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 SENTENÇA
 

Vistos etc.
 

 
 

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES E TÉCNICOS FEDERAIS DE
FINANÇAS E CONTROLE (UNACON SINDICAL) ajuíza Ação Coletiva c/c Pedido de
Tutela Provisória de Urgência contra a UNIÃO com pedido para “reconhecer o direito à
inclusão do “abono de permanência” nas bases de cálculo do décimo terceiro (13º) salário
(“gratificação natalina”) e do adicional de férias (“terço de férias”), em favor dos Auditores
e Técnicos Federais de Finanças e Controle que façam jus ao benefício (art. 3º, § 1º, da
EC n. 41/2003 e art. 40, § 19, da CF);  sucessivamente, com o provimento do pedido
principal, seja a UNIÃO condenada ao pagamento dos valores relativos à respectiva
defasagem remuneratória de gratificação natalina e de adicional de férias, em favor dos
Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle que façam jus ou que tenham feito
jus ao abono de permanência nos cinco anos anteriores à propositura da demanda
(prescrição quinquenal), com o acréscimo de juros legais moratórios e de correção
monetária” (fl. 14, id. 422248442)
 

Sustenta a parte autora que (id. 422248442):
 

 
“A penúltima “Reforma da Previdência”, empreendida há cerca de 17

(dezessete) anos, instituiu o denominado “abono de permanência” para assegurá-lo
aos servidores públicos que, preenchendo as condições para a obtenção da
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aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade, nos termos do art. 3º, § 1º, da
Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, 1 e do art. 40, § 19, da
Constituição Federal, atualmente com redação dada pela EC n. 103/2019.2 Inúmeros
filiados ao Autor, Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle em
atividade, satisfazendo às respectivas condições jurídicas, são beneficiários do
abono de permanência”. (pp. 5/6)
 
 

“Acontece que, atualmente, assim como tem procedido nos últimos 5
(cinco) anos – parâmetro relativo à prescrição quinquenal fazendária (Decreto n.
20.910/1932) –, a UNIÃO tem concedido as parcelas de décimo terceiro salário
(“gratificação natalina”) e de adicional de férias (“terço de férias”) sem considerar o
abono de permanência como rubrica integrante da respectiva base de cálculo”. (pp.
6)
 
 

“Apesar da exclusão do abono de permanência da base de cálculo da
gratificação natalina e do terço de férias, os descontos mensais de imposto de renda
de pessoa física (IRPF) incidem sobre aquela rubrica, como ilustram os
contracheques dos servidores”. (pp. 6)
 
 

“Em outras palavras, a UNIÃO (Ré) tem incorrido em conduta
incompatível com o ordenamento jurídico, além de incongruência lógica, ao
considerar o abono de permanência como “renda” (tributável) sem considerar a
respectiva parcela para fins de cálculo da “gratificação natalina” e do “terço de
férias””. (pp. 6)
 
 

“Justifica-se, pois, a presente demanda coletiva para tutelar o direito dos
filiados ao Autor à percepção da “gratificação natalina” e do “terço de férias”
mediante a inclusão do “abono de permanência” nas respectivas bases de cálculo,
em favor dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle que percebam
ou tenham percebido a rubrica nos últimos cinco anos (prescrição quinquenal)”. (pp.
6)
 
  

Em caráter liminar, pede que seja deferida “medida de urgência para, em
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, em caráter inaudita altera parte
ou após oitiva prévia da Ré: 1.1) garantir a percepção das parcelas de décimo terceiro
(13º) salário (“gratificação natalina”) e de adicional de férias (“terço de férias”) com a
inclusão do “abono de permanência” nas respectivas bases de cálculo, em favor dos
Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle que façam jus ao benefício (art. 3º,
§ 1º, da EC n. 41/2003 e art. 40, § 19, da CF), até o julgamento definitivo da demanda” (fl.
14, id. 422248442).
 

