
 
 
 
 

 

Ação Ordinária nº 200.81.00.006 

 

Nos autos da Ação Ordinária n° 2000.81.00.006046-9, ajuizada por servidores da 

Justiça Federal no Ceará contra a União Federal, e que tramita na 2ª Vara da Justiça 

Federal, de Acórdão Judicial transitado em julgado, foi proferida a seguinte decisão: 

 

“Trata-se de pedido de Cumprimento do Acórdão Judicial transitado em 

julgado nos autos desta Ação Ordinária, formulado por FRANCISCO 

CARLOS BARROSO e pelos demais litisconsortes ativos voluntários 

devidamente habitados nos autos. Pretendem os exeqüentes, no essencial, 

que a União Federal (Procuradoria da União) de fato implemente em seus 

vencimentos ou proventos de aposentadoria o reajuste de 11,98%, sem a 

limitação temporal até a edição e vigência das leis n° 9.421/96 e 

10.475/2002. 

........................................................................................................... 

É O RELATÓRIO. 

DECIDO.. 

 

1. Inicialmente, mantenho integralmente a decisão interlocutora de fls. 

446, objetivo do Agravo de instrumento interposto pela União Federal, por 

seus próprios fundamentos.  

 

2. Passo, em seguida, ao exame do pedido de cumprimento do Acórdão 

judicial transitado em julgado pelos exeqüentes. Este Juiz Federal já teve 

oportunidade de decidir em caso absolutamente similar, submetido à sua 

apreciação, nos autos da ação de rito ordinário n° 97.0016718-6, também 

ajuizada contra a União federal e quem por objetivo também a implantação 

do reajuste de vencimentos de 11,98%a servidores públicos da Justiça 

Federal. Naqueles autos, este Juiz Federal assim se manifestou: 



 
 
 
 

 

Com efeito, a decisão recorrida na verdade constituiu em mera reiteração 

de outra proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara às fls. 

360/362. Com efeito, naquela oportunidade Sua Excelência assim se 

manifestou: 

 

“Cuida-se de pedido de implantação em folha de pagamento do percentual 

de 11,98%, conforme a determinação contida no título executivo.  

De fato, o título executivo condenou a União ’’a que proceda a 

incorporação aos vencimentos/proventos dos autores do percentual 

indevidamente excluído por ocasião da conversão em URV, em março de 

1994, seguindo-se a nove cálculo dos posteriores reajustes concedidos, 

tomando-se como base de cálculo os vencimentos/provento incorporados... 

’’.  

 

Ademais, não há que ser falar em absorção do percentual de 11,98% pelo 

advento da implantação do Plano de Cargos e salários dos Servidores 

do Poder Judiciário da União, porquanto no texto da referida norma não se 

fez incluir, na sua tabela de vencimentos, o reajuste vindicado, fazendo jus 

aos servidores, conseqüentemente, ao índice vencimental desde 1994, 

sem limite á sua incidência, como determinado em sentença transitada em 

julgado.     

 

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO.CONVERSÃO 

EM URV.  ÍNDICE DE 11,98%.  LIMITAÇÃO TEMPORAL.  

IMPOSSIBILIDADE.   SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO 

JULGAMENTO DA ADI  1.797 NO JULGAMENTO DA ADI 2.323. A 

questão relativa à limitação temporal do acréscimo de 11,98% à 

remuneração dos servidores públicos foi analisada por esta Corte no 

julgamento dos pedidos de medida cautelar na ADI 2.321, min. Celso de 



 
 
 
 

 

Mello, DJ 10.06,2005 e na ADI 2.323, min. Ilmar Galvão,  DJ   20.04.2001,  

restando superado o entendimento firmado na ADI 1.797 de incidência do 

aludido percentual para o período de abril de 1994 a dezembro de 1996. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” 

( RE AgR  416940 / RN – RIO GRANDE DO NORTE AG .REG.NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO  Relator(a):   Min. JOAQUIM BARBOSA  

julgamento : 19/06/2007  Órgão    Julgador: Segunda Turma) 

 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTOS – RECOMPOSIÇÃO 

ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE Á PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, 

EM URV,DOS VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) – 

INCORPORAÇÃO DESSA PARCELA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS 

AGENTES ESTATAIS – IPOSSOBILIDADE DE SUPRESSÃO DE TAL 

PARCELA (PERCENTUAL DE 11,98%), SOB PENA DE INDEVIDA 

DIMINUIÇÃO DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL  - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS  - 

PRETENDIDA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA APLICAÇÃO DE REFERIDO 

ÍNDECE  - IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVO IMPROVIDO”. 

(AI-AgR 440171 / SC – SANTA CATARINA  AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO relator(a): CELSO DE MELLO julgamento: 23/10/2007 

Órgão Julgador: Segunda Turma) 

 

“ADMINISTRATIVO.   SERVIDOR   PÚBLICO.      PODER JUDICIÁRIO 

REAJUSTE.  CONVERSÃO. URV.    LEI N. 

8.880/94.  LIMITAÇÃO TEMPORAL.  LEI N. 9.421/96. DESCABIMENTO. 

ADI N. 2.323. 

 

1.  O entendimento do STF quando á limitação temporal, preconizado na 

ADI n. 1.797, foi superado no julgamento da ADI n.2.323, de forma que a 



 
 
 
 

 

reposição do percentual de 11,98% não se limita à edição da lei n. 

9.421/96. Precedentes do STF e do STJ. 

