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DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto  pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARA,  UNIVERSIDADE  DA  INTEGRACAO  INTERNACIONAL  DA  LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA - UNILAB e UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA, nos
autos  de  ação  civil  pública,  ajuizada  pelo  SINDICATO  DOS  DOCENTES  DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ (ADUFC SINDICATO), contra
decisão  que  suspendeu  a  aplicação  do  Decreto  n°  9.991/2019  e  da  Instrução
Normativa  n°  201/2019  aos  docentes  das  referidas  instituições  de  ensino,
mantendo-se a sistemática estabelecida pela Lei n° 12.772/2012 e Lei nº 8.112/90 na
concessão das licenças e afastamentos para

Em síntese, as universidades agravantes sustentam que:

a) são parte ilegítima; b) a União deve integrar a lide na condição de litisconsorte
passivo necessário; c) carência de ação por ausência da relação nominal dos filiados
e  indicação  dos  respectivos  endereços,  pressuposto  de  constituição  e
desenvolvimento válido e regular do processo, aplicável às demandas coletivas; d)
ilegitimidade  do  sindicato,  por  não  constar  a  ata  da  assembleia  que  autorizou  o
ajuizamento da ACP; e) inadequação da via eleita, pois a associação está pleiteando
em  juízo  direito  individual  homogêneo,  sem  interesse  social  relevante,  sendo  a
hipótese, em tese, de ajuizamento de ação ordinária coletiva, e não ação civil pública;
f) o rol de objetivos do decreto (art. 3º) é no sentido de buscar que a administração
pública federal se insira cada vez mais no ambiente da gestão eficiente, da busca
pelos  melhores  resultados,  da  otimização  de  recursos  e  da  possibilidade  aos
servidores de acesso a uma formação multidisciplinar, que atenda às várias demandas
provenientes do cenário interno e externo; g) a intervenção do Poder Judiciário nas
políticas públicas só poderia ocorrer em tese quando não fosse garantido ao chamado
mínimo existencial de forma coletiva, sendo temerária a intervenção pontual e isolada,
caso a caso.

Pugna, por fim, pela concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os
efeitos  da  decisão  agravada  até  o  seu  julgamento  definitivo  pois  a  aplicação
temporária  da  sistemática  antiga,  anterior  a  1º  de  março  de  2020,  importa
comprometimento de escassos recursos financeiros, logísticos e de pessoal por parte
do ente público.

Passo a decidir.

Quanto ao efeito recursal pretendido, deve-se observar o regramento do CPC/2015,
estando previsto,  no  art.  995,  parágrafo  único,  e  no art.  1.019,  inciso  I,  que será
deferido o efeito suspensivo ao recurso apresentado, quando evidenciado o risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.

Na hipótese sob exame, em uma análise perfunctória da questão, própria das tutelas
de urgência, não vislumbro a presença conjunta de tais requisitos.

A  agravante,  apesar  de  requerer  a  tutela  recursal  em  sede  liminar,  deixou  de
fundamentar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não
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apresentando fatos concretos para comprovar que a medida restaria  ineficaz caso
atendida apenas por ocasião da decisão final do agravo.

Diante desse cenário, INDEFIRO o pedido liminar.

Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo legal (art. 1019,
inciso II, CPC/2015).

Após, vista ao MPF Regional para parecer.

PAULO CORDEIRO

Des. Federal Relator
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