Junta, como prova do alegado, comprovantes de rendimentos dos servidores
e decisões proferidas por outros órgãos julgadores.
 

Custas recolhidas à fl. 19, id. 422260869.
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Despacho postergando a análise do pedido liminar para após a contestação
(fl. 123, id. 433408985).
 

Em sua contestação (fls. 127/140), a União, em preliminar, impugna o valor
da causa e suscita a prescrição. No mérito, sustenta a inexistência do direito pleiteado
sob o fundamento de que o “art. 41 da Lei nº 8.112/90 estipula que a remuneração é o
vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei. Assim, somente as vantagens permanentes concedidas ao servidor
integram a sua remuneração. Por sua vez, o abono de permanência visa a incentivar que
o servidor permaneça em atividade, retardando a aposentadoria e, em contrapartida, não
lhe será exigido o pagamento de contribuição previdenciária. Com efeito, o abono de
permanência possui caráter transitório, considerando que sua concessão decorre de
condições pessoais do servidor a serem aferidas individualmente, ou seja, somente é
devido ao servidor que optar em permanecer em atividade após o cumprir umas das
regras da aposentadoria voluntária. Contudo, o fato de o abono de permanência
representar um acréscimo patrimonial na forma de rendimento, e desta feita servir de
base de contribuição para o imposto de renda, não significa dizer que está inserido no
conceito de remuneração, mas configurando-se um benefício de caráter compensatório e
transitório que se desfaz a partir da vacância do cargo público, não servindo de base de
cálculo dos estipêndios para nenhum efeito” (fls. 130/131, id. 476835370).
 

É o relatório. Decido.
 

O processo comporta julgamento antecipado do mérito. Não há cerceamento
de defesa, quando ausente a necessidade de produzir outras provas (art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil – CPC), o magistrado cumpre o seu dever, enquanto verdadeiro
destinatário da prova, de conhecer diretamente do pedido e proferir sentença.
 

Debruço-me sobre as questões preliminares e prejudicial trazidas na
contestação.
 

Da impugnação ao valor da causa:
 

A União, em sua defesa, apresenta impugnação ao valor da causa, ao
fundamento de que este encontra-se em desacordo com o art. 292, §1º e §2º do
CPC/2015, por não refletir o real proveito econômico pretendido na ação. Sustenta que,
por se tratar de ação coletiva, pela qual vários servidores poderão se beneficiar com a
decisão, o reflexo financeiro é muito maior do que o fixado como valor da causa pela
parte autora. Dessa forma, reforça que o valor da causa deve retratar a realidade do
proveito econômico perseguido pela demanda, devendo tal valor ser calculado com base
na soma dos valores requeridos por cada substituído/representado.
 

A jurisprudência do STJ quanto ao valor da causa, em ação coletiva, firmou-
se no sentido de que, "[n]uma ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é
peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente,
vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de
pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente
àquele grupo, de forma individual. (...) (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018)".
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Nesta Corte Regional também restou consagrado entendimento de que: “3.
(...) em se tratando de ação coletiva, ajuizada por entidade sindical ou associação,
atuando como substituta processual de seus filiados ou associados, não é razoável que
se fixe o valor da causa com a correspondente soma dos valores devidos a todos os
substituídos. Precedente deste Tribunal declinado no voto. 4. Na ação coletiva, o
benefício econômico pretendido será individualizado entre os substituídos e somente
quando de sua execução é que saber-se-á, de fato, qual o proveito econômico
correspondente a cada um deles, sendo, portanto, desarrazoável e desproporcional o
valor dado à causa pelo juízo de origem, de um milhão e duzentos mil reais. (...)” (AI
0060639-62.2013.4.01.0000 ,  AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0060639-
62.2013.4.01.0000/DF, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS
OLIVEIRA, DJF de 02/06/2017).
 

