
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

 O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES 
(RELATOR):

Trata-se de recurso administrativo interposto por GILSON BARBOSA DOS 
SANTOS contra “despacho” do Excelentíssimo Presidente deste egrégio Tribunal, que 
indeferiu pedido para “que se restabeleça seu direito à percepção de proventos ‘de modo a 
reconduzir a situação remuneratória do requerente aos precisos termos do ato de concessão de 
sua aposentadoria, isto é, com o seu subsídio fixado em equivalência ao de um Desembargador 
Federal, na forma do então vigente artigo 192, I, da Lei nº 8.112/90 e determine a restituição 
das parcelas indevidamente subtraídas, acrescidas dos juros legais e da correção monetária, 
desde janeiro/2014’, ao argumento de que o STF, no MS 32.726, anulando o Acórdão 
928/2013-TCU, assegurou ao impetrante, Juiz Federal aposentado Iran Velasco Nascimento, o 
direito ora pleiteado” (ID 4376891).

Ao decidir, restou consignou que: “Instada, a Assessoria Jurídica manifestou-
se desfavoravelmente ao pedido, considerando que ‘conquanto esta Assessoria reconheça o 
direito material do requerente, sugere-se o indeferimento do pedido, por não ser possível, 
administrativamente, contrariar determinação do TCU, tendo-se por fundamento somente 
decisão em mandado de segurança individual não extensível ao requerente’”.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que (ID 4389075):

“[...]

1. O requerente pleiteou junto à Presidência do TRF1 a extensão do direito 
assegurado ao colega IRAN VELASCO NASCIMENTO pelo SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL no MS 32.726, consistente no reconhecimento de que o 
art. 192, inc. I, da Lei 8.112/90, garante a remuneração da sua aposentadoria 
com subsídios da classe imediatamente superior (de Desembargador Federal) e 
não como mera vantagem pessoal.

2. O recorrente aposentou-se em 26.2.1996; no ato de aposentadoria ficou 
declarado o seu direito ao benefício desse dispositivo legal; e ele veio 
percebendo subsídios de Desembargador Federal por 18 anos.

[...]

5. Entende, ‘data venia’, o recorrente, que, ao contrário do equivocadamente 
afirmado no Parecer da Assessoria Jurídica, a decisão do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL (‘OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA SÃO 
CALCULADOS CONSIDERADA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA EM 
QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INATIVIDADE – 
VERBETE Nº 359 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO 
SUPREMO’) é, sim, ‘erga omnes’, extensível, não só a ele, como a todos os 
demais Juízes Federais aposentados na mesma situação jurídica, ou seja, com o 
direito assegurado no art. 192, I, da Lei 8.112/90, porque ela tem caráter de 
REPERCUSSÃO GERAL, e indiscutivelmente é um DIREITO ADQUIRIDO, 
LÍQUIDO E CERTO, que lhe foi outorgado no decreto de sua aposentação, o 
qual, por sua vez, é constitucionalmente um ATO JURÍDICO PERFEITO, 
mantido sem interrupção ao longo de quase 2 décadas.

6. Decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ‘permissa venia’, em razão 
da hierarquia estabelecida em nosso sistema jurídico, sobreleva-se a todas as 
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demais, em especial ao indigitado Acórdão do TCU – que é uma Corte de 
Contas, auxiliar do Poder Legislativo, sem poder decisório – cuja atuação, 
neste caso, se limitaria em tese a rejeitar a prestação de contas deste Tribunal, 
em ato que poderia ser de pronto controlado via do remédio heroico, porque 
esta Casa não cometeria nenhuma irregularidade, já que, por medida de 
economia processual, estaria apenas estendendo a um grupo de Juízes Federais 
inativos um direito reconhecido singularmente pelo Excelso, evitando inúmeras 
proposituras judiciais. Reconhecer direito declarado pelo SUPREMO 
TRIBUNAL não constitui ilegalidade ou abuso e não pode ser causa de rejeição 
de contas. Seria o máximo dos contrassensos. Estender esse direito a outros 
beneficiários é antes de tudo medida da mais lídima JUSTIÇA! Ater-se a 
rigorismos e formalidades inúteis e prejudiciais é retroagir, é praticar a mais 
extrema insensatez.

