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1) PSSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS 

Ação: 0035626-80.2012.4.01.3400 

Tramitação: 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação Coletiva em busca da repetição do indébito referente ao recolhimento 
indevido de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias. 

Situação: Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a União 

a restituir os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária 

para o plano de seguridade dos servidores – PSS incidente sobre o terço constitucional 

de férias, no período de 13/07/2007 a 26/12/2011 (10/09/2013). Interposto recurso de 
Apelação pelas partes, o processo foi remetido ao TRF1 (14/01/2015). 

 

Apelação nº 0035626-80.2012.4.01.3400 

Tramitação: 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato e pela União contra sentença que 

julgou procedentes os pedidos. 

Relator: Desembargador Novély Vilanova 

Situação: Processo recebido no gabinete do relator (20/01/2015). 

Apresentada manifestação pelo Sindicato dando ciência da migração do 
processo para o sistema PJE (07/02/2020). 

 

2) ISONOMIA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM O TCU 

Ação: ACP 0034218-20.2013.4.01.3400  

Tramitação: 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 
Objeto: Ação Civil Pública objetivando o reconhecimento de que o valor do auxílio‐

alimentação dos filiados, deve corresponder ao valor percebido pelos servidores do 

Tribunal de Contas da União. 

Situação: Proferida sentença que indeferiu a petição inicial, por entender que a 

pretensão não está incluída no rol do art. 1º da Lei 7.347/1985, sendo inadequada a via 
eleita (23/08/2013). Interposto recurso de Apelação pelo Sindicato, o processo foi 

remetido ao TRF1 (30/01/2014). 

 

Apelação nº 0034218-20.2013.4.01.3400 

Tramitação: 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra sentença que indeferiu a 

petição inicial. 

Relator: Desembargador Francisco Betti 



 
Situação: Proferido acórdão que, por unanimidade, negou provimento à 

Apelação e no mérito julgou improcedente o pedido, por entender que o 

benefício pecuniário pretendido, encontra óbice no disposto na Súmula 339 

do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário conceder 

vantagens a servidores públicos, sob o fundamento de isonomia 
(11/02/2015). O Sindicato opôs Embargos de Declaração que foram 

rejeitados. O Sindicato interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário e 

a União apresentou contrarrazões aos recursos. Após análise, ambos os 

recursos foram inadmitidos (03/06/2016). O Sindicato então, interpôs recurso 

de Agravo contra as decisões denegatórias e a União apresentou resposta. 
Processo remetido ao Superior Tribunal de Justiça (14/11/2016). 

 

Agravo em Recurso Especial nº 1006179 

Tramitação: 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra decisão que inadmitiu o 
Recurso Especial. 

Relator: Ministro Gurgel de Faria 

Situação: Proferida decisão que jugou improcedente o recurso (02/02/2018). 

O Sindicato interpôs Agravo Regimental. Proferida decisão que reconsiderou 
a decisão anterior e determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem 

com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser 

proferido no recurso com repercussão geral reconhecida e em observância 

aos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a 

decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; 
ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado 

divergir da decisão sobre o tema submetido à repercussão geral (16/10/2019). 

O Sindicato opôs Embargos de Declaração. Proferida decisão que acolheu os 

Embargos com excepcionais efeitos infringentes, para: a) não conhecer do 

agravo interno de e-STJ fls. 241/247; e b) quanto ao agravo de e-STJ fls. 
251/259, RECONSIDERAR a decisão de e-STJ fls. 231/235 e 

DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ao Tribunal de origem, 

com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser 

proferido no recurso com repercussão geral reconhecida e em observância 

aos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a 
decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; 

ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado 

divergir da decisão sobre o tema submetido à repercussão geral (19/12/2019). 

 

3) FORNECIMENTO DE EPI 

Ação: ACP 0058255-77.2014.4.01.3400 

Tramitação:  16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 



 
Objeto: Ação Civil Pública visando a determinação de fornecimento imediato dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para o exercício da função de 

Engenheiro Federal Agrônomo. 