Dessa forma, em se tratando de ação coletiva, não se mostra razoável que o
valor da causa seja fixado como o correspondente a soma dos valores devido a todos os
substituídos, como pretende a ré. De fato, que não se deve exigir da parte autora, para
fins do art. 319, inciso V, do CPC, uma liquidação antecipada da sentença, mas apenas
uma mera estimativa do crédito postulado.
 

Diante do exposto acima, concluo que o valor indicado pela parte autora
atende à exigência de atribuição de valor certo estabelecida no CPC e que, portanto, a
presente impugnação, genérica e não fundada em dado econômico que justifique a
alteração do valor indicado na inicial, deve ser rejeitada.
 

Da delimitação subjetiva da demanda de acordo com limites territoriais
 

Sustenta a ré que os efeitos da sentença devem estar restritos aos limites
territoriais do órgão prolator da decisão. Sustenta que “a Lei n. 9.494, de 10.09.1997,
dispôs, em seu artigo 2º-A, que a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo
proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus
associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator – no caso em tela, o
Distrito Federal. No mesmo sentido, o art. 16 da lei nº 7.347/85 preconiza que a sentença
fará coisa julgada apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator da
decisão, que, no presente caso, é o Distrito Federal”. Ressalta que, “[a]lém disso, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612043, em sede de repercussão geral,
entendeu que a decisão em ação coletiva, proposta por associação, somente beneficia os
filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, nos seguintes termos: “A
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação
juntada à inicial do processo de conhecimento”.
 

A propósito, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do
art. 2º-A, caput, da Lei 9.4941997, e fixou a tese de que “[a] eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil
na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data
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da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo
de conhecimento” (RE 612043 / PR, DJe de 06/10/2017 – Tema da Repercussão Geral
499).
 

Esses limites subjetivos da coisa julgada da ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil não são, porém, incompatíveis com o foro nacional
da Seção Judiciária do Distrito Federal, estabelecido pelo §2º do art. 109 da
Constituição Federal.
 

Filio-me, pois, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, “embora o art. 2º-A da Lei 9.949/1997 estabeleça que a sentença civil prolatada em
ação coletiva proposta por entidade associativa, na defesa dos seus interesses e direitos
dos seus associados, abrange apenas os substituídos que tenham - na data da
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, tal
regramento legal - em face da autorização constitucional insculpida no art. 109, § 2º,
da Constituição Federal - permite ao autor, independentemente do seu domicílio,
demandar contra a União no Distrito Federal” (EDcl no REsp 1654149/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017) (grifei).
 

Anote-se também:
 

“1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta
Corte no sentido de que a Justiça Federal no Distrito Federal possui jurisdição
nacional, por força do art. 109, § 2º, da Constituição da República, e, desse
modo, as decisões proferidas pela Seção Judiciária do Distrito Federal não têm
sua abrangência limitada nos termos do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, atingindo
todos os substituídos domiciliados no território nacional. Precedente: AgInt no
REsp 1.382.473/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe 30/3/2017. (...)” (AgInt no AREsp 770.851/DF, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/02/2019)
 

 
 

Rejeito, pois, a preliminar.
 
 
  

Da prescrição:
 

A ré sustenta a “prescrição de todo e qualquer direito pretendido pela parte
autora anterior a 5 anos da propositura desta ação” (fl. 130, id. 476835370).
 

Ocorre que, na petição inicial, a parte autora já pede que a ré seja
“condenada ao pagamento dos valores relativos à respectiva defasagem remuneratória
de gratificação natalina e de adicional de férias, em favor dos Auditores e Técnicos
Federais de Finanças e Controle que façam jus ou que tenham feito jus ao abono de
permanência nos cinco anos anteriores à propositura da demanda (prescrição
quinquenal), com o acréscimo de juros legais moratórios e de correção monetária, nos
termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal (obrigação de pagar)” (fl. 14, id.
422248442).
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Ademais, a pretensão da ré vai ao encontro da tese firmada em Repetitivo no
RESP nº 1.251.993/PR, que assim dispõe: “é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional nas
ações propostas contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto
20.910/1932”.
 