7. ADEMAIS, ao recorrente não foi proporcionado o ‘Dues Process Law’, com 
oferta da oportunidade de formular uma AMPLA DEFESA e um indispensável 
CONTRADITÓRIO, o que contrariou não só a Constituição (art. 5º, LV), mas 
também a recomendação do próprio TCU no item 9.1 do já transcrito Acórdão 
928/2013 (9.1 com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, 
determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, observado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, nos casos em que a presente deliberação 
afetar reflexamente os respectivos patrimônios jurídicos), porquanto é 
inquestionável que houve profundo reflexo no seu patrimônio jurídico.

8. Daí que todas as decisões administrativas deste Tribunal, relativamente à 
subtração e à negação do direito assegurado ao recorrente no ato de sua 
aposentadoria, são NULAS ‘pleno jure’, devendo-se retroagir para manter 
incólume o seu direito e pagar-lhe, a título de reposição devida, as diferenças de 
subsídios desde janeiro de 2014 com os acréscimos legais.

[...]

NESTAS CONDIÇÕES, o recorrente PEDE a reforma da decisão do 
Excelentíssimo Presidente deste Tribunal e, em razão do que proclamou o SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL no Mandado de Segurança nº 32.726, desprezado e superado o 
Acórdão 928/2013-TCU, a extensão do benefício ali assegurado ao impetrante Juiz Federal 
aposentado IRAN VELASCO NASCIMENTO, por ser de REPERCUSSÃO GERAL, de modo 
a lhe restabelecer o direito à percepção de proventos iguais à da classe de Desembargador 
Federal nos precisos termos do ato de concessão de sua aposentadoria, feita com base no então 
vigente artigo 192, I, da Lei nº 8.112/90 e determine a restituição das parcelas indevidamente 
subtraídas, acrescidas dos juros legais e da correção monetária, desde janeiro/2014.

A ASMAG informa que: i) "o Juiz Federal GILSON BARBOSA DOS 
SANTOS se aposentou em 28/02/1996, conforme documento juntado aos autos (7493297)"; ii) 
"Quanto à observância do contraditório, no âmbito administrativo, quando do cumprimento da 
decisão do TCU, esta Assessoria não dispõe de informações a respeito, razão pela qual 
solicitou que estas sejam diligenciadas pela Seção Judiciária do Estado de Goiás, responsável 
pelo pagamento do magistrado"; iii) "o magistrado obteve provimento judicial que lhe assegura 
a percepção da vantagem do artigo 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, conforme consta dos 
autos 0013874-16.2018.4.01.8000, doc. 7440765" (ID 7493247). Acrescenta, posteriormente, 
que juntou "a este processo o documento 7497366, a comprovar a observância do 
contraditório, no âmbito administrativo, quando do cumprimento da decisão do TCU, 
encaminhado pela Seção Judiciária do Estado de Goiás" (ID 7497371).

É o relatório.

VOTO

O parecer da assessoria jurídica, que serve de fundamento para a decisão 
recorrida, consigna que:

“[...] Até 10/12/1997, vigia, na Lei 8.112/1990, a seguinte previsão:
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Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria 
com provento integral será aposentado:

I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior 
àquela em que se encontra posicionado;

Porém, na data assinalada, a Lei 9.527/1997 revogou o dispositivo, sendo 
assegurada a aposentadoria com a remuneração do padrão de classe 
imediatamente superior apenas àqueles que preencheram os requisitos para 
aposentadoria antes da revogação.

O requerente, conforme narrado em sua petição, aposentou-se em 26 de 
fevereiro de 1996, ou seja, faz jus ao direito previsto no art. 192, inciso I. O 
direito consolidava-se em uma vantagem pessoal que, somada ao provento do 
juiz federal, tornava-o equiparado a desembargador federal (classe 
imediatamente superior).

