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                      SENTENÇA

Trata-se de ação coletiva proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS –  SITRAEMG,  em face da 

UNIÃO FEDERAL, objetivando a declaração do direto dos substituídos já designados, bem como dos 

que ainda serão designados como chefes de cartório eleitoral da capital e do interior, aos valores 

retroativos oriundos da transformação das funções comissionadas de níveis FC-1 e FC-4 para nível 

FC-6,  desde a  publicação e a  entrada em vigor  da Lei  n.  13.150/2015,  anulando o  art.  2º  da 

Resolução TSE n. 23.448/2015 na parte que não resguarda o direito dos substituídos aos retroativos 

desde a entrada em vigor da referida lei.

Pugna, ainda, pela condenação da ré na obrigação de fazer referente ao pagamento 

do  valor  integral  da  FC-06  aos  substituídos  já  designados,  bem  como  dos  que  ainda  serão 

designados como chefes de cartório eleitoral  do interior  e da capital,  condenando-a também ao 

pagamento das diferenças entre a gratificação recebida até a efetiva implantação da FC-06, desde a 

publicação e a entrada em vigor da Lei n. 13.10/2016.

Juntou instrumento de mandato e documentos (fls. 19/108).

Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida (fl. 118/123).

Agravo de instrumento interposto pela ré (fl. 136/152).

Contestação  da  União  apresentada,  pugnando  a  improcedência  dos  pedidos  (fls. 

119/134),  sustentando,  em  síntese:  1)  a  ilegitimidade  ativa,  uma  vez  que  se  exige  expressa 

autorização  do  filiados  e  a  limitação  do  número  de  representados;  3)  a  limitação  dos  efeitos 

territoriais da decisão proferida. No mérito, afirma que quanto à parte da Lei n. 13.150/2015 referente 
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às funções comissionadas de chefes de cartórios nível FC-6 somente passará a ter eficácia no ano 

de  2016,  condicionada,  ainda,  aos  limites  estabelecidos  pela  Lei  Orçamentária,  ainda  que  sua 

vigência tenha se dado em momento anterior, não havendo falar em direito à diferença remuneratória 

em exercícios pretéritos.

Apresentada impugnação à contestação (fls. 173/188).

Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 190/197).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido 

de que o  sindicato,  como substituto  processual,  tem legitimidade para  defender  judicialmente 

interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados,  sendo dispensável a 

juntada  da  relação  nominal  dos  filiados  e  de  autorização  expressa  (STJ,  REsp  1657519/PB, 

Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJ de 02/05/2017; Ag 1.153.516/GO, Ministra Maria 

Thereza  de  Assis  Moura,  DJe  26.4.2010;  0030689-03.2007.4.01.3400/DF,  Oitava  Turma, 

Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, DJ de 16/03/2018).

Ainda,  é  assente  na  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  o 

entendimento  de  que,  quando  em  discussão  a eficácia objetiva e subjetiva  da  sentença 

proferida  em  ação  coletiva  proposta  em substituição  processual,  a  aplicação  do  art.  2º-A 

da  Lei  n. 9.494/1997  deve  se  harmonizar  com  os  demais  preceitos  legais aplicáveis  ao  

tema,  de  forma  que  o efeito da sentença coletiva nessas  hipóteses não está adstrito aos 

filiados à entidade sindical à época  do  oferecimento  da  ação  coletiva,  ou  limitada  a sua 

abrangência  apenas  ao  âmbito  territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão (STJ, AgInt 

no REsp 1.639.899/RS, Primeira Turma, Ministro Gurgel de Faria, DJ de 24/11/2017; AgInt no 

REsp 1.596.082/PR, Segunda Turma, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ de 13/03/2017).

Nesses termos, rejeitos as preliminares alegadas.

Quanto  ao  mérito,  a  simples  alegação  de  necessidade  de  prévia  dotação 

orçamentária não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da 

obrigação  pela  União,  ainda  mais  quando  já  transcorrido  tempo  suficiente  para  que  as 
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providências necessárias fossem adotadas (TRF1 AC 0069915-73.2011.4.01.3400/DF, Primeira 

Turma, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, DJ de 26/02/2016).