Situação: Proferida decisão que concedeu o pedido liminar, para determinar a 

suspensão das atividades que importem riscos aos Peritos Federais Agrários até que os 
Equipamentos de Proteção Individual devidos lhes sejam entregues, bem como que 

forneçam os equipamentos de proteção mais adequados aos riscos e o conforto 

necessários para o trabalho em campo, no prazo de 60 dias, resguardadas as 

especificidades dos materiais para o caso devido (29/08/2014). O INCRA interpôs 

Agravo de Instrumento. Apresentada manifestação do INCRA quanto ao cumprimento 
da decisão liminar. Proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos 

somente para determinar que o INCRA forneça os equipamentos de segurança 

individual aos filiados para viabilizar o seguro e adequado desenvolvimento de todas as 

atribuições dos Peritos Federais Agrários, nos termos das normas técnicas aplicáveis, 

devendo para tanto, fiscalizar e exigir dos servidores o uso dos equipamentos, bem como 
substituí-los quando danificados, prestando-lhes, quando tecnicamente necessário, as 

orientações necessárias ao correto uso e conservação dos EPIs, principalmente aos 

servidores iniciantes na carreira (25/04/2019). O INCRA interpôs Recurso de Apelação. 

Processo remetido ao TRF1 (27/09/2019). 
 

Agravo de Instrumento nº 0054238-13.2014.4.01.0000  

Tramitação: 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Objeto: Recurso interposto pelo INCRA contra decisão que concedeu o 

pedido liminar. 
Relator: Desembargador Wilson Alves de Souza 

Situação: Proferido acórdão que negou provimento ao recurso (29/03/2019). 

O INCRA opôs Embargos de Declaração. Processo concluso para relatório e 

voto (26/06/2019).  

 
Apelação nº 0058255-77.2014.4.01.3400 

Tramitação: 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Objeto: Recurso interposto pelo INCRA contra sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos. 

Relator: Desembargador Wilson Alves de Souza 
Situação: Processo concluso para relatório e voto (30/10/2019). 

 

4) GDAPA 

Ação: 0068393-06.2014.4.01.3400 

Tramitação: 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 
Objeto: Ação coletiva visando o pagamento da Gratificação de Desempenho de 

Atividade de Perito Federal Agrário – GDAPA. 

Situação: Proferida decisão que indeferiu a medida liminar, por entender que não há 

possibilidade de concessão, dado que o pedido autoral implica concessão de aumento 



 
ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza (31/10/2014). O Sindicato 

interpôs Agravo de Instrumento. Proferida sentença que julgou improcedentes os 

pedidos formulados pelo Sindicato, uma vez que o juiz entendeu que não é possível o 

aumento pretendido sem a correspondente disponibilidade orçamentária, neste momento 

de recessão pela qual passa a Administração Pública (03/02/2016). Interposto recurso 
de Apelação pelo Sindicato. Processo remetido ao TRF1 (25/01/2017). Processo 

recebido do TRF1 (20/07/2017). A União apresentou cumprimento de sentença quanto 

aos honorários advocatícios fixados em sentença (21/09/2017). Proferido despacho 

intimando o Sindicato a pagar o débito (16/02/2018). O Sindicato apresentou 

comprovante de pagamento (30/04/2018). Processo arquivado (07/06/2018). 
 

Apelação cível nº 0068393-06.2014.4.01.3400 

Tramitação: 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Situação: Diante da resolução da questão administrativamente, o Sindicato 

requereu a desistência do recurso (11/04/2017). Proferida decisão que 
homologou o pedido de desistência e determinou a remessa dos autos para a 

vara de origem (1º/06/2017). Processo remetido à origem (28/08/2017). 

 

Agravo de Instrumento nº 0068449-54.2014.4.01.0000 

Tramitação: 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Situação: Remetida por e-mail, cópia da sentença prolatada no processo 

originário.  Proferida decisão que negou seguimento ao agravo de 

instrumento, pela perda do objeto, tendo em vista a prolação de sentença nos 

autos de origem (11/11/2016). Processo arquivado (17/02/2017). 
 

5) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  

Observação: O SindPFA não é parte nesse processo; apenas o acompanha por gerar 

consequências sobre todos os engenheiros do DF que são servidores do Executivo. 