Com o advento da EC 19/1998, a Constituição passou a contar com a seguinte 
previsão:

Art. 39, § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

A fixação de subsídio fixo e a vedação ao acréscimo de qualquer espécie 
remuneratória teriam, no entender do Tribunal de Contas da União-TCU, 
Acórdão 928/2013, proibido a vantagem pessoal estabelecida no art. 192, inciso 
I, mesmo para aqueles que se aposentarem antes da revogação do dispositivo. 
No entanto, ante a irredutibilidade do subsídio, o acréscimo não seria 
simplesmente cortado do salário, mas eventuais aumentos salariais seriam 
absorvidos pelo atual subsídio do magistrado.

Para a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, porém, em decisão não 
unânime proferida no MS 32.726, cujo julgamento foi realizado em 07/02/2017, 
o art. 192, inciso I, garante a aposentadoria com a remuneração (agora 
subsídio) da classe imediatamente superior, e não a remuneração da sua classe, 
acrescida da diferença até se alcançar o valor equivalente à remuneração da 
classe superior. Estaria equivocada a forma de remuneração aplicada – 
provento de juiz federal + vantagem pessoal –, sendo correta a remuneração 
proposta pelo STF – provento de desembargador federal –. Não haveria que se 
falar, portanto, em absorção da quantia em razão do advento da EC 19/1998, 
pois não há vantagem pessoal.

Considerando essa exposição, e tendo em vista a redação legal e tudo quanto 
argumentado pelo STF no MS 32.726 (4067734), esta Assessoria, no que 
concerne ao direito material em si, concorda com o requerente e com o 
entendimento do Supremo. Afinal, se o art. 192, inciso I, garantia a 
aposentadoria com a remuneração (subsídio) do padrão de classe 
imediatamente superior, não pode se interpretar o dispositivo como se fosse 
garantido, apenas, um adicional à remuneração da classe em que efetivamente 
se aposentou, o qual seria suprimido com a EC 19/1998. Até porque o benefício 
estava previsto no Título VI – Da Seguridade Social do Servidor, e não no Título 
III - Direitos e Vantagens e, muito menos, no Capítulo II, Seção II – Das 
Gratificações e Adicionais. Trata-se de equiparação salarial decorrente da 
aposentadoria, e não de vantagem pessoal.

Entretanto, ainda assim, o pedido do magistrado não pode ser deferido por este 
Tribunal.

Isso porque a decisão proferida pelo TCU, no Acórdão 928/2013, resultado de 
Auditoria realizada pela Corte de Contas, estabeleceu, claramente, o seguinte:

9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, 
determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, observado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, nos casos em que a presente 
deliberação afetar reflexamente os respectivos patrimônios jurídicos:

[...]
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9.1.6. proceda à correção da forma de pagamento de magistrados que 
fazem jus ao benefício do art. 184 da Lei 1.711/1952 ou do art. 192 da 
Lei 8.112/1990, de modo a que passem a perceber o subsídio 
correspondente ao cargo em que se aposentaram, acrescido de parcela 
compensatória que assegure a irredutibilidade da respectiva 
remuneração, desvinculada das rubricas que a ela deram origem, 
passível de atualização pelos índices gerais de reajuste dos servidores 
públicos e a ser absorvida em razão dos aumentos específicos do 
respectivo subsídio;

[...]

Outrossim, no Acórdão TCU 3104/2013-Plenário, o Tribunal de Contas 
entendeu, conforme item 9.2.1, que ‘constitui irregularidade a inobservância, na 
tomada de decisões, em especial [mas não somente] na área de licitações, dos 
entendimentos firmados no âmbito do Tribunal de Contas da União, conforme 
enunciado nº 222 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal’.

