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 Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Gab. 01 - DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA

 

 
PROCESSO: 1041484-75.2021.4.01.0000  PROCESSO REFERÊNCIA: 1073385-46.2021.4.01.3400
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 
POLO ATIVO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU
REPRESENTANTES POLO ATIVO: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF14848-A
POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL

 

DECISÃO

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO – SINDILEGIS contra decisão do Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal (SJDF), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, voltado à
suspensão, em favor dos seus substituídos, dos itens “9.1” e 9.2” do Acórdão 2.988/2018
– Plenário TCU, determinando-se à União que “se abstenha de excluir a parcela ‘Opção’
concedida com fundamento no art. 193 da Lei n° 8.112, de 1990”, restabelecendo-a aos
proventos e pensões por morte daqueles que a tiveram suprimida com base no referido
julgamento.

De início, adverte o Agravante para a prevenção do presente recurso com o
agravo de instrumento n° 1029818-14.2020.4.01.0000 (vinculado à ação originária n°
1048357- 13.2020.4.01.3400, também em curso na 21ª Vara Federal da SJDF), em
trâmite nesta 1ª Turma.

Em suas razões, afirma que um grupo significativo de seus substituídos
aposentou-se no TCU com as vantagens denominadas “Opção” e “Quintos”, previstas na
Lei n° 8.112/1990 e na Lei n° 8.911/1994. Diz que a parcela “Opção”, objeto da demanda
na origem, foi incorporada aos proventos dos servidores substituídos, por terem cumprido
os requisitos temporais previstos no art. 193 da Lei n° 8.112/90, que vigorou até
19/01/1995.

Prossegue narrando que, em decorrência do Acórdão n° 2.076/2005, do
Plenário do TCU, firmou-se o entendimento de que “seria assegurada na aposentadoria a
vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores que,
até a data de 18 de janeiro de 1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação
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em qualquer modalidade”.

Diz que, passados 13 (treze) anos, o TCU, por meio do Acórdão n°
2.988/2018-TCU-Plenário, “alterou radicalmente o pacífico entendimento fixado no
Acórdão n° 2.076, de 2005, para não mais permitir a concessão da parcela ‘Opção’” e a
fazer exigências, com efeitos retroativos, para que o servidor daquela Corte de Contas
possa carrear ou manter a gratificação assegurada no art. 193 da Lei n° 8.112/90.

Insurge-se contra a dita alteração de posicionamento e, após discorrer
detalhadamente acerca dos fundamentos com base nos quais entende que os seus
substituídos fazem jus à percepção da verba – invoca jurisprudência em favor da sua
pretensão e acusa fundamentação genérica da decisão impugnada –, sustenta a
presença dos pressupostos legais da tutela de urgência, e final provimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos por dependência ao agravo de instrumento n°
1029818-14.2020.4.01.0000, em razão da conexão com o processo n° 1048357-
13.2020.4.01.3400 (v. certidão de id n° 170918533).

É, no que interessa, o relatório. Decide-se.

O artigo 1019, I, do CPC faculta ao relator conceder efeito ativo ao agravo de
instrumento quando demonstrada, de plano, a coexistência de dois requisitos, quais
sejam: a plausibilidade da fundamentação expendida e o risco de lesão grave ou de difícil
reparação decorrente do cumprimento da decisão objurgada.

No caso concreto, o Agravante (Autor da ação de conhecimento) busca a
suspensão dos efeitos dos itens “9.1” e “9.2” do Acórdão nº 2.988/2018-Plenário-TCU, a
fim de compelir a União a se abster de excluir a parcela “Opção”, concedida com
fundamento no artigo 193 da Lei n° 8.112/90, dos proventos de aposentadoria e pensão
dos seus substituídos, com ordem para que promova o respectivo restabelecimento,
acaso tenha havido supressão em decorrência do mencionado julgamento da Corte de
Contas.

Eis o teor dos itens cuja suspensão ora se requer (Acórdão nº 2988/2018 –
TCU – Plenário – id n°775886971 - Pág. 42):

“9.1. conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente;

9.2. deixar assente que os servidores do Tribunal de Contas da União que tenham satisfeito os pressupostos
temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem
acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função
de confiança, paga pelo valor integral, ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em
razão da vedação contida no § 2º do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990”.

Rememore-se que o art. 193 da Lei n° 8.112/90, revogado pela MP n° 831/95
e posteriormente pela Lei 9.527/1997, possuía o seguinte teor: “O servidor que tiver
exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão,
por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá
aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de
maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.
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Mais adiante, o art. 7° da Lei n° 9.624/1998 limitou a previsão inserta no art.
193 da Lei n° 8.112/1990 “aos servidores que até 19/01/1995 tenham completado todos
os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas legais então vigentes”.

Essa limitação, contudo, foi afastada pelo Plenário da Corte de Contas
quando do julgamento do Acórdão 2.076/2005, ensejo em que assentado o entendimento
no sentido de que os servidores públicos que tivessem satisfeito os pressupostos
temporais do art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18 de janeiro de 1995, ainda que sem a
implementação dos requisitos para a inatividade, possuíam direito, na aposentadoria, à
vantagem decorrente da opção prevista no art. 2º da Lei 8.911/1994.

Tal orientação foi seguida pelos diversos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal pelos 13 (treze) anos seguintes, inclusive com a chancela
do Judiciário nos inúmeros casos envolvendo a matéria, que lhe foram submetidos ao
longo desse período.

