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MANDADO DE SEGURANÇA ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 1.0000.17.070788-9/000 BELO HORIZONTE 
IMPETRANTE(S) SINDICATO DOS FISCAIS 

AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS E 
FISCAIS ASSISTENTES 

AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE 
MINAS GERAIS ¿ SINDAFA/MG  

IMPETRANTE(S) SINDICATO DOS FISCAIS 
AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS E 

FISCAIS ASSISTENTES 
AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE 

MINAS GERAIS ¿ SINDAFA/MG  
AUTORI. COATORA GOVERNADOR ESTADO MINAS 

GERAIS  
AUTORI. COATORA SECRETARIO DE ESTADO DE 

FAZENDA  
AUTORI. COATORA SECRETARIO DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E GESTAO  
AUTORI. COATORA DIRETOR GERAL DO INSTITUTO 

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA  
INTERESSADO(S) ESTADO DE MINAS GERAIS  
INTERESSADO(S) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL  

 

 

 

DECISÃO 

 

Vistos, etc... 

 

Versa o presente embate sobre mandado de segurança coletivo 

interposto pelo SINDICATO DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS 

ESTADUAIS E FISCAIS ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS 

ESTADUAIS DE MINAS GERAIS, contra ato praticado pelo 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, FERNANDO DA 

MATA PIMENTEL, do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, 

JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃOS DA SILVA, do DIRETOR 

GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, MARCÍLIO 

DE SOUSA MAGALHÃES e do DIRETOR GERAL DO INSTITUTO 
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MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, MARCÍLIO DE SOUSA 

MAGALHÃES,  ante os fatos e fundamentos seguintes: 

 

 

Sustenta o Impetrante, que os Impetrados implementaram 

política de escalonamento do pagamento dos vencimentos da 

categoria, desde o final do ano de 2016, com previsão de regularização 

em poucos meses, mas que, “no dia 31 de julho de 2017, as entidades 

profissionais dos servidores receberam o ofício anexo que noticia que 

nos meses de agosto e setembro as remunerações serão quitadas em 

03(três) parcelas”, gerando a expectativa de que “este expediente ilícito 

seja prorrogado para os próximos meses, tornando indeterminada a 

prática desta ilegalidade”. Diz que desde o advento da Constituição de 

1988 “os servidores recebem seus vencimentos até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao do serviço”, devendo ser observada a disposição do 

artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estando 

o juiz autorizado a decidir com base na analogia, nos costumes e nos 

princípios gerais de direito, diante da omissão legal. Cita a disposição 

do §4º do artigo 163 da Constituição Estadual, que reproduz a 

disposição do §1º do artigo 100 da Constituição Federal, conferindo 

natureza alimentícia à remuneração e proventos. Defende a tese de 

que a alteração viola reserva legal, contida na disposição do artigo 37, 

inciso X, da Constituição Federal. Cita precedentes do órgão Especial 

deste Tribunal. 

 

Há pedido de liminar, fundado na plausibilidade do direito e no 

risco de lesão grave que decorre da violação de direito de natureza 

alimentar. 

 

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com a renovação 

a cada mês do ato arbitrário, o impetrante sustenta inexistir decadência 
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do direito de ajuizar a ação de mandado de segurança, citando 

precedente do Superior Tribunal de Justiça.   

 

 

Decido sobre o pedido de liminar: 

 

O Impetrante demonstrou sua legitimidade para representar 

seus filiados, frente ao mandado de segurança interposto na defesa 

dos alegados direitos líquidos e certos do filiados da área de 

fiscalização agropecuária do Estado. 

 

Como é de conhecimento notório, cabe a impetração do 

Mandado de Segurança, a fim de proteger direito líquido e certo 

violado pela autoridade coatora, consoante previsão em lei. 

 

In casu, sustenta o Impetrante que os impetrados, dentre eles o 

Governador do Estado, através da pessoa indicada, Sr. Fernando da 

Mata Pimentel, violou os direitos líquidos e certos dos filiados do 

Impetrante, servidores públicos na área de fiscalização agropecuária, 

ao determinar o pagamento dos salários, inclusive com parcelamento, 

em uma, duas e até três parcelas, afirmando, em suma, que a lei está 

sendo violada. 

 

É fato público e notório, que o Governador do Estado 

determinou mesmo o parcelamento dos salários dos servidores 

públicos do Estado de Minas Gerais, consoante se infere em outros 

processos que já estão sendo objeto de análise pelo Órgão Especial 

deste Tribunal, bem como, pelo amplo noticiário carreado aos autos do 

presente mandado de segurança. 
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Assim, é real a ameaça imposta pela autoridade coatora de 

promover o parcelamento dos salários dos servidores, situação que 

alcança a categoria de profissionais defendida pelo Sindicato 

Impetrante. 

 

Cabe analisar, neste momento processual, se estão presentes 

os requisitos ensejadores da liminar pleiteada, em conjunto com a 

análise inicial da ocorrência de violação a direito líquido e certo do 

servidor de receber integralmente os seus proventos até o 5º dia útil do 

mês. 

 

De início, saliento que a Constituição Federal trata como 

princípios fundamentais “a dignidade da pessoa humana” e “os valores 

sociais do trabalho”, consoante se infere do artigo 1º, incisos III e IV. 

 

Dispõe ainda a Constituição Federal, em seu artigo 7º, incisos 

VI, VII e X, ser direito do trabalhador a irredutibilidade de salário, a 

garantia de salário e a proteção do salário, constituindo-se crime a 

retenção dolosa do salário. 