O entendimento do TCU vincula, formalmente, a conduta administrativa do 
TRF1, diferentemente do MS 32.726, que, embora decidido pela mais alta Corte 
do país, constitui apenas elemento argumentativo. Diferentemente seria com 
relação a decisão proferida em mandado de segurança coletivo, por exemplo, 
cujo efeito é ‘ultra partes’, conforme art. 22 da Lei 12.016/2009.

O mandado de segurança individual, por outro lado, possui efeito meramente 
‘inter partes’. Inclusive, o item 3 do Relatório do MS 32.726 (4067734 – p. 3) 
estabelece, claramente, que a decisão produz efeito ‘em relação ao impetrante’, 
e não ‘ultra partes’ ou ‘erga omnes’.[...]”

O referido Acórdão nº 928/2013 – TCU, processo 000.689/2011-4, ao tratar 

do pagamento de subsídio da classe de Desembargador Federal a Juízes Federais aposentados, 

estabelece o seguinte entendimento:

“[...]

7.2 Cabe destacar, de início, que o pagamento a magistrados do benefício 
definido nos dispositivos acima mencionados era considerado legal por este 
Tribunal (decisões plenárias 547/1992, 453/1993 e 553/1995, e decisões 
235/1994-1ª Câmara e 199/1994-2ª Câmara) e pelo STF, conforme se extrai do 
MS 24.875. Todavia, com a alteração do regime de remuneração dos 
magistrados, que passou a ser de subsídio, em face da modificação introduzida 
pela EC 19/1998 (art. 39, § 4º), novo regramento deve ser observado.

[...]

7.7 Diante desses dispositivos legais, verifica-se que o magistrado, ao se 
aposentar, não pode ter seu provento calculado em valor inferior ao montante 
percebido na atividade, observadas as normas legais vigentes no momento de 
sua passagem para a inatividade, e obedecidos, em qualquer caso, os arts. 37, 
XI, e 39, § 4º, da Constituição Federal. [...]

[...]

7.8 Todavia, sob o argumento de assegurar a irredutibilidade da remuneração 
de magistrados não é possível conceder ou manter vantagens não mais 
amparadas pelo ordenamento legal.

7.9 O benefício concedido pelo art. 192 da Lei 8.112/1990 foi revogado pela Lei 
9.527/1997. Portanto, após essa data, não poderia ser deferido a nenhum 
servidor ou magistrado, à exceção daqueles que a ele faziam jus na data da 
implementação dos requisitos para aposentação. Com a instituição do regime de 
subsídio e de modo a garantir a irredutibilidade da remuneração de 
magistrados, deve ser observado o respectivo subsídio, conforme estabelecido 
nas normas pertinentes, com o pagamento de eventual diferença que assegure a 
mencionada irredutibilidade por meio de parcela compensatória.

7.10 Ademais, com o advento do regime de subsídio, por meio da EC 19/1998, 
não há como compreender que tenha sido assegurada aos magistrados a 
percepção de subsídio de categoria superior de magistrado, nos termos do art. 
192 da Lei 8.112/1990. Conforme art. 39, § 4º, da Constituição Federal, restou 
vedado “o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
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de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, 
o disposto no art. 37, X e XI.”. E, nos termos do art. 40, § 2º, os “proventos de 
aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder 
a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.” Assim, 
novo regime foi instituído, naquela oportunidade, e não cabe a manutenção de 
quaisquer vantagens ou benefícios assegurados por regime anterior.

7.11 No presente caso, as situações encontradas indicam a inobservância desse 
conjunto normativo, de estatura constitucional, sem que caiba falar em direito 
adquirido. Contudo, em nome da garantia constitucional da já mencionada 
irredutibilidade remuneratória, admite-se que os excessos apurados entre os 
valores da antiga estrutura remuneratória e da nova estrutura (subsídios), 
sejam pagos sob a forma de vantagem pessoal, desvinculada das rubricas que a 
ela deram origem, passíveis de atualização pelos índices gerais de reajuste dos 
servidores públicos e a ser absorvida em razão dos aumentos específicos 
concedidos à categoria.

