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Seção Judiciária do Estado da Bahia
14ª Vara Federal Cível da SJBA

 

PROCESSO: 1004371-18.2020.4.01.3300
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU - BA, CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA [3 REGIAO]
RÉU: ESTADO DA BAHIA

  

DECISÃO

 

Cuida a demanda de ação ordinária intentada por CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DA BAHIA (CAU – BA) e CONSELHO REGIONAL E ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA (CREA – BA) -  em face do ESTADO DA BAHIA, objetivando, em tutela provisória, “seja
suspenso o andamento da seleção pública pela Secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia -
SEDUR, apenas no que se refere ao cargo de Engenheiro, nas diversas especialidades, e Arquiteto, até
decisão final ou até que o Estado da Bahia promova a retificação do edital fixando a remuneração de acordo
com o piso previsto nas Leis n.os 5.194/1966 e 4.950-A/1966, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo
juízo”

Narram que o Estado da Bahia, com vista ao atendimento de necessidade de serviço temporário
e excepcional, abriu inscrições para processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por tempo
determinado em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, dentre estes, para o cargo de Técnico de
Nível Superior/Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária Ambiental.

Afirmam que, no referido processo, é oferecido “vencimento básico de R$ 1.183,10 (hum mil,
cento e oitenta e três reais e dez centavos), acrescido de Gratificação de Função de R$ 1.546,68 (um mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), no total de R$ 2.729,78 (dois mil, setecentos e
vinte e nove reais e setenta e dois centavos), e submissão à jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta)
horas”, o que afronta o art. 39, § 1º, da Constituição Federal e a legislação vigente que impõe um piso  salarial
de 6 (seis) vezes o salário mínimo, consoante Leis nºs 5.194/1966 e 4.950- A/1966.

Juntaram documentos

Vieram conclusos os autos. D E C I D O.

A concessão de tutela provisória de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo Código de
Processo Civil.

Para a sua concessão exige-se que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
consoante art. 301, do Novo CPC, devendo, ainda, a parte responder pelo prejuízo que a efetivação desta
tutela causar à parte adversa, nas hipóteses previstas no art. 302 do aludido diploma legal.
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Já a tutela de evidência, por sua vez, será concedida independentemente da demonstração do
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo nas hipóteses elencadas no art. 311 do Novo Código
de Processo Civil.

Inicialmente, há de se atentar para o fato de que a antecipação dos efeitos da tutela é medida
excepcional, cuja finalidade precípua é conferir efetividade à função jurisdicional (uma vez que a demora ínsita
ao trâmite regular da ação pode, em alguns casos, acarretar a inutilidade do provimento judicial final). Assim
sendo, se a tutela antecipada não tiver o condão de dar efetividade à jurisdição, e a tutela jurisdicional for útil e
servível se conferida em caráter definitivo, não deve ser concedida a medida antecipatória.

Em análise perfunctória própria do presente momento processual, entendo, no caso, presentes
os requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

A parte autora embasa sua alegação nas disposições legais contidas nas Leis 5.194/1966 e
4.950- A/1966, que assim determinam acerca do piso salarial das respectivas categorias:

 

Lei  5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo:

Art 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, qualquer que seja a
fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) vêzes o salário-mínimo da respectiva região

 

Lei 4.950-A/66, que regula a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura,
Agronomia e Veterinária:

Art. 1º O salário-mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de
Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária é o fixado pela presente Lei.

Art. 2º O salário-mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração mínima obrigatória por serviços prestados
pelos profissionais definidos no art. 1º, com relação de emprêgo ou função, qualquer que seja a fonte pagadora.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais enumerados no art.
1º são classificadas em:

a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias de serviço;

b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias de serviço.

Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada no contrato de trabalho ou determinação legal vigente.

Art . 4º Para os efeitos desta Lei os profissionais citados no art. 1º são classificados em:

a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de
Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou mais;

b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de
Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de menos de 4 (quatro) anos.

Art . 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base
mínimo de 6 (seis) vêzes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais relacionados
na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais
da alínea b do art. 4º.
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O Edital do processo seletivo em comento, que oferece vaga para os cargos de Nível Superior/
Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Ambiental, todavia, prevê a seguinte remuneração para os
respectivos cargos:

 

3.13 REMUNERAÇÃO:

3.13.1 Para a Função Temporária de Técnico Nível Superior a remuneração é constituída pelo vencimento
básico no valor de R$ 1.183,10 (um mil, cento e oitenta e três reais e dez centavos), acrescido de Gratificação
da Função equivalente a R$ 1.546,68 (um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos),
perfazendo um total de R$ 2.729,78 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), quando
submetido à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

 

Observa-se, portanto, que o valor oferecido em remuneração contraria a norma no quanto
disposto ao piso salarial da categoria, de modo que não é possível dar continuidade ao processo seletivo sem
que antes se promova a adequação para as categorias elencadas acima.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. ENGENHEIRO
AGRÔNOMO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face de decisão que concedeu parcialmente a segurança, determinando-
se às autoridades coatoras a suspensão da abertura do Pregão Eletrônico nº271/ADNE/SBFZ/2014, a fim de
efetuar as adequações necessárias à correção do valor do salário de engenheiro agrônomo, de modo a observar
o piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/66.

2. Não havendo acordo ou convenção coletiva tratando da questão salarial em relação aos engenheiros
agrônomos, deve ser observada legislação específica, no caso, a Lei nº4.950- A/66, a qual estabelece piso
salarial para a categoria profissional.

3. A jurisprudência do STF, admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de vantagem pecuniária, desde
que não haja atrelamento entre os respectivos reajustes. Isto é, veda-se o uso do salário mínimo como
indexador, o que sobrecarregaria sua política nacional de revisão. Nesse sentido, confira-se: RE 409.427-AgR,
Rel. Min. Carlos Velloso; RE 389.989, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ARE 684.565-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes.

4. Adoção da técnica da fundamentação per relationem. Possibilidade. Jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal.

5. Apelação improvida.

(PROCESSO: 08075801320144058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR
FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, JULGAMENTO: 02/06/2015, PUBLICAÇÃO: )

                                                                 

O perigo da demora se mostra patente haja vista a não suspensão do processo seletivo pode
ensejar contratações em contrariedade com a norma.

Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA para determinar seja suspenso
o andamento da seleção pública pela Secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - SEDUR,
apenas no que se refere ao cargo de Engenheiro, nas diversas especialidades, e Arquiteto, até decisão final ou
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até que o Estado da Bahia promova a retificação do edital fixando a remuneração de acordo com o piso
previsto nas Leis nºs 5.194/1966 e 4.950-A/1966.

O pedido de aplicação de multa diária será oportunamente apreciado, se necessário.

Intime-se o CREA para que regularize sua representação processual apresentando a
procuração constituindo advogado, sob pena de extinção  do processo nos termos do art. 485, I do CPC.

Cite-se.

Intimem-se.                         

 

Salvador (BA), 6 de fevereiro de 2020.

 

 ANDRÉ JACKSON DE HOLANDA MAURÍCIO JÚNIOR

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/SJBA

no exercício da titularidade na 14ª/SJBA
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