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Comentários à Sentença Cível do  

XIV Concurso para Juiz Federal Substituto 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

 

 Ate de do a pedidos de alu os das uat o tu as da P áti a de “e te ças – TRF da 5ª 

Região  do JusTuto , a aliso a p ova apli ada o dia / / 8. Ressalto ue é difí il ave igua  

quais serão os critérios exatos utilizados pela banca para avaliar os candidatos, quais 

posicionamentos serão considerados corretos e quais serão rejeitados. Por isso, o que se segue é 

apenas minha opinião, elaborada com base em meus conhecimentos como professor de sentença 

cível do JusTutor, juiz federal há mais de dez anos e especialista em Direito Tributário. 

 No geral, a prova não estava muito difícil. Eu aguardava algo ligado aos temas tradicionais, 

como responsabilidade estatal, ou não tão tradicionais, como a abordagem de uma ação regressiva 

do INSS para ser ressarcido de despesas previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho, tema 

que ainda deverá ser cobrado em concursos próximos. De toda sorte, equiparação de cargos é algo 

relativamente comum em ações na Justiça Federal e, embora não estivesse em minhas 

expectativas, não foi um tema absolutamente inesperado. 

 O que foi inesperado, a meu ver, foi a cobrança de uma sentença sem pedidos procedentes. 

Claro, há uma pequena hipótese de a banca ter superado a questão da ilegitimidade passiva do 

Conselho Regional de Farmácia para os pedidos tributários, mas, ainda que isso aconteça, o final 

da ação será a improcedência dos pedidos. 

 Fiquemos então com meus comentários. Agradeço a todos os alunos que prestigiaram o 

JusTutor e, àqueles que querem continuar praticando a redação de sentenças, convido para 

conhecer os dois novos cursos abertos (clique aqui para ver) e os nossos pacotes promocionais 

(clique aqui para ver). 

 

 Alexandre Henry 

 Professor e Juiz Federal 

 

  

https://justutor.com.br/curso/categoria/pratica-de-sentenca-3/
https://justutor.com.br/curso/categoria/combo-15/
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PROPOSTA DE SENTENÇA 

 

TRF da 5ª Região – XIV Concurso para Juiz Federal Substituto 
Prova de Sentença Cível 
 
Jaime Lannister é, há mais de 20 (vinte) anos, titular do cargo de assessor jurídico do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. No exercício de suas funções, emite 
pareceres, responde a consultas e representa judicialmente o Conselho em juízo, defendendo-o em 
ações judiciais e promovendo execuções fiscais em nome do Conselho. Sua remuneração é 
composta por vencimento base de R$ 6.349,53, ao qual se acresce uma gratificação de R$ 3.019,20. 
Diante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.717, por meio da qual o STF 
proclamou a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei n.º 9.649/1998, afastando a natureza de pessoa 
jurídica de direito privado que havia sido atribuída aos conselhos profissionais, Jaime propôs 
perante a 2.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte uma demanda judicial contra o referido 
Conselho Regional de Farmácia, postulando equiparação funcional com os advogados da União. 
Além de fundamentar seu pedido na natureza pública do Conselho, invocou, ainda, como 
fundamento, o princípio da isonomia. Alegou que, por exercer as mesmas funções de um advogado 
da União, merece receber a mesma remuneração. Postulou também o pagamento da diferença de 
remuneração dos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da demanda. 
 
Em sua petição inicial, Jaime alegou, ainda, ser acometido de cardiopatia grave, tendo juntado 
documentos médicos que atestam sua alegação. Por causa disso, entende que faz jus à isenção do 
imposto de renda de pessoa física. Afirma que já demonstrou isso no Conselho Regional de 
Farmácia, mas o Conselho insistiu em fazer a retenção do imposto de renda. Alegando gozar de 
isenção do imposto, Jaime pediu que fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, 
além da condenação do Conselho a devolver-lhe o que pagou indevidamente nos últimos 5 (cinco) 
anos. 
 
