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ENCONTRO DO COLETIVO JURÍDICO DA CONDSEF 
BRASÍLIA, SETEMBRO/2018  

 

 

RELATÓRIO 

 
 

Dia 20 de setembro (quinta-feira) 
 
 
9h30 às 10h15min 
ABERTURA DOS TRABALHOS. MANIFESTAÇÕES DA DIRETORIA E DA 
ASSESSORIA JURÍDICA NACIONAL DA CONDSEF. APRESENTAÇÃO DOS 
PARTICIPANTES. 
 
10h15min às 12h30min 
INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. PROBLEMAS 
ENFRENTADOS. 
Expositora: Raquel Amaral (SINTSEF/CE) 
 
Encaminhamentos: 

- Recomenda-se que sejam avaliadas em cada local possíveis demandas 
versando sobre indenização com base na responsabilidade civil da 
Administração (art. 37, § 6º) diante do não fornecimento dos termos de adesão 
aos servidores e/ou da prestação de informações incorretas que causaram o 
retardamento na manifestação da opção. Destaca-se a dificuldade da demanda 
diante da inviabilidade da alegação de desconhecimento da lei, sendo 
importante demonstrar e fazer prova, se possível, sobre a indução do servidor 
em erro pela Administração. 

- Reforça-se a orientação aos sindicatos de que realizem campanhas sobre o 
prazo final de opção (31/10/2018), bem como que orientem os servidores que 
vão se aposentar e os pensionistas que passarão a receber o benefício de 
pensão a fazer a opção no momento do ato. Recomenda-se que a CONDSEF 
também faça a campanha pela internet. 

- Sugere-se a realização da opção pelo sindicato, em substituição processual de 
todos os aposentados e pensionistas que integram a categoria, a qual pode ser 
apresentada na via administrativa e, não respondida ou não aceita, realizada 
através da via judicial. Fica a orientação de que cada sindicato avalie a 
conveniência de fazer tal opção, observando que os servidores ou pensionistas 
que seriam eventualmente prejudicados pela mesma poderiam ingressar no 
processo dizendo que não querem ser incluídos na opção. Relatou-se que o 
SINTSEP/PA providenciou o protocolo de requerimento de opção em 
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substituição processual perante todos os órgãos da Administração, de modo 
que agora está em avaliação o pedido de parcelas retroativas à data da opção 
em benefício dos servidores. 

- Quanto ao procedimento para a opção em substituição processual na via 
judicial, quando a entidade assim decidir, a recomendação é a de fazer 
assembleia, aprovar a ação judicial e divulgar a situação para os eventuais 
prejudicados se insurgirem e se manifestarem na demanda.  

- Deve-se esclarecer que a opção feita pelo sindicato é uma cautela possível, 
mas que há risco de que não alcance os efeitos desejados, de modo que a 
prioridade é a realização de campanhas de esclarecimento para proporcionar 
que todos optem individualmente. 

- Orienta-se a propositura de ações judiciais nos casos em que houve a opção e 
a não implantação da incorporação, pleiteando tal implantação e os retroativos 
desde a assinatura do termo de opção. A expositora socializará a inicial 
elaborada sobre o tema. 

- Em relação aos servidores que se aposentaram antes de 2004, a atuação que 
se recomenda é política, dada a dificuldade do pleito perante o Judiciário. 

- Reforça-se a orientação sobre a não propositura de novas ações buscando a 
isenção da contribuição previdenciária sobre as gratificações de desempenho 
para servidores que possam optar pela incorporação das mesmas. Nos locais 
onde for considerado pertinente, os sindicatos podem fazer campanha 
alertando sobre os riscos dessas ações. 

- Em relação às ações já propostas pleiteando tal isenção, deve-se avaliar as 
medidas a serem adotadas em cada caso. Recomenda-se que, já tendo sido 
obtida decisão favorável transitada em julgado, deixe-se de executar a 
obrigação de fazer e a de pagar e até que se avalie, na hipótese em que já 
cumpridas aquelas, a possibilidade de propositura de ação de modificação (art. 
505, I do CPC/2015) para elidir a omissão no recolhimento mensal da 
contribuição. As medidas a serem adotadas devem, evidentemente, contar com 
a ciência e concordância dos servidores beneficiários das decisões judiciais, os 
quais devem ser esclarecidos sobre os riscos da persistência do não 
pagamento. 

