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 JUSTIÇA FEDERAL

 Seção Judiciária do Piauí
 2ª Vara Federal Cível da SJPI

 

 

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1007274-26.2021.4.01.4000
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

 POLO ATIVO: ASSOCIACAO DOS DOCENTES UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
 POLO PASSIVO:FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI e outros

 

SENTENÇA

 

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, em
que a Impetrante objetiva que a autoridade impetrada se abstenha de retirar a rubrica
financeira contida em seus contracheques, por fruto de decisão judicial transitada em
julgado e, bem assim, sane, de imediato, a omissão arbitrária e manifestamente ilegal
para, assim, prover o pronto recadastramento do título judicial oriundo da RT 02-
1069/1990, no Módulo de Ações Judiciais do SIGEPE, consoante determinado pela
Portaria Normativa 04/2017, do então Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.

Notificada, a impetrada prestou informações.

Liminar indeferida.

Notícia de interposição de Agravo de Instrumento pela impetrante.

Parecer do Ministério Público Federal acostado aos autos.

É o relatório. DECIDO.

Pretende a impetrante que a impetrada se abstenha de retirar a parcela
relativa à URP de fevereiro de 1989, dos contracheques dos substituídos, beneficiários
de decisão judicial transitada em julgado nos autos da RT 02-1069/1990, bem como
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proceda ao imediato recadastramento da ação em referência, no Módulo de Ações
Judiciais do SIGEPE.

O pedido veiculado merece acolhimento.

Com efeito, as verbas foram recebidas em decorrência de decisão judicial
transitada em julgado.

Verifico, ainda, que já houve a supressão da rubrica financeira oriunda da
Reclamação Trabalhista nº 02-1069/1990, com trânsito em julgado datado desde 31 de
julho de 1991, em virtude de a autoridade impetrada ainda não ter recadastrado
referida ação judicial no Módulo de Ações Judiciais do SIGEPE.

Logo, eventuais entraves burocráticos não podem resultar em redução de
vencimentos, quando demonstrado que houve inércia por parte do governo no
cadastramento das ações judiciais em que os substituídos da impetrante obtiveram
vantagens pecuniárias.

Por fim, antevejo, ainda, os requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência, diante da probabilidade do direito da parte impetrante conforme
explanado na fundamentação supra e do perigo de dano, visto que, como informado, já
houve a supressão da rubrica financeira oriunda da Reclamação Trabalhista nº 02-
1069/1990.

Diante do exposto, defiro o pedido liminar e CONCEDO A SEGURANÇA,
para determinar à impetrada que se abstenha de retirar a rubrica financeira contida nos
contracheques dos substituídos da impetrante devidas por força de decisão judicial
transitada em julgado, ou restabeleça, caso já suprimida, bem como adote as
providências necessárias para sanar, no prazo de 30 (trinta) dias, a omissão para
prover o pronto recadastramento do título judicial oriundo da RT 02-1069/1990, no
Módulo de Ações Judiciais do SIGEPE, consoante determinado pela Portaria
Normativa 04/2017, do então Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Sem custas. Sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

Duplo grau.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Teresina/PI, 01 de setembro de 2021.

MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES

Juiz Federal da 2ª Vara/PI

Assinado eletronicamente por: MARCIO BRAGA MAGALHAES
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