Citado, o Conselho apresentou resposta, sob a forma de contestação, afirmando ser parte ilegítima 
para responder pelos pedidos relativos à alegada isenção de imposto de renda; não indicou, porém, 
quem seria a parte legítima. Ainda em sua contestação, o Conselho afirmou ter havido prescrição 
do fundo do direito, pois Jaime, servidor por mais de 20 (vinte) anos, nunca havia feito tal pedido, 
estando, portanto, prescrita sua pretensão. Em atenção à regra da eventualidade, o Conselho 
alegou que, caso não se entendesse pela prescrição do fundo do direito, fosse, então, reconhecida 
a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3.º, II, do Código Civil. 
 
O Conselho, em sua contestação, ainda alegou que havia sobre o tema da equiparação funcional 
uma ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização 
Profissional perante o Juízo Federal da 1.ª Vara do Rio Grande do Norte. Por isso, a pretensão de 
Jaime não poderia ser conhecida, em virtude da evidente litispendência. 
 
Intimado para manifestar-se sobre a contestação apresentada, Jaime restringiu-se a ratificar os 
termos da petição inicial, reiterando os pedidos nela formulados. Logo em seguida, Jaime 
apresentou petição requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, justificando que suas 
alegações são relevantes e há risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois os valores 
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de sua remuneração estão defasados e precisam ser reajustados. Também pediu a concessão de 
tutela de evidência, alegando que a defesa apresentada revela-se abusiva e protelatória, além de 
não ter apresentado qualquer alegação que pudesse causar dúvida aos documentos que instruem 
a petição inicial. 
 
Na sequência, o juiz despachou indagando às partes se havia provas adicionais a serem produzidas. 
Como não houve qualquer manifestação, os autos voltaram conclusos para sentença. 
 
Em face dos fatos narrados, redija a sentença, dando solução ao caso. Analise toda a matéria de 
fato e de direito pertinente para o julgamento e fundamente suas explanações. Dispense o relatório 
e não crie fatos novos. 
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COMENTÁRIOS DO  

PROF. ALEXANDRE HENRY 
 
 

 
Julgamento antecipado da lide  
 
Na sequência, o juiz despachou indagando às partes se havia provas adicionais a serem produzidas. 
Como não houve qualquer manifestação, os autos voltaram conclusos para sentença. 
 
Comentário do professor: 
 
De a o do o  o a t.  do Código de P o esso Civil, O juiz julga á a te ipada e te o pedido, 
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 
out as p ovas . E o a eu e te da ue ão é e essá io se dize , a tes da fu da e tação, ue se 
passará ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de outras provas, 
essa manifestação inicial é pertinente no caso, vez que realmente não houve audiência, perícia e nem 
outra produção de prova além da juntada de documentos pelas partes em suas manifestações escritas. 
De toda sorte, reitero, dizer que se está julgando antecipadamente a lide é uma faculdade e, em minha 
opinião, quem não colocou essa informação na prova não será penalizado pela banca examinadora. 
 

 
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva 
 
Jaime Lannister é, há mais de 20 (vinte) anos, titular do cargo de assessor jurídico do Conselho Regional 
de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. No exercício de suas funções, emite pareceres, responde 
a consultas e representa judicialmente o Conselho em juízo, defendendo-o em ações judiciais e 
promovendo execuções fiscais em nome do Conselho.  
 
(...) 
 
Em sua petição inicial, Jaime alegou, ainda, ser acometido de cardiopatia grave, tendo juntado 
documentos médicos que atestam sua alegação. Por causa disso, entende que faz jus à isenção do 
imposto de renda de pessoa física. Afirma que já demonstrou isso no Conselho Regional de Farmácia, 
mas o Conselho insistiu em fazer a retenção do imposto de renda. Alegando gozar de isenção do 
imposto, Jaime pediu que fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, além da 
condenação do Conselho a devolver-lhe o que pagou indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
Citado, o Conselho apresentou resposta, sob a forma de contestação, afirmando ser parte ilegítima para 
responder pelos pedidos relativos à alegada isenção de imposto de renda; não indicou, porém, quem 
seria a parte legítima. 
 