- Para quem já teve restituídos os valores pagos a título de contribuição 
previdenciária, a recomendação é a de aguardar – se for o caso, no futuro, 
deve-se alegar a alteração legislativa e pedir a consignação dos valores em 
Juízo. 

- Cláudia Falcão (SINSEP/PI) divulgará precedentes e inicial sobre a questão da 
proporcionalidade da incorporação das gratificações de desempenho nas 
aposentadorias proporcionais. 

- No tocante aos servidores que, até o final do prazo assinalado, não venham a 
fazer a opção pela incorporação das gratificações, registra-se a possível tese 
de desconstituição da necessidade de opção (que seria direito potestativo), 
sustentando sua injuridicidade. Pode-se alegar que, uma vez que a lei 
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reconhece que aqueles que receberam gratificações de desempenho por mais 
de 60 meses na ativa fazem jus à incorporação de tais gratificações de acordo 
com a média dos valores recebidos, a exigência de manifestação de opção 
para tal fim seria, simplesmente, uma forma de restrição do direito pela 
Administração, considerando que ele já foi reconhecido pela norma e que 
decorre da contribuição feita sobre o valor integral da gratificação. 

- A expositora disponibilizará inicial sobre o entendimento da TNU acerca do 
direito ao pagamento integral da GACEN na aposentadoria, tese que pode ser 
alegada para os servidores que não se enquadram nas hipóteses legais de 
opção pela incorporação da média do valor recebido. 

- Registra-se, ainda, a possibilidade de estudo e discussão das seguintes teses, 
suscitadas pelo assessor jurídico do SINDSEF/RO, Denyvaldo Pais Júnior: 

a) Os servidores aposentados até 2012 receberam GDATA e GDPGTAS, por 
longo tempo, em 60 e 80 pontos, visto que, no período anterior à 
implementação das avaliações de desempenho, foi previsto o pagamento para 
os ativos naqueles patamares fixos. Ocorre que tais patamares correspondiam 
à integralidade da pontuação que poderia ser recebida na época, sendo a 
gratificação paga de forma integral e indiscriminada para todos.  
Assim, pode-se avaliar a viabilidade de tentar sua inclusão na média não com 
base em 60 e 80 pontos (o que, na prática, implicaria redução da média, pois 
equivaleria a considerar que os servidores foram avaliados, nos respectivos 
períodos, em 60 e 80 pontos de 100 possíveis, situação que não corresponde à 
realidade), mas com base na integralidade atual (que é de 100 pontos). Evitar-
se-ia, desse modo, a situação desarrazoada e injusta para os servidores que 
decorreria do simples cálculo da média linear. 

b) Para os servidores que se aposentaram com paridade com base nas regras 
vigentes antes da EC 41/2003, não tendo recebido as gratificações de 
desempenho por no mínimo 60 meses quando na ativa, uma tese possível 
seria a de que a legislação infraconstitucional, ao fazer a exigência dos 60 
meses, está se sobrepondo ao direito constitucional de paridade. Deve-se 
considerar, para esse fim, que todos os órgãos têm avaliação institucional igual 
ou próxima a 80 pontos, de modo que aos servidores da ativa está assegurado 
o recebimento de pelo menos esse patamar. Assim, embora esses 
aposentados não tenham recebido a gratificação na ativa pelo período exigido 
em lei, o fato é que existe parâmetro de pagamento genérico da gratificação 
para fins de aplicação da paridade. 

 

12h30min às 14h 
Almoço 
 

14h às 14h30min 
PORTARIA N. 193/2018 MPOG – MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
COMPOR FORÇA DE TRABALHO.  
Expositora: Luciana Rambo (AJN) 
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Encaminhamentos: 

- A expositora disponibilizará os slides elaborados. 

