interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. No §1° do mesmo art. 4ª, a
Lei acresce que o disposto no caput do art. 4º também se aplica “[…] à sentença proferida em
processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública,
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enquanto não transitada em julgado”.
 
 
 
Portanto, a Lei nº 8.437/1992, no §1º do 4º, estende o mesmo tratamento previsto para o pedido 
de suspensão de liminar ao pedido de concessão de medida liminar, para suspender os efeitos de
 sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e 
na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.
 
 
 
Ainda com a finalidade de demonstrar o cabimento do incidente, entendo que a ação em que
proferida a sentença, cuja suspensão se requer, tem natureza de ação coletiva, cujo conceito se
confunde com o que de ação civil pública. No ponto, destaco a lição de HUGO NIGRO MAZZILLI1

, para quem “[A]Ação civil pública ou ação coletiva significa, portanto, a ação proposta pelo
Ministério Público ou pelos demais legitimados ativos do art. 5º da Lei n. 7.347/85, bem como a
proposta pelos sindicatos, associações de classe e outras entidades legitimadas na esfera
constitucional, desde que seu objeto seja a tutela de interesses difusos ou coletivos (isto é, agora
um enfoque subjetivo-objetivo, baseado na titularidade ativa e no objeto específico da prestação
jurisdicional pretendida na esfera cível)”.
 
 
 
Pois bem.
 
 
 
A suspensão, pela Presidência do TJMA, de decisão proferida por Juízo de primeiro grau, “[...] é
medida excepcional de contracautela (AgInt na SLS 2557, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CE, j. 07/04/2020, v.u.) e o deferimento da medida “[...] está condicionado à cabal
demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão a um dos bens
tutelados pela legislação de regência”. (AgInt na SS 3135, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CE, j. 07/04/2020, v.u.).
 
 
 
Em verdade, o pedido de suspensão de execução de decisão judicial é um meio posto à
disposição das pessoas jurídicas de direito público ou do Ministério Público para que possam
pleitear, junto à Presidência do Tribunal, a concessão de contracautela destinada a suspender a
execução de liminar, de sentença ou de acórdão proferidos em determinadas ações movidas
contra o Poder Público ou seus agentes.
 
 
 
Na fundamentação desse incidente processual é indispensável a demonstração de que do
cumprimento da decisão resultará grave lesão a quaisquer dos bens públicos tutelados pela
legislação específica. A cognição do Presidente do Tribunal é restrita e vinculada, não
comportando, assim, análise aprofundada do meritum causae da demanda.
 
 
 
Esclarece a doutrina de Marcelo Abelha que “É uma prerrogativa do poder público no processo
civil. Quando o presidente julga tal requerimento, mantém incólume a decisão, apenas sustando
ou não a sua eficácia para preservar a afirmação de risco de lesão ao interesse público.2”
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Nessa senda, a natureza excepcional da contracautela permite tão somente um juízo
contingencial acerca da matéria de fundo, e, apesar do cabimento do pedido suspensivo ser, a
princípio, alheio ao mérito causae, a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que
para aferição de quaisquer dos valores protegidos pela norma de regência poderá ser realizado 
“(...) um juízo mínimo de delibação do mérito contido na ação originária, senão vejamos:
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DEFERIMENTO.
GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS.INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO PRECÁRIA EM CONFRONTO COM ORIENTAÇÃO
PREDOMINANTE NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA DO EFEITO
MULTIPLICADOR. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. I - Consoante a legislação de regência
(Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009), somente será cabível o deferimento do pedido de
suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. II - Em conformidade com o entendimento
jurisprudencial desta Corte, assim como do eg. Supremo Tribunal Federal, na decisão que
examina o pedido de suspensão de provimentos jurisdicionais infunde-se um juízo mínimo de
delibação do mérito contido na ação originária. III - Causa grave lesão à economia pública a
decisão que reconhece, em caráter precário e em contradição com a orientação predominante no
Superior Tribunal de Justiça, que o adicional de um terço da remuneração das férias gozadas não
está sujeito à incidência do imposto de renda. IV - Ademais, tal situação se agrava com o efeito
multiplicador que a manutenção do r. ato decisório oriundo do eg. Tribunal de origem pode gerar.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg na SLS 1.909/DF, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 09/03/2015)
 
 
 
Assentadas essas premissas teóricas, passo à apreciação do pedido.
 