[...]

7.17 Com relação aos casos concretos verificados nesta auditoria, cabe 
determinar que o TRF/1ª Região e a SJDF procedam à correção da forma de 
pagamento de magistrados que se enquadrarem na situação aqui discutida, de 
modo a que passem a perceber o subsídio correspondente ao cargo em que se 
aposentaram acrescido, na hipótese de fazerem jus ao benefício do art. 184 da 
Lei 1.711/1952 ou do art. 192 da Lei 8.112/1990, de parcela compensatória que 
assegure a irredutibilidade da respectiva remuneração, desvinculada das 
rubricas que a ela deram origem, passível de atualização pelos índices gerais de 
reajuste dos servidores públicos e a ser absorvida em razão dos aumentos 
específicos do respectivo subsídio.”

Assim, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, o 

Tribunal de Contas da União recomenda a este egrégio Tribunal que, observado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, nos casos em que a presente deliberação afetar os respectivo, de 

forma reflexa, os patrimônios jurídicos:

“[...] proceda à correção da forma de pagamento de magistrados que fazem jus 
ao benefício do art. 184 da Lei 1.711/1952 ou do art. 192 da Lei 8.112/1990, de 
modo a que passem a perceber o subsídio correspondente ao cargo em que se 
aposentaram, acrescido de parcela compensatória que assegure a 
irredutibilidade da respectiva remuneração, desvinculada das rubricas que a 
ela deram origem, passível de atualização pelos índices gerais de reajuste dos 
servidores públicos e a ser absorvida em razão dos aumentos específicos do 
respectivo subsídio.” (itens 9.1 e 9.1.6 do acórdão)

Verifico que o recorrente obteve sua aposentadoria em 26/02/2006, ou seja, 

ainda na vigência do art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, que assim prescrevia:

“Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para a aposentadoria com 
provento integral será aposentado:

I – com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em 
que se encontra posicionado; [...]”

O eminente Juiz Federal, ora recorrente, foi aposentado com a remuneração da 

classe de Desembargador Federal, cargo imediatamente superior à que exercia.

Com a revogação do art. 192 da Lei nº 8.112/1990 pela Lei nº 9.527/1997 e 

com o advento da modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 houve 

alteração do regime de remuneração dos magistrados, que passou a ser de subsídio e em parcela 

única.

O Tribunal de Contas da União, ao “determinar” a esta egrégia Corte que 

proceda à correção da forma de pagamento de magistrados, por meio de subsídio 

correspondente ao cargo em que se aposentaram, acrescido de parcela compensatória, 
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expressamente assegurou a irredutibilidade da respectiva remuneração, conforme se extrai do 

seguinte trecho:

“[...] em nome da garantia constitucional da já mencionada irredutibilidade 
remuneratória, admite-se que os excessos apurados entre os valores da antiga 
estrutura remuneratória e da nova estrutura (subsídios), sejam pagos sob a 
forma de vantagem pessoal, desvinculada das rubricas que a ela deram origem, 
passíveis de atualização pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos 
e a ser absorvida em razão dos aumentos específicos concedidos à categoria.”

Não descuido da situação jurídica do recorrente quanto ao paradigma do 

egrégio Supremo Tribunal Federal trazido aos autos no Mandado de Segurança nº 32.726, que, 

ao contrário do alegando, não possui repercussão geral. No entanto, resta inviável sua aplicação 

por equiparação, vez que produziu efeitos somente "inter partes", não tendo o recorrente 

