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PODER JUDICIÁRIO
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
 REPRESENTANTES POLO ATIVO: MANUELA VERAS COIMBRA MACIEL - PI3531 e HELBERT MACIEL -

PI1387
 POLO PASSIVO:FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI e outros

 
 
 
 
 

 

 

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (ID 905644072) em face da sentença

de ID 840487093, com fundamento no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Alega que há obscuridade e contradição entre a fundamentação e o

dispositivo da sentença atacada, especialmente no que concerne à execução do

julgado.

Contrarrazões apresentadas (ID 931036763).

É o relatório. DECIDO.

O recurso aviado tem cabimento quando o julgado contenha

obscuridade, contradição e omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o

órgão julgador, ou para correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

E, no caso sob espeque, cabe sanar a obscuridade/contradição

mencionadas pela Embargante.

A sentença outrora embargada teve o seu dispositivo assim firmado:

“Di d d fi did li i CONCEDO A
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“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, até que a impetrada, respeitado o devido processo legal, venha a

concluir pela legalidade ou não da manutenção da rubrica judicial referente ao

Plano Verão de 1989 (URP - índice de 26,05%). Determino, ainda, que a

impetrada 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 02/2017, do então Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão".

Pois bem. Como a própria UFPI afirmou anteriormente nos autos, “a

aferição sobre a absorção ou não do índice de 26,05% referente à URP de

fevereiro/89 exige uma análise individualizada da situação de cada servidor”.

Consoante também se extrai dos presentes autos, existem processos

administrativos em andamento relativos à matéria em questão e que o art. 3º, §4º,

da Portaria Normativa n.º 4/2017 determina que, na hipótese de ser identificada

irregularidade no pagamento da rubrica judicial, deve ser respeitado o

contraditório e ampla defesa dos servidores afetados, nos termos da Orientação

Normativa n.º 4, de 21 de fevereiro de 2013.

Assim, para o fiel cumprimento da sentença embargada prolatada nos

autos (ID 840487093), necessário se faz que a impetrada proceda ao

recadastramento do título judicial oriundo da RT 02-1069/1990 no Módulo de

Ações Judiciais do SIGEPE.

Além disso, não basta que a UFPI anexe a relação das notificações

feitas aos servidores (ID 905644073), mas sim que notifique cada substituído,

concedendo-lhes prazo para o exercício da ampla defesa e contraditório, e que a

autoridade impetrada analise de forma individualizada a situação de cada um para

a avaliação, no âmbito dos respectivos processos administrativos, acerca da

legalidade ou não da manutenção da rubrica judicial referente ao Plano Verão de

1989 (URP - índice de 26,05%), observando-se as particularidades de cada

servidor afetado.

Pelo exposto, CONHEÇO e ACOLHO os presentes Embargos

Declaratórios, tão somente para sanar a obscuridade e contradição postuladas para

a execução do julgado.

O presente decisum fica fazendo parte da sentença (ID 840487093),

mantendo-se os demais pontos não atacados.

P. R. I.

 

A i d l i MARCIO BRAGA MAGALHAES
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