Comentário do professor: 
 
Essa questão já foi decidida pelo TRF da 5ª Região em casos envolvendo universidades, situação similar 
às dos conselhos profissionais. Em 2015, a 4ª Turma reconheceu a ilegitimidade passiva da UFAL: 
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TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA NA PRÓSTATA. ISENÇÃO - LEI 
7.713/88, ART. 6º, XIV. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 
30 DA LEI 9.250/95. CONDIÇÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. LIVRE 
CONVENCIMENTO DO JUIZ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES ATRASADOS. SELIC. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, PARÁGRAFOS 3° E 4° DO CPC. APELAÇÃO E REMESSA 
NÃO PROVIDAS. 1 - Apelação da União e remessa oficial em face da sentença que extinguiu o 
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, quanto à Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL, em face da sua ilegitimidade passiva e julgou parcialmente 
procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de 
renda sobre os seus proventos, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, com 
efeitos retroativos, bem como para condenar a Fazenda Nacional na restituição dos valores 
indevidamente retidos pelo período não atingido pela prescrição (a partir de 10/12/2009), sobre 
os quais incidirão juros de mora, a partir do trânsito em julgado, corrigidos pela SELIC, excluído 
qualquer outro índice, porquanto este já incluiu a correção, condenando ainda a ré (Fazenda 
Nacional) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 
3.000,00 (três mil reais), a teor do artigo 20, parágrafo  4º do Código de Processo Civil. (...) 3. 
Quanto à ilegitimidade passiva da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, não merece reforma 
a conclusão exarada pelo magistrado sentenciante. Com efeito, em que pese a obrigação do 

ente pagador de proceder a retenção em folha da exação sob análise, ele assume o papel de 

mero arrecadador para posterior repasse aos cofres públicos, sendo a Fazenda Nacional o 

sujeito ativo da obrigação tributária e único ente legítimo para figurar no polo passivo da 

demanda, vez que se discute a isenção de um tributo de competência federal. (PROCESSO: 
08044547920144058000, APELREEX/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO 
MOREIRA, 4ª Turma, JULGAMENTO: 10/09/2015, PUBLICAÇÃO) 
      

Porém, acórdão posterior do mesmo desembargador trouxe o seguinte: 
 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. 
NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. 
DESNECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM FACE DA 
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de 
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAIBA contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à UFPB 
e à União que se abstenham de reter na fonte o imposto de renda incidente sobre os proventos 
da autora, sob pena de multa periódica de R$ 1.000,00 por cada retenção realizada. 2. Cinge-se 
a questão discutida nos autos sobre a possibilidade de isenção de imposto de renda sobre os 
proventos de aposentadoria da Apelada. 3. Preliminar de ilegitimidade arguida pela UFPB para 

figurar no polo passivo refurada, eis que este é o órgão responsável pela retenção do imposto 

de renda na fonte. Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto 
Martins, DJe 15/05/2008. (...) (PROCESSO: 08051038020174050000, AG/SE, DESEMBARGADOR 
FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/11/2017, PUBLICAÇÃO:  ) 
      

Os precedentes do STJ citados neste último acórdão, porém, referem-se a casos de servidores públicos 
estaduais ou municipais, hipótese em que o imposto de renda pessoa física não vai para os cofres da 
União Federal (Constituição Federal, art. 157, I). A utilização de tais precedentes no referido acórdão do 
TRF da 5ª Região, a meu ver, foi indevida, visto que o polo passivo era composto pela União e pela UFPB, 
sendo que a UFPB não é destinatária direta do imposto de renda de seus servidores, assim como não o 
são os conselhos profissionais. 
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Nota-se que a jurisprudência do TRF da 5ª Região, em regra, era contrária à legitimidade de outros entes 
no caso de pedido de isenção/restituição do imposto de renda: 
 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL. SERVIDOR 
APOSENTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA GRAVE. 1. Figurando o Banco Central como 
mera fonte pagadora que, na condição de responsável tributário, apenas retém e repassa à 
Receita Federal o tributo discutido, afigura-se incabível sua inclusão no pólo passivo da 
demanda, do qual deve constar apenas a União Federal na qualidade de sujeito ativo da 
obrigação tributária. Preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia federal acolhida. (...) 
(PROCESSO: 08005212620134058100, APELREEX/CE, DESEMBARGADORA FEDERAL POLYANA 
FALCÃO BRITO (CONVOCADA), Terceira Turma, JULGAMENTO: 08/05/2014, PUBLICAÇÃO) 
      

Enfim, a legitimidade do CRF para responder pelo feito somente poderia ser pensada no caso da União 
Federal também estar presente e exclusivamente para os fins de se determinar ao CRF a abstenção de 
retenção do IRPF, caso procedente o pedido de isenção que deveria ser direcionado contra a União 
Federal. 
 
