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DECISÃO Nº 55/2019.

DECISÃO

1. Foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento interposto nestes autos, através da
qual restou deferido o efeito suspensivo postulado, declarando nula a decisão agravada, para
que fosse ouvido o ente público antes de nova análise da tutela de urgência.

2.  Vieram  aos  autos  as  informações  complementares  da  autoridade  coatora,  atendendo  à
determinação contida na decisão proferida pela 4ª Turma do e. TRF5.

Breve relato. Fundamento e decido.

3.  Em que pesem os  argumentos  articulados  pela  UFAL (id.  4058000.4221432),   não  vejo
razões para alterar o meu entendimento esposado na decisão proferida nestes autos.

4. É que, como dito naquele decisum, tramita nesta seção judiciária uma ação de procedimento
comum através da qual se pede que sejam tornados sem efeito  os comandos constantes dos
processos administrativos abertos pela autarquia federal que determinam o corte das rubricas e a
reposição ao erário. Requerem os demandantes, ainda, a condenação da ré a manter todas as
rubricas conquistadas judicialmente.

5. Já no presente mandado de segurança, pretendem os impetrantes seja emitido provimento
jurisdicional  que  determine  que  a  supressão  aconteça  apenas  ao  final  dos  processos
administrativos, respeitando-se a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa.

6. É cediço que a Administração, com fundamento em seu poder de autotutela, pode anular seus
próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de
interesses individuais,  mostra-se necessária  a  prévia instauração de  processo administrativo,
garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

7. Consta dos autos recurso interposto, ainda em data de 28.01.2019 (cf. id. 4058000.4130647),
contra  a  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de  manutenção  do  pagamento  da  rubrica  judicial
(26,05%),  indicando que  o  processo administrativo  ainda  não foi  concluído (ao  menos  em
relação ao substituído JOSÉ ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado naquela peça
recursal).

8. Verifica-se ainda dos autos que fora proferido despacho datado de 14.01.2019, emitido pela
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direção  do  DAP/UFAL,  determinando  a  notificação  da  pessoa  interessada  (MARIA  JOSÉ
SILVA DOS SANTOS), via telegrama, dispondo que as rubricas dos planos econômicos serão
absorvidas na próxima folha de pagamento (cf. id. 4058000.4130646).

9. Consta também cópia do telegrama de notificação da mesma servidora acima mencionada,
datado de 04.02.2019, assinalando o prazo de 10 dias para interposição de recurso a contar do
recebimento da notificação. Do mesmo documento consta que os planos econômicos indicados
nos autos serão efetivamente absorvidos a partir da folha de fevereiro de 2019 (também cf. id.
4058000.4130646).

10. Vê-se, pois, em análise perfunctória, típica das decisões que se fundamentam em cognição
sumária, diante das datas consignadas acima, que os processos administrativos ainda estão em
curso, o que reforça a verossimilhança das alegações da parte impetrante.

11. Ademais, considerando a natureza alimentar da verba em discussão, do perigo de dano em
razão da modificação do padrão remuneratório e do consequente abalo às economias familiares
dos  servidores  envolvidos,  julgo  mais  prudente,  mormente  quando  inexistente  o  perigo  de
irreversibilidade da medida, DEFERIR a liminar para determinar que a autoridade impetrada
se  abstenha  de  suprimir,  da  remuneração  dos  substituídos  do  Sindicato  e  da  Associação
impetrantes, quaisquer valores referentes ao pagamento das parcelas relativas aos percentuais de
3,17%, 26,05% (URP) e 28,86%, oriundos dos processos administrativos abertos pela Autarquia
Federal  em  decorrência  do  Acórdão  n.º  6.492/2017  do  TCU,  até  a  conclusão  final  dos
respectivos procedimentos  administrativos  instaurados,  recompondo os  referidos  valores  em
folha de pagamento suplementar,  caso  já  os  tenha  suprimido,  bem assim restabelecendo  as
referidas rubricas para os meses sequentes.

12.  Ressalto  que,  ao  sopesar  os  interesses  em  conflito,  entendo  haver  maior  prejuízo  aos
servidores em ver de imediato suprimidos valores que integram a sua remuneração do que à
Autarquia em manter  o  pagamento  das  referidas  rubricas,  mormente quando as  mesmas  já
vinham sendo pagas ao longo de vários anos, pelo que não representariam agora qualquer abalo
financeiro,  eis  que  de  há  muito  integram  suas  despesas,  vindo  sendo  suportadas  em  seu
orçamento.

13. Vale repisar que muito embora possa a Administração Pública anular seus próprios autos,
como já restou consignado na decisão proferida nestes autos, é  obrigatória a instauração de
processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal, assegurando-se o
contraditório e a ampla defesa.

14.  Apenas  a  instauração  do  processo administrativo  não  atende  ao  espírito  dos  princípios
mencionados, sendo necessário que se aguarde o seu término, o que inclui o julgamento dos
recursos eventualmente interpostos ou o decurso dos prazos respectivos.

15. Por  fim,  consigno que a não atribuição de efeito  suspensivo ao recurso interposto pelo
administrador  não  impede,  ao  meu  entender,  ao  Judiciário,  caso  verifique  a  presença  dos
requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência requestada, deferi-la.

16.  Dito  isto  e  uma  vez  que  já  foram  prestadas  as  informações,  remetam-se  os  autos  ao
Ministério Público Federal para ofertar parecer, em igual prazo legal de 10 (dez) dias.

17. Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença.
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Maceió, 12 de março de 2019.

SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES

Juiz Federal Titular
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