- Fica o registro da informação de que, no FONASEFE, orientou-se a não propor 
demandas judiciais coletivas, pois precedentes desfavoráveis poderiam 
reforçar a legalidade/legitimidade do ato da Administração. A questão, contudo, 
pode ser discutida nas ações individuais. 

- AJN elaborará ofício para subsidiar a atuação política da CONDSEF quanto ao 
tema (ressalvando, no mínimo, que seja ouvido o servidor sobre a 
concordância com a movimentação). 

 

14h30min às 15h45min 
EFEITOS RETROATIVOS DOS LAUDOS PERICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO 
DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE A PARTIR DO INÍCIO 
DAS ATIVIDADES – RECENTE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
Expositor: Marcel Costa Fortes (SINDSEP-SE) 
 

Encaminhamentos: 

- Orienta-se que a CONDSEF atue politicamente no sentido de alteração do 
Decreto 97.458, sendo que a AJN poderá elaborar material para subsidiar tal 
atuação. 

- Registra-se a possibilidade de estudo de ação de indenização quando o 
servidor requereu o pagamento do adicional e a Administração Pública não 
providenciou a elaboração do laudo, em razão do dano econômico e à saúde. 

- No tocante ao entendimento do STJ fixado no PUIL 413, AJN estudará as vias 
possíveis pra alteração do entendimento, considerando:  

a) possibilidade de eventual afetação de recurso repetitivo ou mesmo de RESP 
específico, até para estabelecer distinção entre as situações nas quais a 
insalubridade é inerente à atividade (hipóteses nas quais o laudo poderia 
retroagir, atestando condições anteriores à sua elaboração) e aquelas em que 
o laudo é relativo ao ambiente de trabalho (nas quais até se admitiria a não 
retroação, pois as condições podem ter mudado ao longo do tempo); 

b) possibilidade de acesso ao STF através de alegação de violação do 
princípio da razoabilidade, inclusive com movimentação política e diligências 
nos gabinetes para forçar a apreciação da matéria, invocando-se a decisão 
proferida pelo STF no ARE n. 951.533/ES, fundada na violação do princípio da 
segurança jurídica, como forma de demonstrar que a violação de princípio não 
implica, necessariamente, ofensa reflexa ao texto constitucional;  

c) também junto ao STF, invocação do princípio da dignidade da pessoa 
humana, exemplificada na situação dos servidores da FUNASA, por exemplo 
(situação de intoxicação). 

- Registra-se a possibilidade de se recorrer à OIT e à OMS no tocante à 
situação, não somente quanto ao pagamento do adicional, mas com 
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fundamento no controle das condições de trabalho e nos prejuízos do 
entendimento no que diz com a aposentadoria especial. 

- Recomenda-se que, havendo corte do adicional, seja analisado se havia laudo 
anterior embasando o pagamento, situação na qual o corte somente pode se 
dar por força de novo laudo. O expositor disponibilizará material sobre o tema. 

- Orienta-se: 

a) a verificação da existência de laudo no local de trabalho, o qual pode ser 
aplicado mesmo que elaborado antes do ingresso do servidor em tal setor; 

b) a tentativa de aproveitamento de perícias judiciais feitas em processos 
individuais para beneficiar os demais servidores que atuam no mesmo setor, 
inclusive com pagamento retroativo desde o laudo, em analogia com a situação 
de prova emprestada e do entendimento do TST sobre o tema; 

c) em ambos os casos, pode-se fundar a pretensão no art. 4º do Decreto 
97.458, segundo o qual os adicionais de que trata este Decreto serão 
concedidos à vista de […] portaria de designação para executar atividade já 
objeto de perícia). 

- Havendo reconhecimento administrativo do pagamento do adicional e a 
depender dos termos de tal reconhecimento, orienta-se que os retroativos 
sejam pedidos com base no fundamento relativo ao pagamento de exercícios 
anteriores, a fim de deslocar a discussão e evitar a aplicação do entendimento 
firmado no PUIL 413. 