Por tais razões, especialmente se levando em conta também que o examinador não deu nenhum 
detalhe sobre o laudo médico, como data de início da incapacidade, minha opinião é de que a 
expectativa do examinador era pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos 
pedidos relativos ao imposto de renda. 
 

 
PRELIMINAR – Litispendência 
 
Jaime Lannister é, há mais de 20 (vinte) anos, titular do cargo de assessor jurídico do Conselho Regional 
de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. No exercício de suas funções, emite pareceres, responde 
a consultas e representa judicialmente o Conselho em juízo, defendendo-o em ações judiciais e 
promovendo execuções fiscais em nome do Conselho. Sua remuneração é composta por vencimento 
base de R$ 6.349,53, ao qual se acresce uma gratificação de R$ 3.019,20. Diante do julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 1.717, por meio da qual o STF proclamou a inconstitucionalidade do art. 
58 da Lei n.º 9.649/1998, afastando a natureza de pessoa jurídica de direito privado que havia sido 
atribuída aos conselhos profissionais, Jaime propôs perante a 2.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte 
uma demanda judicial contra o referido Conselho Regional de Farmácia, postulando equiparação 
funcional com os advogados da União. Além de fundamentar seu pedido na natureza pública do 
Conselho, invocou, ainda, como fundamento, o princípio da isonomia. Alegou que, por exercer as 
mesmas funções de um advogado da União, merece receber a mesma remuneração. Postulou também 
o pagamento da diferença de remuneração dos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura 
da demanda. 
 
(...) 
 
O Conselho, em sua contestação, ainda alegou que havia sobre o tema da equiparação funcional uma 
ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional 
perante o Juízo Federal da 1.ª Vara do Rio Grande do Norte. Por isso, a pretensão de Jaime não poderia 
ser conhecida, em virtude da evidente litispendência. 
 
Comentário do professor: 
 
Há precedente do TRF da 5ª Região rejeitando a alegação de litispendência: 
 

(...) 2. Inexiste razão para conhecer do pedido de litispendência, uma vez que a ação coletiva 
proposta por sindicato de classe não induz litispendência com ação individual, não podendo ser 
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inibido o direito subjetivo de postular. 3. Na hipótese, o filiado/exequente/Agravado não pode 
valer-se duplamente dos efeitos de sentenças proferidas que versam sobre o mesmo objeto, que, 
inclusive, se identificam em fase de execução, sendo a ele facultado o prosseguimento regular 
desta ação, hipótese na qual não poderão valer-se dos efeitos da sentença proferida na ação 
coletiva. 
4. No tocante à alegação de erro material, vê-se que transitada em julgado à sentença proferida 
em sede de embargos à execução, onde restaram homologados cálculos produzidos pela 
Contadoria do Foro - órgão equidistante do interesse em conflito-, não mais cabendo qualquer 
discussão quanto aos valores apurados em relação aos exequentes/Agravados, em respeito 
princípio da segurança jurídica, da coisa julgada e da boa-fé. Agravo de Instrumento Improvido. 
(PROCESSO: 00044208120144050000, AG137944/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO 
APOLIANO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 14/08/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 19/08/2014 - Página 
72) 
 
(...) 3. À teor do entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inexiste 
litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, por força do disposto no art. 104 do CDC 
e por ausente a tríplice identidade dos elementos da ação (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; AGRESP 
201401680770, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:14/11/2014; AG 
00091573020144050000, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Quarta Turma, 
DJE - Data::31/03/2015). (PROCESSO: 08006404920164058401, AC/RN, DESEMBARGADOR 
FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/11/2017, PUBLICAÇÃO:  ) 
      

De fato, o Código de Defesa do Consumidor diz: 
 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 
induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das 
ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência 
nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

 
Na esteira desses fundamentos, minha opinião é de que o examinador esperava a rejeição da 
preliminar, o que deveria ser feito de forma fundamentada, de preferência com referência ao artigo 
104 do CDC e ao alcance dessa norma em relação às ações coletivas em geral. 
 