Ação: 0006845-77.2014.4.01.3400 
Tramitação: 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva ajuizada pelo SENGE/DF para que seja declarado o direito de 

receber a contribuição sindical por todos os servidores públicos engenheiros vinculados 

a União, que a ré recolha a contribuição sindical sobre os vencimentos de seus servidores 

engenheiros e lhe repasse o valor correspondente. 
Situação: Proferida decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para 

determinar que a União recolha a contribuição sindical compulsória sobre os 

vencimentos de seus servidores públicos engenheiros domiciliados no Distrito Federal, 

e repasse o valor correspondente ao Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal – 

SENGE/DF (24/04/2014). Proferida sentença que julgou procedente em parte os 
pedidos para declarar o direito do Autor de receber a contribuição sindical prevista nos 

arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT dos servidores 

públicos engenheiros domiciliados no Distrito Federal, vinculados à União; determinar 

que a Ré recolha a contribuição sindical compulsória sobre os vencimentos de seus 



 
servidores públicos engenheiros domiciliados no Distrito Federal, observando as balizas 

estipuladas pelos arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, e repasse 

o valor correspondente ao Autor; e condenar a Ré a restituir ao Autor tais valores, a 

contar de 29.01.2009 (19/12/2014). Interposto recurso de Apelação pela União, o 

processo foi remetido ao TRF1 (17/03/2016). 
 

Apelação nº 0006845-77.2014.4.01.3400 

Tramitação: 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Objeto: Recurso interposto pela União contra sentença que julgou 

procedentes os pedidos. 
Relator: Desembargador Italo Fioravanti Sabo Mendes 

Situação: Processo recebido no gabinete do relator (09/05/2018). 

 

6) FUNPRESP 

Ação: 1005635-32.2018.4.01.3400 
Tramitação: 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação Coletiva em face do INCRA e da Funpresp visando à declaração do 

direito dos substituídos ao cômputo do tempo de serviço anterior exercido junto aos 

outros entes federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios) como tempo de serviço 
público anterior à data da publicação do ato instituidor do correspondente regime de 

previdência complementar, nos termos do § 16 do artigo 40 da Constituição da 

República. 

Situação: Proferido despacho indeferindo o pedido de justiça gratuita (28/03/2018). O 

Sindicato apresentou o comprovante de pagamento e interpôs Agravo de Instrumento. 
Proferida decisão que declinou da competência para processar e julgar a presente ação 

em favor do Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, uma vez que foi o 

juízo da ação coletiva anteriormente ajuizada (ITEM 6) (19/10/2018). Recebido o 

processo pela 9ª Vara Federal, foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos 

para assegurar o direito dos filiados, que provem perante o INCRA que estavam 
inseridos em regime previdenciário próprio dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, 

sem interrupção de continuidade, em data anterior à 04/02/2013: a)   permanecer no 

regime de aposentadoria em vigor antes da edição da Lei federal nº 12.618/2012, com o 

recolhimento em folha das contribuições respectivas; b)   obter averbação do tempo de 

serviço exercido junto aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, como tempo 
de serviço anterior à vigência do FUNPRESP-EXE; c)    recolher contribuição 

previdenciária no percentual de 11% sobre a totalidade de suas remunerações, desde a 

data da posse junto ao INCRA; d)   determinar ao FUNPRESP-EXE o repasse das 

contribuições já vertidas pelos substituídos em favor do PSS. Foi também deferida a 

tutela de urgência para assegurar aos filiados o direito de permanecer no regime de 
aposentadoria em vigor antes da edição da Lei federal nº 12.618/2012, com o 

recolhimento em folha das contribuições respectivas e a averbação do respectivo tempo 

de serviço público estadual/municipal/distrital (18/12/2018). O Sindicato opôs 

Embargos de Declaração uma vez que a sentença não tratou do pedido de devolução dos 



 
valores recolhidos indevidamente à previdência complementar. O INCRA opôs 

Embargos de Declaração por entender que o direito já estaria prescrito. Proferida 

sentença que rejeitou ambos os recursos (02/12/2019). 

