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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal

6ª Vara Federal Cível da SJDF

 

 

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1026188-66.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU
Advogado do(a) AUTOR: JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO - DF13802
 
RÉU: UNIÃO FEDERAL
 
 

 SENTENÇA
 

 

 

 

 

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta pelo rito ordinário, com pedido de tutela, ajuizada objetivando “seja declarada a nulidade, a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do art. 5o, §3o, in fine, da Resolução no 147/2001, do TCU, assegurando-se que a “parcela compensatória” tenha
natureza jurídica de vantagem pessoal (e, portanto, sujeita aos reajustes gerais dos servidores públicos)".
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Portanto, quer "condenar a União a PAGAR aos servidores do Tribunal de Contas da União as DIFERENÇAS HAVIDAS QUANTO À
ABSORÇÃO das parcelas compensatórias compreendidas no período entre a Lei no 10.356 de 27 de dezembro de 2001 – criação da
parcela compensatória – e a Lei no 11.950 de 17 de junho 2009 – data da incorporação da parcela compensatória, devidamente
corrigidas."

Citada, a parte requerida ofereceu contestação à ID nº 107578394, impugnando o mérito e levantando preliminares e prejudiciais.

Houve réplica.

As partes não postularam a produção de mais provas.

Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Passo a julgar.

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO

 

Examino as preliminares.

O art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997 dispõe que a sentença em ação coletiva ajuizada por entidade associativa, na defesa de seus associados,
abrangerá somente os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.

O art. 109, § 2º, da Constituição estabelece que "as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda (...), ou, ainda, no Distrito Federal".

Disso decorre que, embora o art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997 seja válido, não se aplica às ações propostas contra a União no Distrito Federal,
sob pena de se tornar incompatível com a Constituição.

A jurisprudência pátria é pacífica a esse respeito, como demonstra o seguinte julgado: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. NÃO
APLICAÇÃO À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO DO AUTOR
PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.  

1. Tendo em vista o disposto no art. 109, § 2º, da CF/88, não se aplica à espécie a limitação territorial dos efeitos da sentença prevista no
caput do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, uma vez que se trata de ação ajuizada no Distrito Federal. Precedentes deste Regional.  

2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE
566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).  
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3. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em recurso repetitivo.  

4. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.  

5. Apelação do autor provida. Apelação da União (FN) e remessa oficial não providas. (TRF 1ª Região, 8ª Turma, AC 0048307-
82.2012.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, DJ 01.07.2016).

 

Indo além, fixo que o valor atribuído à causa, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), não é prima facie incompatível com o
benefício econômico almejado.

Finalmente, aplica-se aqui, para efeitos de prescrição, o prazo prazo qüinqüenal estipulado pelo art1º do Decreto nº 20.910, de 6 de
janeiro de 1932, que prevê que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou
fato do qual se originarem."

Contudo, o marco inicial não é o ano de 2001 – que implicaria a prescrição do fundo do direito –, mas sim dezembro de 2018, com a
prolação do Acórdão no 2994/2018, que reconheceu a ilegalidade do §3o do art. 5o da Resolução no 147/2001 do TCU. Tal acórdão se
seguiu a incidente administrativo, documentado nos autos, tombado sobre o no 014.580/2003-5, tratando da redação dada ao §3o do art.
5o da Resolução 147/2001.

Posta assim a questão, vejo que por quase vinte anos a Administração Pública discutiu os fatos aqui aludidos, e a judicialização se segue à
falta de solução administrativa. 

Aplica-se, portanto, a interrupção preconizada no art. 202, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, e não há prescrição aplicável,
pois a ação data de 2019.

 

Mérito

Observo que já foi apresentada contestação e que o caso trata predominantemente de matéria de direito, sem se impôr a análise de
qualquer outra questão preliminar. Quanto à matéria fática, os documentos acostados são suficientes para a solução do litígio. Não há
necessidade de mais provas.

Assim, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil de 2015.

