
PODER JUDICIÁRIO
.JUSTIÇA FEDERAL I>E I" GRAU NO DISTRITO FEI>ERAL
SEÇÃO .IUDICIÁRIA DE DO I)ISTRITO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de pedido de rutela antecipada requerida em caráter

antecedente por I\SSOCIr\çAO Nl\CIONr\L DOS I\GENTES DE

SEGURl\NÇI\ INSTITUCIONAL DO 1\lINISTI~RIO PÚBLICO DA

UNIAo E CONSELHO NACION1\L DO i\!INIsTl'mIo PÚBLICO -

AGEi\IPU, em ação ajuizada contra a UNIAo objetivando ''A cOllcessãoda

tlltela pIV1Jisólia de m;geílcia alltecedmte, para determillar. 110.1' termos do alt. 303 do

CPC/15. qlle sl!J"acollcedida a medida limillal; a .fim de sllspmder o pra::;p legal de

migrapio para o Regime de Previdêllcia Complemmtar qm, de acordo com a

FUNPRESP JUD, fillda em 28/07/2018 (rábado), 011, col!/Omle a Lei 11°

13.328/2016, em 30/07/208, com a sllpel7Jelliêllciade mallifestarão admillistrativa 011

jiJdicial defillitiva da Ullião, qllalltos de Jllma impOItállcia elmcados. qllais JI!J"am:lIatllre'fl

jillidica e o cálclllo" (Sic., t1. 12).

Extrai-se da inicial que os representados da associação autora

são servidores públicos da União e se encontram entre os servidores públicos

que podem optar pelo novo rq,>1mede previdência dos servidores públicos,

regido pela EC n° 41, de 19/12/2003, e pela Lei 12.618/2012, segundo o

qual a aposentadoria pelo regime próprio será limitada ao teto do RGPS

acrescida de benefício especial destinado a compensar os valores das

contribuições já vertidas ao poder público acima do teto do RG PS, entre o

ingresso no serviço público e a opção pelo novo regime.

r\firma a parte autora que o exercício do direito de opçào é

irrevogável e irretratável, condiçôes que pressupôem integral conhecimento

acerca de evenrualnova relaçào jurídico-previdenciária entre os representados

da autora e o Poder Público.
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Sustenta que o Poder Público deve oferecer informação

precisa e indene de dúvidas quanto ã natureza jurídica do benefício especial, a

fim de clarificar aos servidores as normas sobre ele incidentes, em especial se

tratará de indenização, não sujeita ã tributação, ou de natureza remuneratória e

previdenciátia, sujeita à futura tributação.

Relata que há posicionamentos divergentes externados pelos

órgãos federais quanto à natureza jurídica do "benefício especial", sendo a

primeira posição, a que afirma a natureza compensatótia ou não previdenciál;a

do benefício especial, defendida em parecer do FUNPRESP-EXE em

30/4/2018, o qual foi ratificado pela 1\CU em 29/5/2018; todavia ainda não

homologado pelo Presidente da República para surtir efeitos vinculantes para

todos os órgãos da esfera federal. A sC/.,'Unda posição é pela narureza

previdenciátia do benefício especial e foi externada nos autos do Processo

CJF - PPN -2018/00017 pela Relatora ]\[inistra Laurita Vazo

Argumenta que, assim, encontra-se comprovada a situação de

\l1certeza e insegurança jurídica quanto à natureza jurídica do benefício

especial e, sem tal definição jurídica, torna-se impossível aos associados da

autora a opção de migrar ou não para o novo regime de previdência.

li o relatól;o. DECIDO.

Aplicação do art. 18 da Leí 7347/85 e benefício da

gratuidade de Justiça

Re()uer o autor a aplicação do art. 18 da Lei 7347/85.

No presente caso, a associação autora não busca tutelar

interesse difuso ou interesse coletivo, ou seja, interesse da coletividade, mas

Interesse individual homogêneo de seus associados, ou seja, servidores

públicos federais vinculados ao t\linistétio Público da União e Conselho

acionai do t\linistét;o Público que têm interesse na suspensão do prazo legal

para migração para o Regime de Previdência Complementar.
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Ora, nada impede que a autora busque tutelar os interesses

dos seus associados, mas deve fazê-lo através de uma ação coletiva comum,

sem as caractetÍsticas próprias da ação civil pública, que, justamente por ter

como função defender interesse da sociedade, tem caractetÍsticas todo

especiais, como a isenção de custas, a necessidade de intervenção do

l\linistério Público, a ausência de condenação em honorários e a ausência de

adiantamento de honorários para petÍcias.

Essas caractetÍsticas da ação civil pública foram estabelecidas

porque esse instrumento processual visa defender a sociedade.

Interesses individuais homogêneos, de cunho estntamente

patrimonial - como os que a autora pretende defender nessa ação - devem ser

defendidos via ação ordinária coletiva comum, com pagamento de custas, com

submissão ã sucumbência etc.

l\ssim, não faz sentido a aplicação do art. 18 da Lei 7347/85.

Outrossim, considerando tratar-se de associação de médio ou

grande porte, congregando vários integrantes de uma carreira pública, é

inverossímil a afirmação de que a autora não tem condições arcar com as

custas do processo.

[\ssim, reputo ausente a prova da hipossuficiência, pelo que

indefiro a gratuidade.

