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DECISÃO
 
 
 

- I -
 
 
 

Cuida-se de ação sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E

TECNOLÓGICA – SEÇÃO SINDICAL DO IFBA contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA), objetivando, em sede de tutela de urgência, que este Juízo

determine que o réu continue a pagar regularmente verbas devidas a seus servidores, inclusive devidas 

em decorrência de decisões judiciais, ainda que as ações judiciais em que essas decisões foram

proferidas não tenham sido cadastradas no Módulo de Ações Judiciais do Sistema de Gestão de Pessoas

do Governo Federal (SIGEPE).
 

Sustenta, para tanto, que, no dia 06.04.2017, a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de

Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão editou a Portaria 

Normativa nº 02/2017, em que esse órgão determinou que, entre junho e dezembro de 2017, os órgãos da

administração direta da União, as autarquias federais e fundações públicas federais deveriam cadastrar

ações judiciais com efeitos financeiros no SIGEPE, para a execução dessas ações em folha de

pagamento. Aduz, ainda, que esse ato normativo determinou que o Sistema de Cadastro de Ações

Judiciais (SICAJ), em que essas decisões estavam cadastradas, seria desativado, após esse
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recadastramento.
 

Nada obstante, alega que o réu não efetivou o recadastramento dessas decisões judiciais, apesar

de o prazo máximo estipulado pelo Ministério da Economia para acesso ao SICAJ ter se encerrado em

14.05.2021, após sucessivas prorrogações (ID 678360457). Com isso, alega que 117 servidores do réu

que não tiveram decisões judicias recadastradas no SIGEPE ficarão sem receber rubricas decorrentes

dessas decisões judiciais em suas remunerações (nota divulgada pelo IFBA em 05.08.2021 disponível em

https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/nota-recadastramento-de-acoes-judiciais).
 

Com a inicial, vieram documentos.
 

Vieram os autos conclusos. DECIDO.
 

 

- II -
 

Para a concessão de tutela de urgência, devem ser constatados elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
 

No caso dos autos, a probabilidade do direito está devida e suficientemente demonstrada.
 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 assegurou aos servidores públicos a irredutibilidade

dos vencimentos e dos subsídios, de modo que as verbas remuneratórias devidas a esses agentes

públicos não poderão ser suprimidas, salvo para o pagamento de tributos e para atendimento ao teto

remuneratório do serviço público:
 

 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
 

(...)
 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são

irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150,

II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
 

 
 

No caso dos autos, o IFBA pretende suspender o pagamento de verbas remuneratórias

decorrentes de decisões judiciais, porque não efetivou o recadastramento dessas decisões judiciais no

SIGEPE (nota divulgada pelo IFBA em 05.08.2021 disponível em https://portal.ifba.edu.br/notas-

comunicados/nota-recadastramento-de-acoes-judiciais). Nada obstante, ainda que esse recadastramento

fosse feito no prazo, já haveria uma grave violação à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores
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dessa autarquia, sobretudo porque esses servidores deixariam de receber parcelas de sua remuneração,

tão somente para que o IFBA pudesse realizar a gestão burocrática de sua folha de pagamento. Com isso,

esses descontos ocorreriam por causas não imputáveis aos servidores que se beneficiaram das decisões

judiciais cadastradas no SICAJ, o que, por si só, já violaria a irredutibilidade dos vencimentos desses

servidores.
 

Ocorre que, no caso dos autos, essa violação aos vencimentos é ainda mais grave, porque o

IFBA violou reiteradamente o prazo para efetivar esse recadastramento. Com efeito, o art. 2º da Portaria

Normativa 02/2017, do Ministério do Planejamento e Gestão, previu que os órgãos e entidades da

Administração Pública federal deveriam recadastrar suas ações judiciais favoráveis a seus servidores no

SIGEPE, até o mês de dezembro de 2017. Ademais, constata-se que esse prazo de recadastramento foi

reiteradamente prorrogado pela União, até que o seu termo final foi definitivamente fixado para o IFBA em

14.05.2021 (IDs 678360455 a 678360457).
 

Nesse contexto, houve um atraso de aproximadamente 04 anos na efetivação desse

recadastramento, o que, inclusive, caracteriza violação ao princípio da eficiência administrativa. Com isso,

revela-se incompatível com a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores do réu que esses servidores

sofram descontos remuneratórios em razão dessa ineficiência administrativa do acionado.
 

Por outro lado, a suspensão do pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores não

recadastrados no SIGEPE também violaria as decisões judiciais que impuseram o pagamento dessas

verbas, em contrariedade à garantia da coisa julgada.
 

Com isso, os pagamentos devidos aos servidores devem ser mantidos, apesar da desativação do

SICAJ.
 

Por fim, o periculum in mora também está devidamente demonstrado. Com efeito, caso a liminar

não seja deferida, os servidores do réu sofrerão descontos indevidos e arbitrários em parcelas de natureza

alimentar, o que caracteriza o periculum in mora.
 

 
 
- III - 
 

 
 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o réu 

continue a pagar regularmente verbas devidas a seus servidores, inclusive verbas devidas em decorrência

 de decisões judiciais, ainda que as ações que originaram essas decisões não tenham sido cadastradas no

Módulo de Ações Judiciais do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE), sob pena

de multa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada servidor que deixar de receber verbas

salariais, em cada uma das competências posteriores a esta decisão.
 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque o feito não comporta autocomposição
 

Intimem-se. Cite-se.
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Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.
 

 
 

DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR
 

Juiz Federal Titular da 16ª Vara da SJBA
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