De fato, a argumentação da inicial se alinha ao posicionamento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região quando da análise da
matéria, ao qual me curvo.
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANALISTAS DE CONTROLE EXTERNO E TÉCNICOS DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. REESTRUTUTAÇÃO DA CARREIRA. LEI N. 10.356/2001. ART. 29, §1º. VANTAGEM PESSOAL PARA PRESERVAÇÃO DA
IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, § 3º, IN FINE, DA RESOLUÇÃO
TCU Nº 147/2001. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO DA "PARCELA COMPENSATÓRIA" POR VALORES RELATIVOS AOS
REAJUSTES GERAIS E ANUAIS CONCEDIDOS PELAS LEIS Nº 10.331/2001 (3,5%) E Nº 10.697/2003 (1%). REA JUSTE DA PARCELA PELOS
MESMOS ÍNDICES GERAIS. CABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE VANTAGEM PESSOAL. 1. A Lei n. 10.356/2001, ao dispor sobre o Quadro
de Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União, entre outros, determinou que quando o enquadramento, previsto no
Anexo VII, resultar em decréscimo de remuneração, considerada a Gratificação de Desempenho no percentual de 30% (trinta por cento),
será o servidor enquadrado no padrão que lhe assegure remuneração idêntica ou, na falta deste, no padrão seguinte. 2. Disciplinando a
questão, o Tribunal de Contas, ao aferir a efetiva redução de remuneração de servidores em "final de carreira", ou seja, cuja situação
funcional não permitira o enquadramento em padrão seguinte, denominou de "parcela compensatória" a diferença correspondente ao
decréscimo pecuniário, garantindo a irredutibilidade de remuneração dos servidores. 3. A 'parcela compensatória' nada mais é que a
compensação por incabível decesso remuneratório ocasionado pela reestruturação da carreira dos servidores do TCU perpetrada pela Lei
n. 10.356/2001, tratando-se de nítida vantagem pessoal. 4. Da leitura da Lei n. 10.356/2001 não se extrai qualquer pretensão do legislador
de autorizar a absorção anômala da vantagem pessoal por revisões gerais de remuneração posteriores. O legislador cuidou
simplesmente de garantir a irredutibilidade de remuneração dos servidores, deferindo vantagem pessoal. Assim, a Resolução n.
147/2001, em seu art. 5º, §3º, ao determinar a absorção da vantagem pessoal pelos reajustes gerais extrapolou os limites do poder
regulamentar, restringindo e progressivamente excluindo o direito dos servidores à vantagem pessoal, sem prévia previsão legal. 5. As
vantagens pessoais devem ser reajustadas exclusivamente pelos índices de revisão geral de remuneração de servidores públicos, não
sendo absorvidas pelos reajustes gerais, que ocorre somente com a reestruturação da carreira. 6. Apelação provida. 

(AC 0040915-70.2003.4.01.3800, JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA LOPES, TRF1 - 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1
30/11/2012 PAG 1371.)

 

 

Como argumenta a parte requerente, a parcela compensatória temnatureza jurídica de vantagem pessoal. 

Portanto, não pode ser absorvida por reajustes anuais, questão alheia à súmula 37, evocada pela parte requerida, pois aqui não
concedemos nenhum aumento por isonomia.

 

3 – DISPOSITIVO

Declaro a nulidade, a ilegalidade e a inconstitucionalidade do art. 5o, §3o, in fine, da Resolução no 147/2001, do TCU, bem como a
natureza jurídica de vantagem pessoal da parcela compensatória, que a sujeita aos reajustes gerais dos servidores públicos.
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Condeno a parte requerida a PAGAR aos servidores do Tribunal de Contas da União as DIFERENÇAS HAVIDAS QUANTO À ABSORÇÃO das
parcelas compensatórias compreendidas no período entre a Lei no 10.356 de 27 de dezembro de 2001 – criação da parcela
compensatória – e a Lei no 11.950 de 17 de junho 2009 – data da incorporação da parcela compensatória, devidamente corrigidas.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais, em restituição, e dos honorários de advogado, cujo percentual será definido quando
da liquidação deste julgado, já que este é ilíquido (art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil de 2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496, I, do Código de Processo Civil de 2015).

Arquivem-se oportunamente.

Advirto as partes de que, ao assim sentenciar, examinei todos os argumentos capazes de, mesmo hipoteticamente, motivar
entendimento diverso, e não admitirei Embargos Declaratórios que não se ajustem à letra do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.

Brasília/DF,

 

(assinado eletronicamente)

MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara, SJ/DF
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