- Recomenda-se, em especial nos locais em que o Judiciário é mais lento (como 
é o caso da 1ª Região), a avaliação de produção antecipada de provas, a fim 
de garantir que, mesmo aplicado o entendimento do pagamento desde o laudo, 
sejam obtidas parcelas por período maior. 

- Sugere-se: 

a) a atuação dos sindicatos perante órgãos e entidades para cobrar que as 
perícias sejam feitas de forma periódica/anual; 

b) nos casos em que não providenciados os laudos na via administrativa, o 
ingresso de ações judiciais de obrigação de fazer para que sejam realizados. 

- Maria da Conceição Carreira Alvim (SINDSEP/MG) disponibilizará laudo da 
FUNASA sobre agente de saúde pública, bem como precedentes obtidos sobre 
a) corte do adicional na Universidade Federal de Lavras, b) utilização de ação 
monitória para a cobrança de exercícios anteriores; e c) incidência de juros de 
mora desde o reconhecimento administrativo do direito ao adicional. 

- Observa-se que, em algumas situações, na falta de laudos administrativos, o 
sindicato pode contratar médico perito para elaborar o laudo, à semelhança do 
que aconteceu em Rondônia, onde a AGU validou os laudos providenciados 
pela entidade. Denyvaldo Pais Júnior (SINDSEF/RO) enviará material sobre o 
tema. 

 
15h45min às 16h30min 
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NEGOCIAÇÃO COLETIVA DAS EMPRESAS PÚBLICAS. 
Expositor: Valmir Vieira de Andrade (AJN) 
 
Encaminhamentos: 

- Por ocasião da discussão sobre a necessidade de foro para o debate dos 
assuntos relativos aos servidores de empresas públicas, em especial a 
EBSERH, registrou-se que poderá ser feito através do grupo de emails 
juridicocondsef@googlegroups.com, o qual será renovado, com atualização 
dos endereços. 

- Para esse fim, solicita-se que as entidades sempre informem à CONDSEF ou à 
AJN eventuais alterações em sua direção ou assessoria jurídica, para 
manutenção do grupo de emails atualizado. 

 
16h30min às 16h50min 
QUINTOS E DECISÃO DO STF. INFORME. 
Expositora: Luciana Rambo (AJN) 
 
Encaminhamentos: 

- A expositora encaminhará material elaborado sobre o tema, bem como 
precedentes a) afastando a inexigibilidade do título em sede de 
execução/cumprimento de sentença; e b) sobre devolução de valores 
recebidos por força de decisão transitada em julgado depois rescindida. 

 
16h50min às 17h10min 
Café 
 
17h10min às 18h20min 
GREVE – ATUALIZAÇÕES SOBRE O TEMA. 
Expositor: Valmir Vieira de Andrade (AJN) 
 

Encaminhamentos: 

- Sugere-se discutir, nos processos, a legitimidade da estipulação de multa, em 
especial de valores elevados, do ponto de vista da responsabilidade do 
sindicato, que não tem o controle da greve e nem o domínio sobre a cessação 
da mesma. 

 

18h20min às 18h30min 
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 95 – NOVO REGIME FISCAL. INFORME. 
Expositor: Bruno Conti (AJN) 

 
Encaminhamentos: 

- Sem encaminhamentos. 
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Dia 21 de setembro (sexta-feira) 
 
 
9h20min às 9h40min 
MEDIDA PROVISÓRIA N. 849/2018, QUE CANCELA OU POSTERGA AUMENTOS 
AOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
Expositora: Luciana Rambo (AJN) 
 
Encaminhamentos: 

- CONDSEF pedirá ingresso como amicus curiae nas ADI que versam sobre o 
teor completo da MP  849/2018. 

- Orienta-se que as entidades, na medida do possível, tentem organizar-se para 
evitar a proliferação dos pedidos de ingresso como amicus curiae, pois atrasa o 
andamento do processo. 

