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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA QUINTA VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA DE NATAL – ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Ordinária Coletiva 

Processo n.º 0855066-392017.8.20.5001 
 

Exequente:  SINSENAT – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal 

Executado:  Município de Natal. 

 

 

 

 

 

      O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE NATAL – SINSENAT, devidamente qualificados nos autos em referência, 

vem, através de seus advogados, vem se manifestar a respeito da petição de fls. apresentada 

pelo Município de Natal.  

 

      Informa o Município de Natal através de seu douto 

procurador, embasado nas informações trazidas pela secretária de administração, que o ente 

público deu início ao cumprimento da decisão judicial exarada por este juízo. 

 

      Por um lado, pautado na lealdade processual, acreditamos 

que com tal peticionamento iniciamos uma fase importante do cumprimento de sentença, 

quanto ao cumprimento da obrigação de fazer deferida por este juízo. 

 

      Todavia, alguns aspectos da petição do município 

merecem ponderação.  
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      É importante esclarecer a este juízo que o alcance da 

ordem judicial é apenas para os servidores vinculados ou que foram vinculados ao Plano de 

Cargos e Salário Geral, Lei 4.108/92, atualizada pela Lei 118/2010; 

 

      Por várias vezes foi enfatizado no petitório da edilidade, 

fundamentado nas informações da secretaria de administração, que a decisão abrange 

aproximadamente 20.000 servidores. 

 

      Ora Excelência, 20.000 é o número de servidores de natal, 

incluindo-se aí o pessoal da saúde, da urbana, terceirizados, fisco etc. 

 

      Nesse sentido, merece trazer os dados á realidade a fim 

de que este juízo possa avaliar as alegações do município com maior correção. 

 

      Por outro lado, a edilidade apresenta um resumo genérico 

do impacto que ao nosso ver merece esclarecimento, até porque a base de servidores 

apontada não corresponde á base representada na ação. 

 

      A dificuldade financeira e ajustamento de conduta também 

anexados pela edilidade não possuem qualquer relação impeditiva para o cumprimento da 

decisão, até porque, com absoluta vênia, a decisão de postergar o cumprimento e de 

nunca, em todos esses anos, ter aberto um canal de negociação com os servidores foi 

dos gestores públicos que por muitos anos estiveram à frente do governo municipal; 

 

      No nosso entendimento, o procedimento para cumprimento 

da decisão é simples. 

 

      Algumas dúvidas apontadas na petição são muito simples 

também. Aqueles que já estiverem no nível final da carreira evidentemente não poderão mais 

ser progredidos, apenas adequados à tabela salarial. 

 

      Os poucos que obtiveram decisão judicial individual com as 

progressões de 2010 a 2018, não precisam ser progredidos pois já o foram. Os servidores 

substituídos são todos os servidores vinculados à lei 4.108/92, sindicalizados ou não. Os que 

deixaram o serviço público terão a limitação a essa data de afastamento. 
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      Por fim, com toda vênia, se requer um prazo 

absolutamente desmedido para cumprimento de decisão judicial, de caráter alimentício. 

 

      Entendemos portanto, que seria razoável o aprazamento 

de audiência de execução para delinear os parâmetros de cumprimento da decisão desse 

juízo, a fim de que o cumprimento da obrigação de implantar não se eternize em prejuízo dos 

servidores já tão sofridos com a protelação de seus direitos.  

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Natal/RN, terça-feira, 24 de julho de 2018. 

 

Carlos Gondim Miranda de Farias Carlos Alberto Marques Júnior 

Advogado - OAB/RN 2.560 Advogado – OAB/RN 2.864 

 

Carlos Heitor de Macedo Cavalcanti José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia 

Advogado – OAB/RN 3.745 Advogado – OAB/RN 5.155 

 

Marcos Antônio da Silveira Martins Duarte 

Advogado - OAB-RN 2928 
 


