
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.250.739 - PA (2011/0090177-3)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : RAIMUNDA ROSA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO : DANIEL KONSTADINIDIS E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
CUMULAÇÃO DA MULTA E INDENIZAÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 18, § 
2º, E 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTIPLICIDADE DE 
RECURSOS. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC E DA 
RES. STJ N. 8/2008.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pela União, com fundamento na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim 

ementado:
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. LEI 10.404/92. ISONOMIA 
ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. 
1. Por força do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, as vantagens pecuniárias 
concedidas aos servidores em atividade devem ser estendidas aos inativos e 
pensionistas, sob pena de malferimento ao princípio da isonomia. Precedentes da 
Corte.
2. De caráter genérico e impessoal, a GDATA deve ser calculada, em relação aos 
servidores públicos aposentados e aos pensionistas, de acordo com os mesmos 
critérios e nas mesmas proporções utilizados para os servidores ativos, sob pena de 
violação ao art. 40, § 8º, da CF/88.
3. Têm direito os autores ao recebimento da GDATA no percentual de 37,5%, de 
fevereiro a maio de 2002, e, a partir da conclusão dos efeitos do último ciclo de 
avaliação (art. 1º da MP 198/2004 convertida na Lei nº. 10.971/2004), no valor de 
sessenta pontos percentuais, tais como deferidos aos ativos, observada a prescrição 
qüinqüenal.
4. A correção monetária obedecerá as normas fixadas pela Lei n. 6.899/81, conforme 
disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, 
desde o momento em que cada prestação se tornou devida
5. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação atende o 
entendimento deste Tribunal sobre a questão.
6. Remessa oficial parcialmente provida.  
7. Apelação da União desprovida."

 Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal 

de origem:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO INEXISTENTE. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO NA 
UTILIZAÇÃO DO RECURSO ACLARATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. 
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INDENIZAÇÃO.
1. A ausência de manifestação a respeito da extinção da GDATA advinda da edição da 
Lei n° 11.357/2006 não constitui omissão. A utilização desse argumento para 
interposição de embargos de declaração denota o intuito meramente procrastinatório 
do recurso, ainda que travestido pela suposta necessidade de integração do comando 
recorrido.
2. De fato, o aresto objurgado analisou todas as questões devolvidas ao exame da 
Corte emergindo evidente o descabimento dos aclaratórios a pretexto de que o julgado 
teria ofendido o princípio da legalidade, e coisas que tais, porquanto tais razões são 
claramente dissociadas da fundamentação vinculada que deve caracterizar esse 
recurso.
3. Embargos de declaração da União não conhecidos.
4. Aplicação da multa e da indenização previstas, respectivamente, no art. 538, 
parágrafo único, e no artigo 18, § 2°, ambos do CPC."

Nas razões de recurso especial, a recorrente sustenta que o aresto recorrido negou 

vigência aos arts. 535, II, 538, parágrafo único, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil. Defende, 

em síntese, a impossibilidade da cumulação da multa aplicada em razão do caráter protelatório 

dos embargos declaratórios com a imposição da indenização decorrente do reconhecimento da 

litigância de má-fé.   

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o recurso especial e, por considerá-lo 

representativo de controvérsia, na medida em que a questão nele debatida tem sido discutida em 

multiplicidade de recursos, determinou o seu processamento de acordo com o regime previsto no 

art. 543-C, § 1º, do CPC (e-STJ fl. 174).

É o relatório. Passo a decidir. 

Verifica-se, em princípio, que o tema do recurso ainda não foi submetido a julgamento 

pelo novo procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil, regulamentado pela 

Resolução  8/2008 - STJ. 

Ante o exposto, recebo o recurso especial como emblemático da controvérsia a ser 

dirimida pela Corte Especial (art. 2º, caput , da Resolução 8/2008 - STJ) adotando-se as seguintes 

providências: 

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros integrantes deste 

Tribunal Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, nos 

termos do art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 8/2008 e para os fins neles previstos; 

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no presente 

recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ n. 8/2008; 

c) nos termos do artigo 543-C, § 4º, do CPC combinado com art. 3º da Resolução do  

08/2008 - STJ, conceda-se vista às pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, 

para manifestação no prazo de quinze dias; 

d) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos termos 

dos arts. 543-C, § 5º, do CPC e 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 17 de agosto de 2011.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator
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