 
9h40min às 11h 
REGISTRO DE ENTIDADES SINDICAL. 
Expositora: Daniele Costa de Souza (CONDSEF/FENADSEF) 
 
Encaminhamentos: 

- Fica novamente a recomendação de que, no caso de os sindicatos obterem 
informações sobre a fundação de sindicato específico na base da 
CONDSEF/FENADSEF, entrem em contato com estas para que haja a atuação 
no sentido de evitar tal fundação.  

- No tocante à determinação de alteração dos estatutos em atenção aos ofícios 
enviados pelo Ministério do Trabalho, a orientação da CONDSEF é a de não 
fazer as alterações estatutárias e impugnar a questão na via administrativa, até 
para evitar, dada a atual conjuntura, decisões judiciais desfavoráveis. 
Ressalva-se, contudo, que a decisão sobre o procedimento a ser adotado está 
sujeita à discricionariedade de cada sindicato. 

- A expositora fica à disposição para auxiliar no caso de os sindicatos 
pretenderem fazer as alterações estatutárias. 

- Recomenda-se que a CONDSEF divulgue aos sindicatos de base o 
levantamento sobre a representatividade e criação de novos sindicatos em 
cada local, bem como sobre as discussões existentes. 

- Adriane dos Anjos (SINDSEP/MT) disponibilizará: a) acórdão do TJ sobre 
conflito de representatividade entre SINDSEP e SINDSPREV, no qual se 
reconhece a legitimidade do primeiro; e b) decisão sobre conflito de 
representatividade entre SINDSEP e Confederação do Comércio no tocante 
aos trabalhadores da CONAB. 

- Recomenda-se que a CONDSEF promova, com a maior brevidade possível, a 
discussão com os sindicatos filiados sobre a possível inclusão, na categoria 
dos representados, dos terceirizados que exerçam atividade-fim. 
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11h às 12h50min 
GEAP E CAPESAÚDE – AUMENTOS ABUSIVOS NOS PLANOS DE SAÚDE.  
Expositor: Rogério Cunha Estevam (SINTSERF/PB) 
 
Encaminhamentos: 

- O expositor disponibilizará o material elaborado, bem como os documentos 
apresentados nos autos da ação movida na Paraíba contra a GEAP (plano de 
saneamento, que tem documentos refletindo o balanço patrimonial). 

- Recomenda-se que todos socializem as perícias favoráveis que eventualmente 
sejam realizadas nos processos. 

- Recomenda-se instruir as ações, na medida possível, com elementos e provas 
concretos sobre a desnecessidade do reajuste para fins de equilíbrio atuarial. 

- Orienta-se que quem tiver precedentes regionais ou do STJ admitindo a 
propositura de ACP por sindicatos promova a socialização no grupo. 

- Sugere-se, quando possível, considerar a desistência das ações já propostas 
sobre cada reajuste específico, para propositura de nova ação abrangendo 
todos os aumentos, porque fica mais visível a abusividade destes (reajuste 
linear aproximado de 80%). 

- Sugere-se a alternativa de negociação política com a Administração para 
aumento do valor per capita pago aos servidores, como forma de reduzir os 
prejuízos 

- Sugere-se que a CONDSEF, em conjunto com os sindicatos locais, promova a 
elaboração de laudo atuarial sobre a GEAP que possa ser utilizado em âmbito 
nacional para combater os reajustes. 

 
12h50min às 14h15min 
Almoço 
 
14h15min às 14h45min 
PASEP. NOVA AÇÃO SOBRE O TEMA. 
Expositora: Luciana Rambo (AJN) 
 
Encaminhamentos: 

- Rian Santanna (SINFA/RJ) socializará acórdãos do TRF da 2ª Região sobre o 
tema. 

- A expositora disponibilizará precedentes e material sobre a matéria. 
 
14h45min às 17h 
ASSUNTOS GERAIS 
 

1) RE 565.089 - indenização pela falta de revisão anual de remuneração. 
Expositor: Carlos Henrique Pontes (AJN) 
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2) Cota parte auxílio pré-escolar. 