 

Agravo de Instrumento nº 1029480-11.2018.4.01.0000 

Tramitação: 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra decisão que indeferiu o 

pedido de justiça gratuita. 

Relator: Desembargador Jamil Rosa 

Situação: Apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INCRA e pelo 
FUNPRESP (05/02/2019). Proferida decisão que julgou prejudicado o 

recurso tendo em vista a perda do objeto, uma vez que foi prolatada sentença 

no processo de origem (09/07/2019). Processo arquivado (12/12/2019). 

 

7) TERCEIRIZAÇÃO 

Ação: ADI 5685 

Tramitação: Supremo Tribunal Federal 

Objeto: Pedido de intervenção como interessado na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade que discute sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 
13.429, de 31 de março de 2017, que “Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de janeiro 

de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 

providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços 

a terceiros”. 

Relator: Ministro Gilmar Mendes  

Situação: Apresentado parecer da Procuradoria Geral da República, opinando pela 

declaração da inconstitucionalidade formal da Lei 13.429/2017, bem como pela 

concessão da medida liminar, na forma do art. 12 da Lei 9.868/99, para emprestar aos 

dispositivos a interpretação sugerida, conforme a Constituição, e para suspender a 

eficácia dos dispositivos com revigoramento das normas anteriores, até julgamento final 
da demanda (11/07/2017). Proferida decisão que deferiu o pedido de ingresso como 

interessado do Sindicato (15/03/2019). 

 

8) TERCEIRIZAÇÃO 

Ação: ADI 5687 
Tramitação: Supremo Tribunal Federal 

Objeto: Pedido de intervenção como interessado na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade que discute sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 

13.429/17, que “Altera dispositivos da Lei no 6.019/74, que dispõe sobre o trabalho 

temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de 
trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros”. 

Relator: Ministro Gilmar Mendes  

Situação: Apresentado parecer da Procuradoria Geral da República, opinando pela 

declaração da inconstitucionalidade formal da Lei 13.429/2017, bem como pela 



 
concessão da medida liminar, na forma do art. 12 da Lei 9.868/99, para emprestar aos 

dispositivos a interpretação sugerida, conforme a Constituição, e para suspender a 

eficácia dos dispositivos com revigoramento das normas anteriores, até julgamento final 

da demanda (11/07/2017). Proferida decisão que deferiu o pedido de ingresso como 

interessado do Sindicato (15/03/2019). 
 

9) REAJUSTES DAS LEI 13.317/16 

Ação: 1016601-88.2017.4.01.3400 

Tramitação: 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva contra a postergação dos reajustes salariais promovidos pela Lei 
nº 13.371/2016, em razão da edição da Medida Provisória nº 805/2017. 

Situação: Proferido despacho intimando o Sindicato a se manifestar sobre o interesse 

no prosseguimento do processo, ante a suspensão de artigos da Medida Provisória nº 

805/2017, por meio de liminar concedida na ADI 5809 ajuizada pelo PSOL 

(19/12/2017). O Sindicato apresentou manifestação informando do interesse no 
prosseguimento do feito, e requerendo a suspensão do processo até decisão final pelo 

STF da ADI 5809. Proferida sentença que declarou extinto o processo sem resolução do 

mérito, uma vez que a Medida Provisória, por não ter sido convertida em lei no prazo 

de 120 dias, perdeu sua eficácia, especificamente no dia 08/04/2018 e condenou o 
INCRA ao pagamento de honorários advocatícios (28/06/2018). O INCRA interpôs 

Recurso de Apelação. Processo remetido ao TRF1 (1º/02/2019). 

 

Recurso de Apelação nº 1016601-88.2017.4.01.3400 

Tramitação: 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Objeto: Recurso interposto pelo INCRA contra sentença que julgou extinto 

o processo sem resolução do mérito. 

Relator: Desembargador Wilson Alves de Souza 

Situação: Apresentado Parecer pelo Ministério Público Federal, opinando 

pelo parcial provimento do recurso para que seja determinado o rateio do 
valor fixado a título de honorários de sucumbência (16/04/2019). Processo 

concluso para decisão (16/04/2019). 