integrado a relação processual. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. 
ART. 102, I, N, DA CF/88. PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÃO SUBJETIVA 
CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL O RECLAMANTE NÃO INTEGROU. 
RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. Decisão: Trata-se de 
reclamação ajuizada por Antônio Carlos Cavalcante de Oliveira contra decisão 
proferida pelo Juiz Federal da 42ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 
- Juizado Especial Federal de Lins, 3ª Região, por suposta violação à 
autoridade do julgamento desta Suprema Corte, nos autos do AgRg na AO 
1.150/SP. O Reclamante narra que ajuizou ação declaratória em face da União 
com a finalidade de que fosse declarado seu direito à licença prêmio que gozam 
os Membros do Ministério Público Federal, conforme o art. 222, III, da Lei 
Complementar 75/93, com fundamento na simetria constitucional prevista no § 
4º do art. 129 da Constituição Federal de 1988, consolidada pela Resolução 
133/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Relata que o Juízo reclamado 
declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 
102, I, n, da Constituição Federal de 1988 ao fundamento de que a ação veicula 
demanda de interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura. 
Sustenta que essa decisão contraria o entendimento firmado em diversas ações 
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, dentre as quais destaca e indica como 
ato paradigma o AgRg na AO 1.540/SP Requer a concessão de medida cautelar 
para suspender os efeitos do ato reclamado. Ao final, pede seja a ação julgada 
procedente para fixar a competência do Juizado Especial Federal para 
processar e julgar a demanda na qual foi proferido o ato reclamado. É o 
relatório. Decido. O reclamante não possui legitimidade para arguir a ofensa à 
autoridade da decisão proferida nos autos do AgRg na AO 1.540/SP. Isso 
porque a mencionada decisão produziu efeitos somente inter partes e o 
reclamante não integrou a referida relação jurídica processual. Esta Corte 
firmou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura de 
reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos 
contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, 
se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, 
somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação 
processual indicada como paradigma. Confira-se, à guisa de exemplo, o 
seguinte precedente desta Corte Suprema: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM 
CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO 
CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE 
SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR 
PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação 
constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou 
uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos 
de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante 
e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos 
somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação 
jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação. 2. Segundo 
orientação firmada por esta Corte, caracteriza-se violação da autoridade da 
ADI 1.662 ordem de seqüestro de verbas públicas, baseada em quebra de ordem 
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cronológica ou de preterição do direito de preferência do credor, se o crédito 
tido por privilegiado (paradigmático) for devido por ente diverso do sujeito 
passivo do crédito tido por preterido (Rcl 3.219-AgR, rel. min. Cezar Peluso). 
reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. 
Medida liminar confirmada” (RCL 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
Plenário, DJe 23/10/2009). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente 
Reclamação, com base no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, 
combinado com o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. (Rcl 24640, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe-180 de 25/08/2016)

Inexiste no ordenamento jurídico pátrio a figura da “repercussão geral 
presumida”.

Ademais, “diante do caráter vinculante e impositivo de decisão do Tribunal 
de Contas – TCU [...]” (STJ, REsp 884.390/MG), é vedado o reconhecimento do direito 
pretendido na esfera administrativa, em atenção ao princípio da estrita legalidade e da 
vinculação ao ato normativo próprio.

Destaco, no entanto, que na sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 
1011503-88.2018.4.01.3400, em 17/12/2018, foi deferido o pleito formulado pelo ora recorrente 
para:

“DETERMINAR que a ré restabeleça o pagamento da vantagem prevista no 
artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/90, qual seja, a remuneração do padrão da 
classe imediatamente superior àquela em que se encontrava posicionado o 
autor, correspondente ao subsídio de Desembargador Federal do TRF da 1ª 
Região.

CONDENAR a parte ré ao ressarcimento dos valores indevidamente 
descontados, desde janeiro de 2014, das parcelas vencidas e vincendas, até a 
implantação do subsídio, com juros e correção monetária, conforme o Manual 
de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.”

O cumprimento da referida decisão judicial é objeto do Processo SEI nº 
0013874-16.2018.4.01.8000, encaminhado à douta Presidência desta egrégia Corte “para 
verificação da suficiência dos recursos orçamentários”.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal, 
em 24/08/2020, às 19:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 
verificador 7496804 e o código CRC CBF17CCF.
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