 

É de conhecimento notório que toda classe de servidores 

estaduais vinha até o ato atacado por meio do presente mandamus 

recebia a sua remuneração até o 5º dia útil do mês, sendo este um fato 

incontroverso, de forma a caracterizar como uma situação plenamente 

previsível e esperada a manutenção de tal política de pessoal, ainda 

que ausente a existência de ordenamento normativo aplicável 

diretamente à relação Estado-Servidor. 

 

Ora, dadas as peculiaridades constitucionais inerentes ao 

trabalho e ao salário, nos dispositivos constitucionais acima já 

indicados, evidencia-se que o conjunto de tais normas reveste o salário 
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de inteira proteção, extraindo-se que essa proteção não permite ao 

órgão pagador exercer decisões discricionárias sobre a remuneração, 

com extrema necessidade de que essa proteção reflita para o 

trabalhador, no caso o servidor público, o direito pleno de receber o 

seu vencimento até o 5º dia útil do mês e de forma integral em uma 

única parcela. 

 

O vencimento representa a plena necessidade do servidor de se 

alimentar, se vestir, se locomover, como contrapartida ao trabalho 

exercido, bem como, de alimentar a própria unidade familiar. O atraso 

no recebimento integral do salário repercute em violação ao princípio 

da dignidade humana, por retirar do servidor público o seu direito 

subjetivo de prover a alimentação familiar e própria, ao tempo 

planejado e esperado. 

 

Igualmente, o parcelamento do vencimento importa reconhecer 

a redução do salário ao tempo esperado, bem como, importa 

reconhecer a retenção dos valores não quitados e compreendidos pelo 

parcelamento imposto pelo órgão pagador, situações que atentam 

diretamente contra os direitos sociais previstos constitucionalmente 

nos incisos VI e X, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 

Em caso análogo, colho na jurisprudência deste Tribunal a 

decisão seguinte: 

 
“EMENTA: - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE 
SEGURANÇA PREVENTIVO - DEFERIMENTO DA 
MEDIDA LIMINAR - 
PARCELAMENTO/FRACIONAMENTO DOS 
VENCIMENTOS DOS IMPETRANTES - VERBAS DE 
NATUREZA ALIMENTAR - AMEAÇA REAL - 
POSSIBILIDADE DE DANO IMEDIATO - PRESENÇA 
DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - 
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de cognição 
sumária, é de se confirmar o deferimento da liminar 
mandamental, quando vislumbrada a confluência dos 
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requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei 
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança 
individual e coletivo e dá outras providências. 2. O 
anunciado parcelamento/fracionamento de verbas 
vencimentais dos servidores públicos estaduais, 
trazendo à baila a tensão entre política e direito, tendo 
por justificativa o atual cenário de crise econômica e 
financeira e de seus efeitos nefastos na arrecadação 
estatal, revelar-se-á ilegal e abusivo, caso se 
concretize. Diante das noções constitucionais de 
dignidade e de mínimo existencial, necessário que se 
garanta, de imediato, sem atrasos, o pleno exercício 
de direito fundamental ao recebimento do salário 
integral que, em sede de "controle de conformidade" 
(constitucional e infraconstitucional), revela-se como 
"líquido e certo". 3. Na consideração de que os 
argumentos contidos no recurso de reexame não 
infirmam e tampouco desautorizam os fundamentos 
da decisão concessiva da liminar, mantém-se a 
concessão preambular, negando-se provimento ao 
recurso. 
(AGRAVO INTERNO CV Nº 1.0000.16.022716-1/001 
– TJMG – Rel. Des. Armando Freire – pub. 
11.08.2016).” 

 

Embora a última decisão deste Órgão Especial tenha sido em 

sentido contrário, pelo indeferimento da liminar, não há no Colegiado 

um entendimento bem consolidado, de forma a me fazer levar em 

conta o princípio do colegiado para efeito de submeter a minha decisão 

à da maioria. E a matéria ainda não foi submetida a desate na 

instância Superior, o que me convence da necessidade de firmar a 

posição que defendo, até mesmo para propiciar a garantia do debate 

até que seja pacificada a questão. 

 

Das informações prestadas pela autoridade coatora em 

mandados de segurança anteriormente ajuizados sobre o mesmo 

tema, não pude extrair uma convicção sobre a inviabilidade da 

manutenção da política de pessoal que vinha sendo adotada, pois 

ainda que a arrecadação nos cinco primeiros dias do mês não seja 

suficiente para fazer face à folha de pagamentos, não creio que havia 

antes uma situação diversa, de forma a me fazer acreditar que no 
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mesmo período a arrecadação era de monta a cobrir todas as 

despesas de pessoal. O que havia, acredito, era a reserva de recursos 

arrecadados nos dias anteriores, tantos quantos fossem suficientes 

para cobrir a folha. 

 

Assim, a princípio, verifico a presença dos requisitos da tutela de 

urgência, diante da presença de elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e ante o perigo de iminente dano para os 

servidores, caso confirmado o parcelamento do salário, razão pela 

qual, DEFIRO A LIMINAR NO PRESENTE MANDADO DE 

SEGURANÇA para suspender a política de escalonamento da folha de 

pagamento dos servidores pertencentes à categoria representada pelo 

sindicato impetrante, garantindo-lhes o recebimento integral dos seus 

vencimentos. 

 

Do inteiro teor desta decisão, dê-se urgente ciência às 

autoridades coatoras, dela requisitando informações, observadas as 

exigências do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, para que preste 

informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como, se dê ciência ao 

ESTADO DE MINAS GERAIS, através de sua Procuradoria. 

  

Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

 

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2017. 

 

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA 
Relator 
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