 
 
No caso concreto, há documento nos autos, dotado de fé pública, de cuja atenta leitura se
percebe, nesse juízo particular e precário, que o cumprimento da sentença tem o potencial de
desarranjar as finanças públicas estaduais, com abrupta imposição de dispêndio mensal de R$
1.125.591,07(um milhão, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e sete
centavos) mensais, e de R$15.004.128,96 (quinze milhões, quatro mil, cento e vinte e oito reais e
noventa e seis centavos) anuais, unicamente, para pagamento aos servidores públicos do Poder
Judiciário. E sem previsão orçamentária.
 
 
 
Se a soma já seria de difícil reserva orçamentária em tempos de normalidade institucional e
econômica, a execução do valor, em tempos de pandemia, de escassez de recursos públicos e
de esforço conjunto da população para superar a crise econômica torna o cumprimento da
sentença, no exíguo prazo de 15 dias e sem previsão orçamentária, medida desproporcional, com
sério risco de abalo às contas públicas do Estado. Noutras palavras, o lapso de tempo concedido
pelo magistrado é incompatível com o ritual de programação de gastos públicos e pode conduzir
seriamente ao desequilíbrio entre receitas e despesas.
 
 
 
Ademais, o requerente traz a notícia de que ajuizou a Ação rescisória 0814178-
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67.2020.8.10.0000. Na ação rescisória, apesar de negado o pedido liminar de suspensão dos
efeitos da sentença em execução, o julgamento do mérito ainda está pendente. Embora
tecnicamente a sentença tenha transitado em julgado, na fase de conhecimento do processo,
não houve a definitividade do provimento jurisdicional na fase de execução. Além disso, essa
mesma sentença exequenda ainda pode ser revertida, caso o requerente obtenha êxito na
pretensão rescisória.
 
 
 
Em situações semelhantes, o STF tem concedido a suspensão da execução de sentença, mesmo
após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. Nas decisões de
diferentes Presidentes do STF é possível perceber a referência constante ao teor da Súmula
Vinculante nº 37, que vem em reforço da concessão da suspensão, ante o grave risco de
desarranjo das finanças públicas. Cito alguns casos recentes:
 
 
 
[...]
 
Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Estado do Piauí, em face de decisão
oriunda do Plenário do Tribunal de Justiça daquele estado, que, nos autos do processo nº
2016.0001.004043-4, impôs-lhe ordem para providenciar o enquadramento de 17 servidores, no
Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Ministério Público estadual.
 
[…]
 
Acrescentou que, em fase de execução do julgado, restou determinado o enquadramento dos
interessados no plano de cargos, carreiras e salários do Ministério Público do Estado do Piauí,
ordem contra a qual se insurgiu, através da presente contracautela.
 
[…]
 
De rigor, assim, manter-se suspensa referida ordem, para evitar risco de grave lesão à ordem
econômica e administrativa do requerente, até seu respectivo trânsito em julgado.
 
Ante o exposto, confirmando a medida cautelar liminarmente concedida, defiro a suspensão da
execução do quanto decidido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do estado do Piauí, nos autos
do processo nº 2016.0001.002212-0, até seu trânsito em julgado, prejudicado o agravo
regimental interposto nos autos (SS 5299/PI, rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, j. em
22.4.2020).
 
 
 
[...]
 
Com efeito, os recentes pronunciamentos desta Corte em casos análogos ao presente são no
sentido de que a determinação judicial de incorporação de abonos salariais concedida a servidor
público violaria o mencionado enunciado vinculante. É o que se observa nos seguintes julgados:
Rcl 30.991. rel. min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/2018; Rcl 31.555, rel. min. Gilmar Mendes, 
DJe de 29/11/2018; Rcl 29.510-AgR, rel.
 
min. Edson Fachin, DJe de 16/10/2018; Rcl 32.427, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de
9/11/2018; e Rcl 31.138, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/8/2018. (STF, RCL 30699 AGR/SP, 
rel. Ministro LUIZ FUX, Presidente, j. em 01.8.2019).
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[...]
 
Como exemplo do que se afirma, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Os aumentos em valor fixo concedidos em 2007 e 2009 contaram com respaldo orçamentário,
dentro de um prisma de responsabilidade na gestão das contas públicas. A imposição do
pagamento de diferenças salariais, sejam quais forem os argumentos utilizados, viola esse
cenário, pois desconsidera qualquer tipo de previsão orçamentária feita alhures, impondo ao
erário o ônus de suportar, repentinamente, um aumento do seu dispêndio.
 
Talvez também por isso, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante nº 37, fruto da conversão
da antiga Súmula 339, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial sob o
argumento de violação do princípio da isonomia, uma vez que referido ato administrativo deve,
necessariamente, ser precedido de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo” […]
 
9. No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira
decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Nesta linha, o Supremo tem entendido pela inviabilidade de o Poder Judiciário converter reajustes
ou abonos, promovidos em valor fixo, para universalidade de servidores, em reajuste geral anual
(RCL 28829/SP, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 04.6.2019).
 