Ocorre que, em sessão realizada em 12/12/2018, ao examinar a
representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de pessoal (Sefip), com o
objetivo de verificar a legalidade do pagamento aos servidores inativos do TCU da
vantagem conhecida como “opção”, a Corte de Contas alterou o posicionamento que
vinha adotando (Acórdão 2.076/2005-Plenário-TCU), restringindo o direito à percepção da
parcela “opção” aos servidores públicos que implementaram os requisitos para a
inatividade antes da Emenda Constitucional 20/98 (Acórdão n° 2988/2018 – TCU –
Plenário – id n° 775886971 - Pág. 42, autos de origem).

O pior é que o entendimento já sedimentado é o que melhor atende à ideia de
busca da solução mais justa ao caso, entretanto, é justamente esse novo entendimento
que está sendo aplicado aos substituídos do Agravante.

Com efeito, sem olvidar que as modificações/evolução da jurisprudência
constituem uma realidade decorrente inclusive das mudanças normativas e sociais, não
se pode admitir que as variações de entendimento colham automaticamente situações
individuais constituídas, sobretudo de acordo com a orientação em voga na época da
formação, sob pena de se perpetuar a insegurança, em detrimento da pacificação das
relações sociais objetivada pelo Direito. No caso, não houve mudança de norma jurídica
ou situação social a justificar a alteração do entendimento anterior sacramentado.

A relação jurídica de aposentadoria é uma fattispecie complexa de formação
sucessiva e larga dimensão temporal. Logo, se o segurado não tem direito ao regime
jurídico inicial, os atos e situações jurídicas passíveis individualizáveis, ocorridas e
consolidadas ao tempo da lei então vigente devem ser respeitadas. Trata-se de algo
semelhante ao que sucede com o processo, também uma fattispecie complexa de
formação sucessiva, onde impera a “teoria do isolamento dos atos processuais”, de modo
que uma lei processual nova deve ser aplicada aos processos pendentes, mas os atos
processuais anteriores com base na lei velha devem ser respeitados. Então, no caso, o
direito à percepção da parcela “opção” nos proventos de aposentadoria dos substituídos
do Agravante foi incorporado ao patrimônio jurídico de tais servidores a partir do
implemento dos requisitos temporais definidos no art. 193 da Lei 8.112/1990. Ou seja, o
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pleno atendimento às exigências de temporalidade impostas pela legislação assegura aos
servidores substituídos o direito vindicado, ainda que não haja comprovação das
condições para se aposentar.

De outro lado, ainda que a Administração tenha o dever de sindicar a
validade de seus atos, não pode simplesmente exterminar situações jurídicas
consolidadas sem atender ao princípio da transição, ainda que inexista norma expressa,
no particular, como forma de equilibrar a estabilidade jurídica e a validade dos atos
isolados já consolidados. Nesse sentido, afirma Antônio do Passo Cabral:

Mas o paradigma da segurança-continuidade não se limita a atuar no exame da admissibilidade da modificação
dos atos pretéritos. Na hipótese de concluir-se pela necessidade de alteração do conteúdo dos atos estáveis,
com quebra de estabilidade, a continuidade jurídica atua em um segundo momento, pois obriga à edição de
regras de transição para criar pontes de segurança jurídica entre o regramento estável anterior e o novo
conteúdo que passará a regular o caso.

As regras de transição, mais comumente acompanhando regras legislativas, passaram a ser pensadas também
como um elemento importante a ser utilizado nos processos administrativos e jurisdicionais, uma técnica
decisória para evitar que, na superação da decisão estável, o administrado ou jurisdicionado se surpreendessem
com uma mudança abrupta do regramento das suas situações jurídicas. (CABRAL, Antônio do
Passo. Segurança Jurídica e Regras de Transição, Salvador, Juspodvm, 1ª ed. 2020)

No particular, o entendimento consubstanciado no Acórdão n° 2.988/2018 –
TCU – Plenário não foi precedido de alteração legislativa ou fato novo que justificasse a
modificação da orientação até então vigente, surpreendendo os substituídos do Sindicato
Agravante, que já haviam se aposentado de acordo com os critérios anteriores.

Para além disso, a situação parece malferir o art. 24  da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, que assim estabelece: “A revisão, nas esferas
administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em
conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas” (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

Nesse contexto, além de colocar em risco a segurança jurídica, a aplicação
imediata do novo entendimento – registre-se, há prova de recentes expedientes
encaminhados a servidores que serão diretamente atingidos pelos efeitos do Acórdão n°
2.988/2018 – TCU, v.g. id n° 775900977 - Pág. 7 a 181 – afronta a irredutibilidade de
proventos e o princípio da confiança, diante do que resta também configurado o perigo,
revelando-se autorizada a intervenção judicial de urgência para resguardar as situações
jurídicas dos substituídos do Agravante que já se encontram estabilizadas.

Pelo exposto, defere-se a antecipação da tutela recursal para determinar a
suspensão dos itens “9.1” e 9.2” do Acórdão 2.988/2018 – Plenário TCU, devendo a
União, doravante, abster-se de excluir a parcela intitulada “Opção” (concedida com
fundamento no art. 193 da Lei n° 8.112/1990) dos proventos de aposentadoria e pensão
dos substituídos do Agravante, bem como diligenciar o restabelecimento da dita parcela
acaso suprimida em decorrência da mencionada decisão.

Intime-se o Agravado para fins de imediato cumprimento, bem como para
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que responda, em 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, CPC).

Esta decisão não perde a eficácia ou objeto com eventual sentença de
improcedência/denegação, ressalvado pronunciamento posterior emanado desta Corte ou
de Tribunal Superior

Comunique-se o Juízo de primeiro grau, dando-lhe ciência da presente
decisão, inclusive para adotar as medidas adequadas ao respectivo cumprimento.

Publique-se. Intimem-se. Urgência.

Brasília/DF, data da assinatura eletrônica.

 

WILSON ALVES DE SOUZA

Desembargador(a) Federal Relator(a)
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