ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Sao Francisco do Sul
2ª Vara Cível

Autos n° 061.13.002780-5/001
Ação: Embargos de Declaração
Embargante: Município de São Francisco do Sul

Vistos etc.
I – Município de São Francisco do Sul opôs embargos de
declaração ao ato de fls. 63/66, ao argumento de que o decisum padece de omissão face a não
observância dos ditames da Lei n. 9.494/1997 quando do deferimento da antecipação de tutela.
Brevemente relatado, passo a decidir.
Urge ressaltar que, no expressivo dizer do Min. Marco Aurélio,
"os embargos não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento" (STF-2ª Turma, AI n. 163.047-5-PR-AgRg-EDcl).
Na hipótese, razão não assiste ao embargante.
A uma, porque a antecipação de tutela pleiteada objetiva o
restabelecimento de parcela remuneratória ilegalmente suprimida, não se enquadrando a
hipótese, portanto, na vedação contida no art. 1º da Lei n. 9.494/1997.
Nesse sentido:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 'INDENIZAÇÃO DE
ESTÍMULO OPERACIONAL' (LC N. 137/1995). ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
'A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da
possibilidade de concessão de antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública, nos casos não vedados pelo art. 1.º da Lei n.
9.494/97. Assim, não versando os autos sobre reclassificação,
equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de
servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos, a
antecipação de tutela deve ser deferida' (AgRgAI n. 802.016,
Min. Laurita Vaz)." (TJSC. AI n. 2011.014404-5, da Capital. Rel.
Des. Newton Trisotto. Julgado em 02.08.2011 – sem grifos no
original).
A duas, porque, cuidando-se de medida de urgência que visa à
proteção de direito que se sobrepõe ao interesse público, haja vista se tratar de restituição de
verba de natureza alimentar indevidamente descontada, a prévia oitiva da Fazenda Pública é
dispensável.
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Com efeito:
"PROCESSUAL
CIVIL.
SUSPENSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ANULAÇÃO.
NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR.
CONCESSÃO SEM OITIVA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. (...)
2. A antecipação de tutela, assim como as medidas liminares
(vinculadas aos pressupostos da plausibilidade jurídica e do
perigo na demora), tem exame célere, dada a urgência natural
da demanda, prescindindo de prévia oitiva da parte contrária.
(...)" (STJ. AgRg na SLS. 18/RJ, Rel. Ministro Edson Vidigal.
Julgado em 25.10.2004 – sem grifos no original).
Diante do exposto, deixo de acolher os embargos de declaração
opostos.
P. R. I.
II – Verifica-se, ademais, que o autor Elias José da Silva logrou
comprovar que se encontrava em gozo de férias quando da paralisação grevista (fls. 70/71).
Assim, em sede de reapreciação do provimento antecipatório
quanto ao predito servidor, utilizando-me dos fundamentos expendidos no ato de fls. 63/66,
defiro em seu favor a medida antecipatória com o fim de determinar ao Município de São
Francisco do Sul o estorno da quantia descontada indevidamente, identificada no demonstrativo
de pagamento como "ART 46 ESTATUTO", que deverá ser depositada na folha de pagamento
de setembro/2013 ou em folha suplementar (caso não seja possível a inclusão na folha de
setembro/2013, observado, neste caso, o prazo de 10 dias para emissão da folha suplementar, a
contar da data da intimação), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Intimem-se.
III – Cumpra-se a presente decisão, assim como aquela prolatada
às fls. 63/66.
São Francisco do Sul (SC), 13 de setembro de 2013.

Marlon Negri
Juiz de Direito
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