J\ autora deverá recolher as custas em 15 dias, sob pena de

indeferimento da inicial (art. 321, p. Ul1lCO, c/c art. 330, IV, todos do

CPC/2015).

Mérito

O artigo 303 do Código de Processo Civil prevê a

possibilidade de rctluerimento de tutela antecipada antecedente "1l0J caJo.r em

qm a IIIgêlliia for fOlltemporânea à propo.ritllra da areia'; situação em que "a petirelo

~'oA t l\;~
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inicial pode limitar-se ao requerillleJlto da t/ltela antecipada e ti indicarào do pedido de t/ltela

final, com a exposif"ào da lide, do direito q/le se !JllJtll reali,pr e do peligo de dano 0/1 do

,úm ao res/lltado tÍtil do plVceJso ':

Com efeito, a opção por aJuIzar pedido de tutela antecipada

antecedente se justifica nos casos em que há necessidade de complementação

de argumentação e documentos, que não pode ser realizada diante da

urgência.

o artigo 92 da Lei 13.328/2016 dispôs acerca do direito de

opção ao rel:,t1mede previdência complementar nos seguintes termos:

Art. 92. I~ reaberto o prazo para opçao pelo regime ue

prcvidência complementar ue <.juetrata o ~ 70 uo art. 30 ua Lci no

12.618, uc 30 ue abri] ue 2012, por 24 (vinte e quatro) mescs,

contauos a partir ua data dc entraua cm vigor uesta Lci.

Parágrafo único. O exerClClO ua opçào a t]ue se rcfere o

caput deste artigo é irrc\'(>gá,'el c irretratável. não sendo dcyida

pela Uniào e por suas autar<.juias c fundaçõcs públicas qual<.jllcr

contrapartida referente ao ,-alor dos descontos já efetuados sobre a

base de contribuição acirna do limite máximo estabelecido para os

bcncficios uo Regime Geral ue Previuência Social (RG PS).

Como se vê o direito de opção ê tratado pela lei como

irrevogável e irretratável, todavia, não existem informaçôes suficientes, claras e

precIsas acerca da situação futura dos optantes pelo novo rel:,'1me,

especialmente (luanro à natureza do "benefício especial" que será pago àqueles

que já verteram contlibuiçôes ao Rel:,t1mePróprio de Previdência Social com

base de cálculo acima do teto do RG PS.

No caso destes autos, a parte autora demonstrou a situação de

Incerteza (Iue paira em relação à natureza jurídica do "benefício especial"

juntando o Parecer n. 00601/20 18/GCG IceJOE/CONJ UR-

~~~( L~
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i\1P/CG U/ I\G U (fls.), O qual considera que o "benefício especial" POSSUi

natureza compensatória, mas ainda não foi aprovado para produzir efeitos

vinculantes perante toda a l\dministração Pública Federal.

Por outro lado, o CJF ao julgar o Processo n. CJF-PPN-

2018/00017 COnsignOU que a natureza jurídica do benefício especial é

previdenciária (fls.).

Destarte, concomitantemente à imposição legal ao servidor

acerca da irretratabilidade e irrevogabilidade da opção a ser realizada ou não

no prazo estipulado, não existe clareza acerca das regras a serem aplicadas

caso se opte pela mudança de regime.

Nesse caso, a ausência de clareza cluanto ao regime pelo qual

se está a optar em caráter irrevogável contraria os princípios gerais de Direito,

especialmente os princípios da segurança jurídica e da transparência, aos cluais

a J\dministração Pública se encontra vinculada.

J\ssim, verifico que se encontra demonstrada a probabilidade

do direito alegado, bem a como o risco ao resultado útil da demanda, tendo

em vista clue o prazo estipulado legalmente para o exercício de opção se

esgota no dia 28 de julho de 2018.

Quanto ao pedido de suspensão do prazo de opção pelo

regime de previdência até que a ré se manifeste quanto ao cálculo, o mesmo

deve ser indeferido, uma ve7. que a parte se limita a alegar "que há esteira {Sü:J

difimldade em m/m/ar o dtado benifício, o modo que se (0/01"011 lIào está claro para o

.ren,idorei'. Obviamente, a alegação pura e simples de dificuldade na realização

dos cálculos, desacompanhada de quakluer demonstração dessa circunstância

ou de c]ualquer prova, não pode fundamentar decisão que defere pedido de

tutela de urgência.

I\nte o exposto:
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i) INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade da Justiça

e concedo o prazo de quinze dias para que a associação autora recolha as

custas;

ii) DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência

para suspender o prazo para exercício de opção, pelos associados da autora,

pelo Regime de Previdência Complementar até que haja manifestação

definitiva (administrativa ou judicial) acerca da natureza jurídica do benefício

especial previsto no artigo 3", ~ I", da Lei n. 12.618/2012.

Devidamente cumprida a diligência acima, cite-se e intime-se

para cumpnmento.

1\0 retornar o nonnal expediente desta Seccional, distribuam-

se os autos automaticamente, cabendo à Secretaria sob cujo expediente

tramitar o feito providenciar, após o recolhimento das custas pela parte

autora, a citação e intimação da União para, no prazo legal, apresentar

resposta e demonstrar o cumprimento da presente decisão e demais

providências (lue entender pertinentes à instrução do presente feito.

Brasília, DF, 28 de julho de 2018.

~~ 1<.... 7. ~
LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA

Juíza Federal Substituta no Plantão Judiciário
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