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Excelentíssimo Desembargador José Olegário Monção Caldas, Relator do Mandado d~......
Segurança n.o 31598-112008, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ~
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O SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO D~ ~
BAHIA- SINDSEFAZ,por seusadvogadosinfrafirmados,regularmenteconstituídosatravés

do instrumento de mandato anexo, vem trazer ao conhecimentode V. Ex8a existência de

LlTISPENDÊNCIA,matéria de ordem Dública que, tendo em vista a .Dossibilidadede ser

conhecida de ofício, é argüida por terceiro, nos seguintes termos, a fim de preservar o

princípioda segurançajurídica e evitar eventuaisdecisõesjudiciais conflitantes:

CÓPIA1 8

o SINDSEFAZ tomou conhecimento da tramitação, perante este Juízo,

de Mandado de Se~urança Coletivo contra atos dos Ilustres Secretários da Fazenda e da

Administração do Estado da Bahia, que ampliaram a jornada de trabalho de Auditores Fiscais

Estaduais, sem o pagamento da correspondente remuneração pelas horas extras que vêm

sendo trabalhadas.

Ocorre, porém, que tramita, perante estas Câmaras Cíveis Reunidas, o

Mandado de Segurança Coletivo nO49118-612006, de relatoria da Ilustre Desembargadora

Teima Britto, cujo objeto é idêntico ao da presente demanda.

O referido mandamus foi impetrado pelo SINDSEFAZ, em 01.11.2006,

na qualidade de substituto processual da categoria do Grupo Ocupacional Fisco do Estado da

Bahia, integrada pelas carreiras de Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais, tendo

a segurança sido concedida para determinar o pagamento aos substituídos de CET pela

jornada extra de trabalho, nos termos do Decreto Estadual 5601/1996, que regulamentou a

Lei 6932/1996, consoante corroboram os documentos anexos. Inconformado co
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concessão da segurança, o Estado da Bahia interpôs embargos de declaração, que foram

rejeitados por este Colendo Tribunal, tendo, em seguida, interposto Recursos Especial e

Extraordinário,ainda pendentes de juízo de admissibilidade.

Com efeito, constata-se que tanto o presente Mandado de Segurança

quanto aquele impetrado pelo ora signatário (seguem anexas as cópias de sua iniciale dos

acórdãos prolatados), possuem o mesmo objeto, o que pode ser facilmenteverificadoatravés

das suas exordiais, cuia coincidênciade seus termos suroreende. Ademais, foram impetrados

contra os atos praticados pelas mesmas autoridades coatoras, com o intuitode assegurar

direitos de Auditores Fiscais Estaduais, representados/substituídosnas duas ações
constitucionais.

Importante frisar que o Mandado de Segurança impetrado pelo

SINDSEFAZ, entidade sindical, beneficia todos os Auditores Fiscais do Estado da Bahia,

inclusive aqueles ora representadospelo Institutodos Auditores Fiscais.do Estadoda Bahia,

consoante corroboraa jurisprudênciapacífica do STJ, aqui representadapela ementa abaixo

transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETrvO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
CONSTRUTORAS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTAS. DECRETO-LEI 406/68. (...)
3. Por ser indivisíve1, o interesse co1etivo imp1ica
em que a coisa ju1gada no w.rit co1etivo a todos
aproveitam, sejam aos fi1iados à entidade associativa
impetrante, sejam aos que integram a c1asse titu1ar do
direito co1etivo. (...).1

Assim, está-se diante de verdadeira LlTISPENDÊNCIA, nos termos do

art. 301 e §§ do CPC, vez que a presente ação reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda

em curso, porq~anto ambas possuem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, foram

impetradas contra os mesmos atos praticados pelas mesmas autoridades públicas e

buscam beneficiar, ambas, as mesmas pessoas: os Auditores Fiscais do Estado da
Bahia.

Vale ressaltar que, em se tratando de ação coletiva, para qu

1 STJ -AgRg no Ag 435.851/PE, ReI. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.05.2003, DJ 19.05.200_w.
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verificada a identidade de partes, deve-se considerar aquelas pessoas a serem beneficiadas

pelo provimento judicial postulado e não aquelas que figuram no pólo ativo da demanda, vez

que estas embora atuando em nome próprio, defendem interesses dos seus

substituídos/representados, como já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO
COLETIVA. DIREITOS COLETIVOS. IMPETRAÇÃO DE DOIS
MANDADOS DE SEGURANÇA POR DUAS ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DA MESMA CATEGORIA PROFISSIONAL. MESMA
CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE PARCIAL DE PEDIDOS.
CONTINÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.

1- o aspecto subjetivo da litispendência nas ações
coletivas deve ser visto sob a ótica dos beneficiários

atingidos pelos efeitos da decisão, e não pelo s~ples
exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda.
Assim, impetrados dois mandados de segurança por
associação e por sindicato, ambos representantes da
mesma categoria profissional, os substituídos é que
suportarão os efeitos da decisão, restando, ass~,
caracterizada a identidade de partes. (.~.).2

Ante o exposto, pede que V. EJéI se digne de determinar, de ofício, a

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso V, do CPC.

Pede deferimento.

ador, 26 de junho de 2008.

Évelin Dias de Carvalho

OAB/BA 18624

Leonardo P~reira de Matos

OAB/BA 22198

Henrique Heine Trindade

OAB/BA 10709

2 STJ - RMS 24.1961ES,ReI. Ministro FELlX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13.12.2007, DJ 18.02.2008 p. 46.
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