 

2.  Agravo regimental improvido”.  

(Origem: STJ – SUPERIOR TRIBUTAL DE JUSTIÇA Classe: AGA  -  

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO  - 903715 

Processo: 200701312221 UF: SP Órgão julgador: QUINTA TURMA Data 

da decisão: 27/03/2008 Documentos: STJ000827156 JORGE MUSSI) 

Posto isso, determino   que a União proceda à imediata implantação no 

contracheque dos autores do percentual de 11,98, nos termos em que 

fixado no título executivo. 

P.R.I”. 

 

3. Em data posterior, o Juiz Federal Substituído originalmente competente 

para o processo desacolheu a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER a interposta pela União Federal às fls. 367/373. 

Em decisão lapidar e fundamentada em procedentes do Tribunal Superior 

Eleitoral e do Pretório Excelso, a referida autoridade judiciária assim de 

pronunciou: 

 

A manifestação de fls. 390/391, da lavra do ilustre representante judicial da 

União Federal, pretende rediscutir o mérito da presente demanda, 

porquanto não de constata nas fichas financeiras dos Autores a rubrica 

atinente ao percentual perseguido na presente demanda. A questão já se 

encontra analisada, inclusive no tocante à suposta incorporação do 

percentual de 11,98% pelos seguidos Planos de Cargos e Salários, 

conforme decisão de fls. 360/362. 

 

Logo, a União deverá aplicar o percentual de 11,98% sobre as parcelas 

vencimentais recebidas pelos exeqüentes, bem como sobre os valores 



 
 
 
 

 

percebidos a titulo de função comissionada, já  que todas essas verbas 

devem ser recompostas monetariamente, em decorrência dos Planos de 

Cargos e Salários dos exeqüentes não terem expressamente declarado a 

incorporação do referido percentual. 

 

Ante o exposto, considerando a recalcitrância da executada em cumprir da 

determinação judicial, intime-se a União Federal (AGU) a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, cumpra a obrigação de fazer imposta no julgado, 

aplicando o percentual de 11,98% sobre as parcelas vencimentais 

recebidas pelos exeqüentes, bem como os valores por estes porventura 

percebidos a titulo de função comissionada, ficando desde já a advertência 

de que, decorrido esse prazo, passará a incidir multa diária, contar do 11º 

da efetiva intimação deste despacho, no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Intimações e expedientes necessários.  

 

4. Merece destaque o ponto em que a União Federal já havia interposto 

Agravo de Instrumento perante o Eg. TRF da 5ª Região com o intuito de 

obter a reforma da decisão interlocutória objeto da impugnação. Todavia, o 

Eminente Desembargador Federal Francisco Barros Dias negou 

seguimento ao Agravo de Instrumento interposto, em face de sua 

intempestividade, consoante a decisão de fls. 701/704 

 

É convicção firme deste Juiz Federal a de que a União Federal na prática 

pretende rediscutir, em sede de execução de obrigação de fazer, o próprio 

mérito do Acórdão judicial transitado em julgado. Não procede em nenhum 

ponto a alegação de que o índice de 11,98% já tenha sido incorporado aos 

vencimentos ou aos proventos de aposentadoria dos exeqüentes. Também 

não merece guarida o argumento de que o referido percentual teria sido 

absorvido pela Lei Federal n.º 10.475/2002, porque o Supremo Tribunal 



 
 
 
 

 

Federal, inobstante os dizeres do Colendo Conselho da Justiça Federal, 

decidiu em sede jurisdicional em sentindo diametralmente oposto. O caso 

tratado nos autos sequer se enquadra nas hipóteses prevista nos  arts. 

475- L, § único, do CPC, porque a decisão judicial transitada em julgado, 

cujo cumprimento é objeto de recalcitrância injustificada da União, nelas 

não de enquadra.  

 

DECISÃO  

Ante todo o exposto, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, 

porque tempestivos e adequados, mas no mérito lhes nego provimento 

para manter intacta a decisão recorrida. 

Em face do manifesto propósito protelatório e procrastinatório das condutas 

adotadas pela representação Judicial da União Federal, elevo a multa 

fixada na decisão interlocutora de fls. 615/617 para R$ 500,00(quinhentos 

reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação de fazer, por cada 

litisconsorte, a contar do 30°(trigésimo) dia subseqüente à regular 

intimação desta decisão. 

Intimações e expedientes em caráter de plantão forense”. 

 

3. Ora, no caso especifico dos autores a Decisão Monocrática de fls. 

106/107, livremente transitada em julgado, negou seguimento ao Recurso 

de Apelação interposto pela União Federal perante o EG. TRF da 5ª região. 

Referida decisão teve o condão de tornar definitiva, e acobertar com o 

manto da eficácia da coisa julgada material, a sentença de mérito de fls. 

77/80, que reconheceu o direito dos exeqüentes à implementação do 

reajuste de vencimentos de proventos de aposentadoria no percentual de 

11,98%, sem a limitação temporal á edição da lei n°9.421/96. 

 

4. Ante todo exposto, acolho o requerimento de fls.462/467 para 

determinar á União federal, por intermédio de órgão administrativo 



 
 
 
 

 

competente, que proceda à imediata implantação nos vencimento ou 

Proventos de aposentadoria dos exeqüentes do percentual de 11,98%, 

nos termos em que fixado no título executivo, sem qualquer limitação 

temporal á edição das Leis n.º 9.421/96 ou 10.475/2002.  

 

5. Intimações e expedientes em caráter de plantão forense  

 

Fortaleza, 20 de março de 2009 

Jorge Luís Girão Barreto  

Juiz Federal da 2ª Vara do Ceará.  

 

       

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

   

 