Nos termos da jurisprudência da Corte Regional, o Ministério Público Federal, em 

seu parecer, opinou pela procedência do pedido para que  fosse assegurado o pagamento dos 

valores retroativos da FC-6 aos chefes de cartório eleitoral da capital e do interior, que já exercem  

tais funções, bem como àqueles que passarão a ser designados para a chefia de cartório, desde  

o início da vigência da Lei n. 13.150/2015, em 28/07/2015, tendo em vista que a ausência de  

disposição orçamentária não afasta a validade da norma, apenas condiciona a irradiação plena de  

seus efeitos à existência de recursos financeiros. Ademais, o Sindicato autor não ataca a validade 

ou vigência da supracitada lei, pelo contrário, apenas quer sanar omissão do legislador que não  

assegurou o direito do chefe de cartório eleitoral de perceber os valores retroativos da FC-6 desde  

a vigência da Lei n. 13.150/2015.

Com efeito, este é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que 

não se afigura razoável condicionar, por tempo indefinido, à dotação orçamentária o pagamento 

de parcelas inquestionavelmente devidas, máxime em se tratando de verbas de caráter alimentar 

(STJ, AgInt no REsp 1.671.301/PE, Ministra Assusete Magalhães, DJ de 03/04/2018).

Da correção monetária e dos juros de mora

Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento 

de que o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança não reflete a perda do 

poder  aquisitivo  da  moeda,  não  podendo  ser  utilizado  como  índice  de  correção  monetária, 

afastando-se, portanto, a aplicação do art. 1º- F da Lei 9.494/1997 na redação que lhe conferiu a 

Lei 11.960/2009, devendo ser aplicado o IPCA-E a partir de 07/2009. Decidiu ainda que, tratando-

se de relação jurídica não tributária, os juros de mora deverão observar o índice de remuneração 

da  caderneta  de  poupança  a  partir  da  entrada  em  vigor  do  mesmo  dispositivo  legal  que 

permanece hígido nesse ponto. (STF, RG, Tema 810, RE 870.947/SE.).  Correção monetária e 

juros de mora constituem matéria de ordem pública, aplicável ainda que não requerida pela parte 

ou que omissa a sentença, de modo que sua incidência pode ser apreciada de ofício, inclusive em 
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reexame necessário,  sem ofensa aos  princípios  da  non reformatio  in  pejus ou  da  inércia  da 

jurisdição  (STJ,  REsp  1652776/RJ,  Relator  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe 

24/04/2017;  AgInt no REsp 1364982/MG, Relator  Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe  02/03/2017).  Logo,  juros  de  mora  e  correção  monetária  nos  termos  do  Manual  de 
Cálculos da Justiça Federal, devendo a partir de 07/2009 a correção a ser feita pelo IPCA-E 
ou o que vier  a  ser  decidido pelo STF em eventuais  embargos de declaração opostos 
contra o acórdão a ser publicado no RE 870.947 (alteração de índice ou modulação de 
efeitos).

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial,  julgo  procedente  o pedido,  com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, para declarar o direto dos  substituídos já designados, bem 

como dos que ainda serão designados como chefes de cartório eleitoral da capital e do interior, aos 

valores retroativos oriundos transformação das funções comissionadas de níveis FC-1 e FC-4 para 

nível FC-6, desde a publicação e a entrada em vigor da Lei n. 13.150/2015, anulando o art. 2º da 

Resolução TSE n. 23.448/2015 na parte que não resguarda esse direito, bem como na obrigação de 

fazer referente ao pagamento do valor integral da FC-06 aos substituídos já designados, bem como 

dos  que  ainda  serão  designados  como  chefes  de  cartório  eleitoral  do  interior  e  da  capital, 

condenando-a também ao pagamento das diferenças entre a gratificação recebida até a efetiva 

implantação da FC-06, desde a publicação e a entrada em vigor da Lei n. 13.10/2016.

Condeno a União no reembolso das custas e nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se as partes, devendo sê-lo  pessoalmente o representante judicial da 
parte ré (Advogado da União), nos termos do art. 17 da Lei nº 10.910/2004.

Remetam-se os autos à instância superior, por força do reexame necessário (art. 

496, inciso I e § 1º, do Código de Processo Civil/2015).

Belo Horizonte, 9 de maio de 2018.
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LUCIANA PINHEIRO COSTA

JUIZ FEDERAL TITULAR
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