 
10) GEAP 

Ação: 0705299-49.2017.8.07.0001 

Tramitação: 15ª Vara Cível de Brasília 

Objeto: Ação coletiva contra os reajustes abusivos do plano de saúde operado pela 

Resolução GEAP/CONAD nº 99/2015. 
Situação: Proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por 

entender que não há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

invocado (25/04/2017). O Sindicato interpôs Agravo de Instrumento. Intimadas as 

partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, a GEAP apresentou 

manifestação requerendo a realização de perícia atuarial e juntou os quesitos 
(30/08/2017). Proferida decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, 

vez que a GEAP já havia juntado prova emprestada, que seria a perícia realizada em 

outro processo (13/09/2017). Proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos, 

por entender que não há ilegalidade ou abusividade oriunda da Resolução 

GEAP/CONAD n. 099/2015, que ocasionou o aumento de 37,55% no valor das 
mensalidades dos planos de saúde proporcionados pela GEAP, como forma de 

redistribuir o custeio entre os participantes e recuperar a saúde financeira da fundação, 

para continuar a oferecer seus produtos a baixo custo (29/09/2017). O Sindicato interpôs 

Recurso de Apelação. Processo remetido ao TJDFT (21/11/2017). 
 

Agravo de Instrumento nº 0706303-27.2017.8.07.0000 

Tramitação: 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios 

Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra decisão que indeferiu o 
pedido liminar. 

Relator: Desembargadora Nidia Correa Lima 

Situação: Proferido acórdão que negou provimento ao recurso diante da 

ausência da verossimilhança das alegações, quanto à suposta abusividade no 

reajuste promovido pela GEAP (22/09/2017). O Sindicato opôs Embargos de 
Declaração. Proferida decisão que julgou prejudicado o Agravo de 

Instrumento, ante a prolação de sentença no processo originário 

(16/10/2017). Decisão transitada em julgado (13/11/2017). Processo 

arquivado (14/11/2017). 

 
Recurso de Apelação nº 0705299-49.2017.8.07.0001 

Tramitação: 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios 

Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra sentença que julgou 

improcedentes os pedidos. 
Relator: Desembargador Eustáquio de Castro 

Situação: Proferido acórdão que negou provimento ao recurso ao argumento 

de que não se vislumbra nenhuma irregularidade no procedimento de reajuste 

do plano de saúde administrado pela GEAP, devendo ser reconhecida, assim, 



 
a sua legalidade (02/02/2018). O Sindicato opôs Embargos de Declaração. 

Proferido acórdão que negou provimento ao recurso (02/03/2018). O 

Sindicato interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Proferida 

decisão que inadmitiu o Recurso Especial e negou seguimento ao Recurso 

Extraordinário (26/04/2018). O Sindicato interpôs Agravo Regimental contra 
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e interpôs Agravo 

contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Proferido acórdão que 

negou provimento ao Agravo Regimental (06/09/2018). Decisão transitada 

em julgado (04/10/2018). Processo Remetido ao STJ para julgamento do 

Agravo em Recurso Especial (13/03/2019). 
 

Agravo em Recurso Especial nº 1465860 

Tramitação: 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça  

Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra decisão que inadmitiu o 

Recurso Especial. 
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão 

Situação: Proferida decisão que negou provimento ao recurso ao argumento 

de que o plano de saúde é de natureza coletiva, bem como que inexiste 

abusividade no reajuste anual da mensalidade deste. Assim, não é possível 
alterar as conclusões do acórdão recorrido, pois demandaria, 

necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é 

vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 

do STJ (28/05/2019). O Sindicato interpôs Agravo Regimental. Proferido 

acórdão que negou provimento ao recurso (20/08/2019). O Sindicato opôs 
Embargos de Declaração. Proferido acórdão que rejeitou os Embargos 

(24/09/2019). Processo remetido ao STF (17/10/2019). 

 

Agravo em Recurso Extraordinário nº 1241372 

Tramitação: Supremo Tribunal Federal  
Relator: Não chegou a ser distribuído 

Situação: Processo autuado (18/10/2019). Juntada certidão que determinou 

a devolução do processo por impossibilidade de processamento tendo em 

vista a ausência de peça essencial para a autuação nos termos da Res. 427. 