Em sendo assim, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas requeridas
nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação.
 

 
 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao 
exame do mérito.
 

No mérito, pretende a autora o reconhecimento do “direito à inclusão do
“abono de permanência” nas bases de cálculo do décimo terceiro (13º) salário
(“gratificação natalina”) e do adicional de férias (“terço de férias”).
 

Sustenta a União, ainda, em sua peça de defesa, violação à Súmula
Vinculante nº 37, sob o fundamento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder
vantagens a servidores públicos ao argumento de isonomia. Ressalta que “a instituição de
verbas, gratificações e adicionais insere-se no caráter discricionário do administrador, que
o define conforme os critérios de conveniência, oportunidade, eficiência e capacidade
orçamentária. Não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito do ato administrativo,
imiscuindo-se em questões afeitas exclusivamente a outro Poder, para instituir ou alterar
o valor fixado de qualquer verba remuneratória, pois tal providência violaria frontalmente o
princípio da Separação de Poderes, consagrado expressamente na Constituição Federal
(art. 2º)” (fl. 134, id. 476835370).
 

Sucede que o pedido veiculado neste feito não busca a concessão de
vantagem ao servidor público, sob o fundamento do princípio da isonomia, nos termos da
Sumula Vinculante nº 37. Trata-se, sim, de pedido de reconhecimento da natureza
remuneratória de parcela já prevista na Constituição Federal, como direito do servidor,
conforme alega a requerente. As implicações decorrentes desse reconhecimento seriam,
portanto, decorrentes da própria lei, não se requerendo a atuação do Poder Judiciário
para conceder vantagem não prevista pelo legislador constituinte e infraconstitucional.
Portanto, não acolho o argumento da ré de violação à Súmula Vinculante nº 37.
 

Pois bem.
 

Como visto, cinge-se a controvérsia à inclusão da parcela correspondente ao
abono de permanência nas bases de cálculo do décimo terceiro salário (“gratificação
natalina”) e do terço de férias ("adicional de férias").
 

Dispõe o Estatuto do Servidor Público (Lei 8.112/1990), em seus arts. 41, 63
e 76, que:
 

Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
 
(...)
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Art. 63.  A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de
exercício no respectivo ano.
 
Parágrafo único.  (...)
 
(...)
 
Art. 76.  Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por
ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço)
da remuneração do período das férias.
 
Parágrafo único. (...)
 
 
 
Como se vê, as bases de cálculo da gratificação natalina e do adicional

de férias correspondem à remuneração do servidor.
 

A questão dos autos, então, reside em esclarecer se o abono de permanência
possui natureza jurídica remuneratória, de carater permanente, caso em que deverá ser
incluído na base de cálculo das verbas em questão; ou natureza indenizatória, sendo
meramente transitória, não sendo, pois, devida a inclusão requerida pela autora.
 

Nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, o abono de permanência
é parcela concedida a servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária e opta por permanecer em atividades, verbis:
 

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente
federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as
exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em
atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no
máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade
para aposentadoria compulsória.     
 
 

 
Quanto à natureza jurídica do abono de permanência, o STJ, no julgamento

do Tema Repetitivo 424, consagrou o seu caráter remuneratório e conclui pela incidência
do Imposto de Renda, verbis:
 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
 
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a
título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda
Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que
autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.
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2. Recurso especial provido.
 
(REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/09/2010)
 
 
 
Em outros julgados, a Corte Superior proclamou o caráter remuneratório do

abono de permanência, tratando-se de vantagem de caráter permanente, que integra o
patrimônio do servidor, cessando apenas com o implemento da aposentadoria. Anote-se:
 

(...) SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA
NA BASE DE CÁLCULO. (...) II - O abono de permanência insere-se no
conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter
permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma
irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. III -
 Inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio não
usufruída convertida em pecúnia. (...) (REsp 1514673/RS, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
17/03/2017)
 
 
 
Ora, reconhecida a índole remuneratória do abono de permanência, há

de se concluir por sua inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do
adicional de férias.
 