Expositora: Tamires Wagner (AJN) 
 

3) Auxílio-transporte para quem utiliza veículo próprio – posicionamento 
jurisprudencial – Orientação AGU desobrigando a interposição de 
recurso.  

Expositora: Bruna Caroline de Oliveira (AJN) 
 
INCLUSÕES OCORRIDAS NO INÍCIO DO ENCONTRO: 
 

4) Reajuste de 28,86% – possibilidade de negociação de medida legislativa 
que venha a possibilitar novo acordo para o pagamento do reajuste. 

5) Ascensão funcional – possibilidade de negociação de medida legislativa 
que venha a possibilitá-la no contexto de carreira única. 

6) Precedente da Justiça do Trabalho no sentido de que sindicato que 
cobra honorários causa dano coletivo. 

7) IN 02/2018 – jornada de trabalho dos servidores públicos. 
- Nota informativa 2325 MPOG – reposição de horas para diretores que saem 
em atividade sindical.  

8) MP 850, que institui a Agência Brasileira de Museus – ABRAM. 

9) Anistiados. 

10) Desfiliação de associados do sindicato através do SIGAG. 

11) Justiça gratuita para o sindicato, sucumbência e utilização da ação civil 
pública. 

12) Justiça gratuita para servidores. 

13) Análise da possibilidade de extensão, para os demais servidores, do 
aumento concedido aos Ministros do STF. 

14) Conversão do tempo celetista. 

15) Intoxicação pelo DDT. 

16) FGTS para estatutários. 

17) Dirigente sindical liberado. 

18) Utilização da TR como fator de correção monetária. 

19) Súmula 345 do STJ. 

20) Juros até a expedição da requisição de pagamento. 

21) Juros até o efetivo pagamento da requisição. 

22) Tema 880 do STJ (RESP 1.336.026). 
 

Encaminhamentos: 
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- Bruna Oliveira (AJN) socializará decisões do STJ sobre auxílio-transporte para 
quem usa veículo próprio. 

- AJN divulgará nota técnica sobre a IN 02/2018. 

- AJN elaborará nota técnica sobre as MPs 850 (criação da ABRAM) e 851 
(autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de 
execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público 
com organizações gestoras de fundos patrimoniais e dá outras providências). 

- AJN divulgará precedente sobre a substituição processual dos pensionistas 
pelo sindicato. 

- Quanto à situação de alguns anistiados inicialmente incluídos no regime 
estatutário e com ameaça de alteração para o regime celetista, registra-se a 
possibilidade de se alegar a decadência e a vedação de aplicação retroativa de 
nova interpretação administrativa (Lei 9.784/99). Além disso, pode ser invocado 
o art. 24 da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942). 

- Ainda quando aos anistiados, noticiou-se que na FUNASA houve o pagamento 
retroativo da remuneração relativa ao período em que permaneceram fora do 
serviço público, com recolhimento de contribuição previdenciária. Nessa 
situação, em tese seria possível pleitear a contagem do tempo de afastamento 
para efeitos de aposentadoria através de demandas judiciais propostas pelos 
servidores ou pelos sindicatos locais em substituição processual. 

- Aventa-se a possibilidade de negociar projeto de lei que dê aos sindicatos 
situação análoga à versada em ACP para fins de pagamento de custas e 
honorários, até com tentativa de intermediação política pelos órgãos do Poder 
Judiciário, já que há interesse na manutenção das ações coletivas em 
detrimento das ações individuais, que sobrecarregam o sistema judiciário.  

- Recomenda-se que todos socializem eventuais teses novas de que venham a 
ter conhecimento relativas à concessão de justiça gratuita para sindicatos. 

- Maria da Conceição Carreira Alvim (SINDSEP/MG) encaminhará sentença 
sobre serem indevidos honorários à AGU, pois devem ser pagos diretamente à 
União Federal. Quanto ao ponto, AJN estudará a possibilidade de elaboração 
de requerimento a ser entregue à PGF para propositura de ADI.  

