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DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO NACIONAL 
DOS  SERVIDORES  FEDERAIS  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  E  PROFISSIONAL 
(SINASEFE) contra ato atribuído ao COMANDANTE DO PRIMEIRO COMANDO AÉREO 
REGIONAL EM BELÉM/PA (I COMAR), com o objetivo de obter provimento jurisdicional, 
em sede de liminar,  para suspender o lançamento do desconto em folha de pagamento 
dos servidores da Escola “Tenente Rêgo Barros”, vinculada ao I COMAR, pela falta dos 
mesmos ao serviço no dia 08/08/2013, em razão deles terem participado de um dia de 
paralisação nacional contra o assédio moral nas escolas militares.

É a matéria a ser examinada neste momento. DECIDO.

O  Mandado  de  Segurança  é  o  instrumento  processual  previsto  na 
Constituição Federal e disciplinado de forma específica na Lei nº 12.016/2009, que tem 
por objetivo a proteção de direito líquido e certo, não amparado por  habeas corpus ou 
habeas  data,  quando  demonstrado,  por  meio  de  prova  documental  pré-constituída,  a 
ocorrência  ou  o  justo  receio  de  prática  abusiva  ou  ilegal  por  autoridade  pública  que 
acarrete ou possa acarretar em violação a direito.

De outra parte, a concessão da liminar pleiteada exige, além do perigo na 
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demora, a plausibilidade da existência do direito líquido e certo a ser protegido, cuja prova 
deve ser previamente produzida, conforme já exposto (Art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009).

No caso em exame, em análise superficial das provas carreadas aos autos, 
própria desta fase de cognição sumária, estou convencido da presença tanto do relevante 
fundamento  do  pedido  (fumus  boni  iuris),  quanto  da  ineficácia  da  medida,  se  for 
concedida posteriormente ao início da lide (periculum in mora), na estatura necessária à 
concessão da medida liminar (Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

Compulsando  os  autos,  verifico  que  para  atender  ao  pedido  liminar, 
formulado na exordial, é necessário analisar, de antemão, se os servidores associados do  
Sindicato  Impetrante  têm  direito  a  não  ter  descontado,  na  folha  de  pagamento  dos 
servidores  da  Escola  “Tenente  Rêgo  Barros”,  um  dia  de  falta  pela  participação  em 
movimento paredista.

Dito isso, verifico que existe plausibilidade nos argumentos externados pelo 
Sindicato Impetrante, que embasa sua pretensão liminar,  a fim de obter o provimento 
jurisdicional  acima  especificado,  estando  acompanhadas  de  provas  pré-constituídas. 
Senão vejamos a seguir.

De fato, o Sindicato Impetrante prova que: (1) a falta ao serviço de seus 
servidores  associados  não  está  caracterizada  como  uma  simples  falta,  mas  uma 
paralisação reivindicatória fundamentada no direito constitucional de greve, insculpido nos 
Arts. 9º e 37, VII, ambos da CF/1988, conforme se depreende dos documentos de fls. 
54/58;  (2)  seus  servidores  associados  teriam restituído  a  falta  ao  serviço  no  dia  da 
paralisação (08/08/2013) no dia 05/09/2013, conforme se depreende dos documentos de 
fls. 73/113.

Do exposto acima, verifica-se que não é razoável o desconto promovido pela 
autoridade impetrada;  a uma, porque a falta ao serviço, em razão da paralisação, teria 
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sido compensada pelos servidores grevistas; a duas, porque se trata de apenas um dia 
que, digo de passagem, não causou prejuízos à Escola “Tenente Rêgo Barros”, seu corpo 
diretivo,  administrativo,  docente  e,  principalmente,  discente.  Nesse sentido  caminha a 
Jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado do E. TRF/4ª Região colacionado 
abaixo:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  
OMISSÃO.  GREVE.  POSSIBILIDADE  DE  REPOSIÇÃO  DOS  DIAS  PARADOS.  
Suprida a omissão no exame do fato de que somente não foi realizado o acordo para  
reposição  dos  dias  parados  porque  havia  liminar  vedando  os  descontos  aos  
servidores  substituídos.  É  sabido  que,  em  geral,  são  realizados  acordos  para  
reposição dos dias parados, o que evita prejuízo salarial aos servidores e também é  
útil  ao serviço público,  recuperando o tempo perdido com a efetiva prestação de  
serviço aos administrados. Havendo prova de que existiam tratativas para reposição  
dos dias não trabalhados, devem ser providos os embargos de declaração no ponto,  
para autorizar a reposição do serviço, suspendendo-se, por ora, os efeitos da decisão  
que determinou os descontos.”
(AC  200671000106416,  SÉRGIO  RENATO  TEJADA  GARCIA,  TRF4  -  QUARTA 
TURMA, D.E. 23/11/2009.)

Por sua vez, a ineficácia da medida, se for concedida posteriormente ao 
início da lide (periculum in mora), revela-se configurada pelo fato de se tratar de verba de 
caráter alimentar referente ao mês de novembro de 2013, conforme se depreende dos 
documentos de fls. 59/68.

Por  outro  lado,  não  vislumbro  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação 
(periculum inverso) à União, se a medida liminar for concedida, porque: (1) os valores, 
correspondentes  ao  dia  em  que  os  servidores  associados  do  Sindicato  Impetrante 
deixaram  de  trabalhar,  poderão  ser  descontados  em  folha  de  pagamento  em  outro 
momento, caso a autoridade impetrada, ou a própria União, logre êxito em afastar as 
provas das alegações fático-jurídicas aduzidas na exordial; (2) nada impede este Juízo de 
vir a revogar, ex officio, a medida liminar concedida, em momento oportuno do ponto de 
vista probatório, uma vez que a disciplina das tutelas de urgência está sujeita à cláusula 
da imprevisão, o que implica em dizer que a possibilidade de concessão ou revogação 
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das mesmas pode ocorrer a qualquer momento, desde que estejam presentes ou deixem 
de existir os seus requisitos.

Ante  o  exposto,  por  entender  presentes  os  requisitos  legais,  DEFIRO o 
pedido de liminar, para suspender o lançamento do desconto em folha de pagamento 
dos servidores da Escola “Tenente  Rêgo Barros”,  associados do Sindicato  Impetrante 
(SINASEFE), referente à falta dos mesmos ao serviço no dia 08/08/2013, em razão de 
eles  terem  participado  da  Paralisação  Nacional  dos  Servidores  Civis  dos  Colégios 
Militares, que ocorreu apenas no citado dia (08/08/2013).

Intime-se, com urgência no Plantão, a autoridade impetrada para cumprir a 
presente decisão; bem como, notifique-se a mesma para prestar informações no prazo 
legal.

Tendo em vista que nesta ação o Sindicato Impetrante defende direito de 
seus associados, na qualidade de substituto processual, reclassifique-se a presente ação, 
no Sistema Processual, para a classe 2200 (Mandado de Segurança Coletivo), mantendo-
se as partes atuais no seu respectivo pólo da demanda.

Dê-se ciência desta ação mandamental à representação judicial da pessoa 
jurídica interessada, nos termos do Art. 7º, II, da Lei 12.106/2009, enviando-lhe cópia da 
inicial, para que, querendo, ingresse no feito, indicando em que qualidade.

Após, colha-se o parecer do MPF.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para sentença.

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

Belém/PA, 22 de novembro de 2013.
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RAFAEL LIMA DA COSTA
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara

no exercício da titularidade
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