 
 
[…]
 
1. Suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Estado de São
Paulo, em 6.3.2018, com o objetivo de suspender a execução da sentença proferida pelo juízo
da Sétima Vara da Fazenda Pública de São Paulo na Ação Civil Pública n. 1012025-
73.2017.8.26.00053, confirmada pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do São Paulo no julgamento da apelação contra ela interposta e mantida pelo Superior Tribunal
de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 2.348.
 
[…]
 
2. Em 17.3.2017, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo ajuizou a
Ação Civil Pública n. 1012025-73.2017.8.26.053, objetivando o reajuste do vencimento inicial
da carreira de magistério estadual em 10,15%, para adequá-lo ao piso salarial nacional do
professor e a incidência desse percentual de reajuste sobre todos níveis, faixas e classes que
compõem a carreira do magistério estadual (doc. 3).
 
[…]
 
4. Na espécie vertente, requer-se a suspensão dos efeitos de decisão pela qual a Segunda
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do São Paulo negou provimento à Apelação na
Ação Civil Pública n. 1012025-73.2017.8.26.00053, determinando que o reajuste do piso salarial
dos profissionais da educação básica repercutisse sobre toda a carreira do magistério público do
Estado de São Paulo.
 
[…]
 
Ésob essa perspectiva que a espécie revela assistir razão jurídica ao Estado de São Paulo, ao
pretender afastar a extensão linear do reajuste conferido ao piso nacional dos professores da
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educação básica a todos os
 
integrantes da carreira de magistério público estadual.
 
7. Na ação civil pública em questão, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo buscou o reajuste do vencimento inicial da carreira de magistério estadual em 10,15%,
para adequá-lo ao piso salarial nacional dos profissionais da educação básica.
 
[…]
 
Sustenta o Requerente que a manutenção da decisão contrastada importaria risco de grave
lesão à ordem e à economia públicas, pois estar-se-ia concedendo a extensão linear de índice
de reajuste do piso nacional dos profissionais de magistério a toda a categoria profissional, o que
traria o impacto de R$ 72.000.000.000,00 (setenta e dois bilhões de reais) e conduziria ao
descumprimento dos limites de gasto com pessoal estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal.
 
Nesse exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, tem-se por comprovado do
risco de lesão a regras legais específicas e, ainda, a demonstração de que a manutenção dos
efeitos da decisão contrastada e consequente extensão de índice de reajuste a toda a carreira de
magistério público estadual importaria grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, a
justificar sua suspensão.
 
[…]
 
Ademais, a determinação de incidência do percentual de reajuste do piso nacional do magistério
a toda a categoria profissional parece fundar-se na necessidade de preservar a isonomia entre os
integrantes das demais classes, níveis e faixas da carreira do magistério público estadual, o que
esbarra na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
 
[…]
 
8. Pelo exposto, presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, sem prejuízo de
posterior reexame da matéria após a instrução desta medida, defiro-a para suspender os
efeitos da decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública de São Paulo nos
autos da Ação Civil Pública n. 1012025-73.2017.8.26.00053, confirmada pela Segunda Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça do São Paulo, apenas até o exame do recurso
extraordinário com agravo interposto contra essa decisão (art. 12, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, art.
4º da Lei n. 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (SL 1149
MC/SP, relª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Presidente, j. em 13 de abril de 2018).
 
 
 
Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo requerente e suspendo a execução da 
sentença, no que se relaciona especificamente à obrigação de incorporar o percentual de
6,1% nos vencimentos dos servidores vinculados ao SINDJUS, até o trânsito em julgado da
sentença proferida na fase de execução (ID 12692430 – Pág. 4), observando-se, ainda, o
julgamento da Ação rescisória 0814178-67.2020.8.10.0000.
 
 
 
Notifique-se o Juízo de primeiro grau.
 
 
 
Intimem-se. Publique-se.
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São Luís, 29 de setembro de 2021.
 
 
 

Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa
 

Presidente
 

 
 
 
 
1 Artigo intitulado Das ações coletivas em matéria de proteção ao consumidor — o papel do
M i n i s t é r i o  P ú b l i c o ” ,  p á g i n a  3 .  D i s p o n í v e l  e m  
http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/acoescolet.pdf. Último acesso em 28.9.2021.
 
2ABELHA, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança:sustação da eficácia de decisão judicial
proferida contra o Poder Público. 3.ed.rev.atual.e ampl.São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais,
2010.pag. 233.
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