- Recomenda-se que a CONDSEF faça divulgação sobre a questão do FGTS 
para estatutários, desencorajando novos ajuizamentos. 

- No tocante aos assuntos “Dirigente sindical liberado”, “Utilização da TR como 
fator de correção monetária”, “Juros até o efetivo pagamento da requisição” e 
“Tema 880 do STJ (RESP 1.336.026)”, que não foram abordados em razão da 
falta de tempo, ficou decidido que os informes seriam dados via relatório, os 
quais seguem: 

a) Dirigente sindical liberado 

O SINDSEP/PE suscitou a ocorrência de problemas em relação aos dirigentes 
liberados para mandato classista, os quais decorreriam de regulamentação 
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administrativa sobre o tema. Contudo, por falta de maiores informações sobre 
dita regulamentação, não foi possível abordar o assunto neste relatório, o que 
poderá ser feito pela AJN mediante o envio das normativas ou a prestação de 
maiores esclarecimentos pelo sindicato em questão. 

b) Utilização da TR como fator de correção monetária 

Com o julgamento, pelo STF, do tema 810 de repercussão geral, fixou-se a 
tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da 
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional.  

Assim, a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da taxa 
referencial como índice de correção monetária, o STJ apreciou o Tema 905 dos 
recursos repetitivos, estabelecendo os índices aplicáveis, os quais refletem de 
forma verossímil a defasagem da moeda. Destacou, contudo, que o 
estabelecimento dos índices para o futuro não implica pré-fixação (ou fixação 
apriorística) de taxa de atualização monetária, sendo que eles somente devem 
ser aplicados enquanto sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.  

Foram explicitados, assim, os índices que refletem a variação inflacionária para 
cada tipo de condenação, ressalvada eventual coisa julgada que tenha 
determinado a aplicação de índices diversos, cuja 
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 

Observa-se, contudo, que recentemente (em 24/09/2018) o STF deferiu efeito 
supensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes públicos estaduais 
contra o acórdão proferido no Tema 810 de repercussão geral, sob o 
fundamento de que a imediata aplicação do decisum embargado pelas 
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de 
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo 
à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 
Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças 
públicas. 

c) Juros até o efetivo pagamento da requisição 

Após a EC 62/2009, o texto constitucional passou a contemplar a incidência de 
juros até o efetivo pagamento da requisição de pagamento (§ 12. A partir da 
promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, 
independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação 
da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre 
a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros 
compensatórios). 

A situação já vem sendo reconhecida pelo próprio STF, nos termos de decisão 
proferida pelo Min. Marco Aurélio no RE 459.474, de modo que cabe seguir 
discutindo a questão nas execuções. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2319020
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Sobre o tema, o CFOAB apresentou a Proposta de Súmula Vinculante de n. 
111, que se refere à modificação da atual Súmula Vinculante de n. 17 (Durante 
o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem 
juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), requerendo o 
cancelamento da mesma ou sua revisão, para passar a estar assim redigida: 
Após o advento da Emenda Constitucional nº 62/2009 incidem juros de mora e 
correção monetária sobre os débitos da fazenda pública, desde sua expedição 
até seu efetivo pagamento. 

A proposta encontra-se em tramitação. 

d) Tema 880 do STJ (RESP 1.336.026) 

Ao julgar o RESP 1.336.026/PE, o STJ fixou o entendimento de que, após a 
edição da Lei 10.444/2002, o prazo para a prescrição da execução conta-se da 
data do trânsito em julgado da decisão, independentemente da discussão 
sobre a juntada de fichas financeiras e elementos de cálculo pelos órgãos 
públicos executados. 

Ao apreciar os embargos de declaração opostos, houve modulação da decisão 
para estabelecer que, que, para as decisões transitadas em julgado até 
17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, 
para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento 
pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido 
deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o 
prazo prescricional de 5 anos para a propositura da execução ou cumprimento 
de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 

 
17h às 18h 
AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DO COLETIVO JURÍDICO. 
ENCERRAMENTO. 