Não há recurso a ser apreciado pelo STF, pois contra a decisão que aplicou a 
sistemática da repercussão geral foi interposto Agravo e já julgado pelo 

Tribunal de Origem, conforme a decisão na folha "e-STJ Fl.1040" 

(24/10/2019). Processo remetido à origem (24/10/2019). 

 

11) COTA PARTE DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR 

Ação: 1004155-19.2018.4.01.3400 

Tramitação: 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva em favor dos filiados que possuem dependentes com até cinco 

anos de idade, pelo que fazem jus ao auxílio pré-escolar (auxílio-creche); a fim de que 



 
percebam esse benefício sem que seja descontada a cota-parte de custeio instituída pelo 

Decreto 977/1993. Pugnasse, ainda, pela devolução dos valores indevidamente 

descontados dos servidores, excetuadas as parcelas eventualmente prescritas. 

Situação: Proferida decisão que indeferiu o pedido liminar, uma vez que a situação 

fática já perdura desde 1993 e assim não há urgência que imponha a intervenção 
imediata do Poder Judiciário (02/03/2018). O Sindicato interpôs Agravo de Instrumento. 

Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar  inexigibilidade de 

cota de participação dos filiados sobre o custeio do auxílio pré-escolar e/ou creche 

mensalmente recebido, devendo ser pago o benefício integralmente, sem o desconto, 

bem como determinou que o INCRA ire do contracheque dos substituídos dos autor o 
débito da cota pelo custeio do auxílio pré-escolar e/ou creche mensal, mantendo-se o 

pagamento integral do benefício, além de condená-la a ressarcir aos filiados os valores 

descontados a título de cota de custeio de servidores sobre o auxílio pré-escolar e/ou 

creche, a partir de  28/02/2013 (prescrição quinquenal), tudo acrescido de correção 

monetária e juros de mora (25/09/2018). O INCRA opôs Embargos de Declaração 
(1º/10/2018). Proferida sentença que rejeitou os Embargos (f15/02/2019). O INCRA 

interpôs Recurso de Apelação. O Sindicato apresentou contrarrazões (20/03/2019). 

Processo remetido ao TRF1 (02/05/2019). 

 
Agravo de Instrumento nº 1009648-89.2018.4.01.0000 

Tramitação: 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Objeto: Recurso interposto pelo Sindicato contra decisão que indeferiu o 

pedido liminar. 

Relator: Desembargador João Luiz de Sousa 
Situação: Processo concluso para decisão (10/04/2018). 

 

Recurso de Apelação nº 1004155-19.2018.4.01.3400 

Tramitação: 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Objeto: Recurso interposto pelo INCRA contra sentença que julgou 
procedentes os pedidos. 

Relator: Desembargador João Luiz de Sousa 

Situação: Processo concluso para decisão (14/05/2019). 

 

12) ADIAMENTO DE REAJUSTES 

Ação: 1019097-56.2018.4.01.3400 

Tramitação: 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva contra a postergação dos reajustes salariais promovidos pela Lei 

nº 13.371, de 2016, em razão da edição da Medida Provisória nº 849, de 2018 

(publicada no dia 1 de setembro de 2018) 
Situação: Processo concluso para decisão (18/09/2018). O Sindicato apresentou 

manifestação para reiterar o pedido de tutela de urgência para que a ré mantenha e 

pague os efeitos financeiros decorrentes da Lei 13.317 (22/02/2019). Proferida decisão 



 
que determinou que o Sindicato justifique o valor atribuído à causa (16/06/2019). O 

Sindicato apresentou manifestação (02/08/2019). 

 

13) MENSALIDADE SINDICAL 

Ação: 1005937-27.2019.4.01.3400 
Tramitação: 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva para que a Administração mantenha os descontos em folha 

decorrentes das mensalidades sindicais, na mesma sistemática que vigorava antes do 

advento da inconstitucional Medida Provisória 873, de 1º de março de 2019, a qual 

revogou dispositivos da Lei 8.112, de 1990, e da Consolidação das Leis do Trabalho, 
impondo ao servidor o ônus de recolher as contribuições mediante boleto bancário. 