Esta Corte Regional já se manifestou pela inclusão do abono de permanência
na base de cálculo das férias, nos seguintes termos:
 

PJe- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. BASE
DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA. 1. A UFG é uma autarquia federal, dotada de autonomia
administrativa e financeira, sendo responsável pelo pagamento de seu
pessoal ativo, inativo, além dos beneficiários de pensões por morte de
servidores. É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de ações
relacionadas à remuneração dos servidores públicos federais, a ela
vinculados, como é o caso dos presentes autos, restando caracterizado o seu
interesse na demanda, em razão da repercussão direta na indenização
discutida sobre a sua esfera jurídico-patrimonial. Não verificada a
necessidade de litisconsórcio com a União Federal. Preliminar rejeitada. 2. O
abono de permanência não possui caráter indenizatório, mas integra a
remuneração do cargo efetivo e consiste em verba remuneratória de caráter
permanente, nos termos do art. 41 da Lei 8.112/1990. Em se tratando de
verba de remuneratória de caráter permanente, devem integrar a base de
cálculo do terço constitucional de férias. (. . .) (AC 1004100-
93.2017.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS
BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 05/02/2020)
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Nesse mesmo sentido, já decidiu o TRF4:

 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE
PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO DEVIDA.
1. De acordo com o inciso XVII do artigo 7.º da Constituição Federal e o artigo
76 da Lei n.º 8.112/19903, o cálculo do adicional de férias é feito com base na
remuneração regularmente recebida pelo servidor público que, nos termos
do caput do artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990, é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 2. O
abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que, tendo
implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por
permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC
41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. A natureza jurídica do abono de
permanência foi objeto de longa controvérsia na jurisprudência pátria,
vindo a ser finalmente pacificada, no sentido da natureza remuneratória.
Precedentes do STJ. 4. O fato de sobre o abono de permanência não
incidir contribuição previdenciária não influencia sua natureza jurídica,
que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem
permanente. 5. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao
abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base
para o cálculo do terço constitucional de férias. (Apelação/Remessa
Necessária Nº 5062655-86.2015.4.04.7100 - Des. Federal VÂNIA HACK DE
ALMEIDA - 3ª Turma)
 
 
 

 
  

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para (i) determinar à ré que o
abono de permanência seja incluído nas bases de cálculo do adicional de férias e da
gratificação natalina; e  (ii) condená-la ao pagamento das verbas pagas em desacordo
com os critérios estipulados no item (i), acrescidas de correção monetária e juros de
mora, ambos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal.
 

DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que,
no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta, proceda aos cálculos da
gratificação natalina e do adicional de férias vincendos dos substituídos em obediência
ao determinado no item (i) acima, sob pena de fixação de multa diária, no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
 

Condeno a ré ao reembolso dos valores despendidos pela autora com as
custas processuais (art. 4º, parágrafo único, parte final, da Lei 9.289/1996) e ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor
atualizado da causa, conforme os parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça (art. 86
c/c art. 85, §4º, inciso III, ambos do CPC).
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Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, inciso I, do CPC).
 

Interposta apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º do
art. 1.010 do CPC, contado em dobro em favor do Ministério Público Federal, Advocacia
Pública e Defensoria Pública (arts. 180, 183 e 186 do CPC). Caso sejam suscitadas
preliminares em contrarrazões acerca das questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportou agravo de instrumento, ou caso haja a
interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de
15 (quinze) dias (art. 1.009, §2º, e 1.010, §2º, do CPC).
 

Decorrido o prazo legal, com ou sem recurso, remetam-se os autos ao e. TRF
da 1ª Região.
 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.
 

Sentença registrada eletronicamente.
 

Publique-se. Intimem-se.
 

Brasília, data da assinatura eletrônica.
 

 
 

MARIA CÂNDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA
 
Juíza Federal
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