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SINTRASEB – Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público de 

Blumenau, nos autos da ação cominatória c/c condenatória em destaque, retorna à 

presença do juízo para noticiar o descumprimento da ordem liminar por parte do 

Município de Blumenau e, em razão dele, requerer o que segue: 

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar que os 

réus “realizem a contagem do período compreendido entre o dia 28.05.2020 a 

31.12.2021, como aquisitivo para fins de obtenção do direito à licença-prêmio em favor 

dos servidores substituídos, desde que preenchido os requisitos do art. 146 da LCM nº 

660/07 e demais requisitos legais” (Grifo no original – ev. 9). 

Não se estabeleceu prazo algum para tanto, de modo que o cumprimento deve 

ser imediato. 

Os réus foram intimados no dia 14/02/2023 (ev. 20, no caso do Município). 

Tão logo foi publicada a decisão, o Sindicato autor orientou os servidores 

substituídos a encaminharem pedido expresso e individualizado à Secretaria Municipal 



de Administração, que efetivamente é a unidade encarregada de cumprir a ordem do 

juízo, inclusive mencionando a existência deste processo e da decisão que concedeu a 

tutela de urgência (seguem duas dezenas selecionadas por amostragem). 

A resposta única do Município é seguinte: 

Caro servidor, com relação ao seu requerimento, informamos que a Diretoria de Pessoal ainda 

não recebeu nenhuma orientação oficial para a concessão do benefício. A questão se encontra 

sob análise jurídica interna e, assim que forem definidas as ações, enviaremos 

esclarecimentos. (Grifei). 

A “questão” (que é como o Município se refere à ordem judicial já deferida) está 

sendo “analisada” internamente e não há nenhuma previsão de que ela seja cumprida. 

Ou seja: enquanto a Procuradoria-Geral do Município (ou quem estiver analisando 

juridicamente a “questão”) não exarar o seu “nihil obstat” a ordem emanada deste juízo 

não será cumprida. 

Partindo da boa-fé presumida, esse juízo deixou de fixar astreintes por não ter 

“qualquer receio que haja o descumprimento voluntário” por partes do réu. Com o devido 

respeito, esse raciocínio parece avalizar a versão de que o Poder Público age sempre 

no sentido do interesse público, o que equivale a aceitar – talvez com demasiada boa-fé 

– aquilo que o ele diz sobre si mesmo. 

Aproveitando-se justamente da boa-fé do juízo, um dos réus decidiu descumprir 

voluntariamente a ordem liminar, como está sendo noticiado e comprovado aqui. 

O art. 139, inc. IV, do CPC dá ao juiz o poder de determinar as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para o cumprimento de ordem 

judicial. Uma delas é a imposição de multa diária ou mesmo horária, na forma do art. 537 

do CPC. 

Ante o exposto, considerando a recalcitrância no cumprimento da ordem liminar, 

requer a intimação pessoal do senhor Prefeito Municipal, através de todos os meios 

disponíveis, para que cumpra de imediato a ordem liminar já deferida, sob pena de 



multa horária no valor de R$ 5.000,00, ou outro que vier a ser arbitrado pelo juízo 

(compatível com a importância e o alcance dessa ação coletiva), sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade criminal dos agentes públicos envolvidos, caso 

eventualmente persista o descumprimento da ordem judicial. 

Pede deferimento. 

Blumenau, 23 fev. 23. 

Antonio Carlos Marchiori – Adv. 

 