Situação: Proferida decisão que declinou a competência para julgar o processo para a 

6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (18/03/2019). O Sindicato 

apresentou aditamento da inicial para fazer constar o SERPRO – Serviço Federal de 

Processamento de Dados como parte ré na ação (21/03/2019). Proferida decisão que 
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o INCRA proceda ao 

desconto em folha da contribuição dos filiados devida ao Sindicato (04/04/2019). O 

Sindicato opôs Embargos de Declaração, uma vez que a decisão foi omissa ao não 

incluir o SERPRO no pólo passivo da ação (16/04/2019). Proferido despacho intimando 
o INCRA a apresentar contrarrazões ao recurso (30/04/2019). Proferida decisão que 

acolheu os Embargos e determinou a inclusão da União no polo passivo bem como 

ratificou a decisão de tutela em face da nova parte requerida, que deverá ser citada e 

intimada (24/05/2019). Proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito, por ausência de interesse processual, tendo em vista a caducidade da Medida 
Provisória 873/2019 que perdeu a eficácia no dia 28/06/2019 (12/08/2019). O Sindicato 

opôs Embargos de Declaração. Proferida decisão que rejeitou os Embargos 

(03/09/2019). Decisão transitada em julgado (12/11/2019). Processo arquivado 

(12/11/2019). 

 
14) ABONO DE PERMANÊNCIA 

Ação: 1005633-91.2020.4.01.3400 

Tramitação: 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva para que incida o valor do Abono de Permanência sobre a base 

de cálculo do Terço Constitucional de Férias (Adicional de Férias ou Férias 
Remuneradas) e da Gratificação Natalina (Décimo Terceiro Salário), tendo em vista o 

óbice irregular criado pela Administração Pública com base na Nota Técnica nº 

570/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, de 12 de novembro de 2009, e na Nota 

Informativa nº 968/2017/CGNOR/DNOB/SEGRT/MP, de 9 de março de 2017, pois 

desconsideram os efeitos da natureza remuneratória desses benefícios, em virtude de, 
sobretudo, neles incidir tributação. 

Situação: Proferido despacho que determinou a citação do INCRA para apresentação 

de contestação (04/02/2020). 

 



 
15) REFORMA DA PREVIDÊNCIA – DOENÇAS INCAPACITANTES 

Ação: 1005963-88.2020.4.01.3400 

Tramitação: 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva em favor dos filiados inativos e pensionistas com doenças 

incapacitantes, contra a majoração confiscatória da base de cálculo da contribuição 
previdenciária dada pelo artigo 35, inciso I, alínea ‘a’, da Emenda Constitucional nº 103, 

de 2019, que revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, bem como contra a 

aplicação imediata desta revogação. 

Situação: Proferido despacho que determinou a citação do INCRA para apresentação 

de contestação (05/03/2020). 
 

16) REFORMA DA PREVIDÊNCIA – ALÍQUOTAS 

Ação: 1009857-72.2020.4.01.3400 

Tramitação: 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva que visa o afastamento da confiscatória majoração da alíquota 
previdenciária promovida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, pois instituiu 

progressividade abusiva, sem a criação de benefícios correspondentes ao aumento e sem 

a consideração atuarial da situação superavitária decorrente das elevadas contribuições. 

Situação: Proferida decisão pelo juiz da 16ª Vara Federal que se declarou incompetente 
para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a 9ª Vara Federal 

(21/02/2020). Recebido o processo pela 9ª Vara Federal, o juiz suscitou conflito de 

competência e determinou a remessa do processo ao TRF1 para que seja decidida de 

que Vara é a competência para julgamento do processo (02/03/2020). 

 
17) REFORMA DA PREVIDÊNCIA – REGRAS DE TRANSIÇÃO 

Ação: 1011921-55.2020.4.01.3400 

Tramitação: 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

Objeto: Ação coletiva visando afastar os efeitos da Emenda Constitucional nº 103, de 

2019, aos substituídos protegidos pelas regras de transição constantes das Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, Emenda Constitucional 41, de 2003, e Emenda 

Constitucional 47, de 2005. 

Situação: Processo distribuído (05/03/2020). 
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