 
PRELIMINAR/PREJUDICIAL DO MÉRITO – Prescrição  
 
Ainda em sua contestação, o Conselho afirmou ter havido prescrição do fundo do direito, pois Jaime, 
servidor por mais de 20 (vinte) anos, nunca havia feito tal pedido, estando, portanto, prescrita sua 
pretensão. Em atenção à regra da eventualidade, o Conselho alegou que, caso não se entendesse pela 
prescrição do fundo do direito, fosse, então, reconhecida a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3.º, 
II, do Código Civil. 
 
Comentário do professor: 
 
Ocorrência da prescrição 
 
Essa questão aparentemente já estaria pacificada, conforme precedente do TRF da 5ª Região indica: 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO EXTINTO DNER. 
EQUIPARAÇÃO DOS BENEFÍCIOS COM OS SERVIDORES DO DNIT. LEI Nº 11.171/2005. 
POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA 
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RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "EXTRA-PETITA". PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. 
Autor que requereu a equiparação dos seus proventos, com a remuneração dos servidores em 
atividade do DNIT. 2. Prescrição que não atinge o fundo de direito e, sim, as parcelas vencidas 

e não pagas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Relação de trato sucessivo: 
Súmula 85/STJ. Ação ajuizada em 27/03/2012, prescritas apenas as parcelas anteriores a 
27/03/2007. (...) (PROCESSO: 00006517120124058201, APELREEX32718/PB, DESEMBARGADOR 
FEDERAL CID MARCONI, Terceira Turma, JULGAMENTO: 24/09/2015, PUBLICAÇÃO: DJE 
30/09/2015 - Página 51) 

 
A dúvida que poderia surgir é quanto aos novos julgamentos do STJ que têm estabelecido a prescrição 
do fundo de direito quando há um marco temporal claro em que deveria ter sido proferido um ato 
administrativo único, ainda que gerador de efeitos periódicos posteriores. Nesse sentido: 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL. EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. QUADRO EM EXTINÇÃO. 
EQUIPARAÇÃO COM O QUADRO PERMANENTE DO NOVO ESTADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. 1. Trata-se de controvérsia a respeito de pedido 
de equiparação de servidor público que permaneceu no quadro em extinção do Território Federal 
do Amapá com o quadro permanente do novo estado. 2. A Primeira Seção do STJ firmou 
entendimento de que, no caso, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação 
jurídica fundamental, e não dos simples consectários de uma posição jurídica já definida, 
tratando-se o enquadramento ou reenquadramento de servidor público de ato único, de efeitos 
concretos, que não reflete uma relação de trato sucessivo. A prescrição, portanto, atinge o 
próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. 3. Agravo interno a que 
se nega provimento. (AgInt no REsp 1615659/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017) 

 
Todavia, minha opinião é de que o caso não se enquadra no precedente acima citado, incidindo as 
disposições da Súmula STJ nº 85, ou seja, a prescrição só atingiria as prestações vencidas há mais de 
cinco anos, não abrangendo o próprio fundo de direito. Creio que esse também era o entendimento da 
banca examinadora, até porque o acolhimento da prescrição do fundo de direito levaria a indagações 
de difícil resposta, como qual seria o marco temporal do início do prazo de prescrição (seria ele o do 
julgamento da ADI citada pelo autor?). Além disso, levaria à extinção prematura da lide, antes de 
qualquer análise do mérito e até da análise da prescrição trienal, algo absolutamente incomum em uma 
prova de concurso. 
 
Prazo trienal 
 
A questão foi decidida pelo STJ em sede de recurso repetitivo: 
 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO 
CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO 
QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). 
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO 
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática 
do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação 
indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal 
(art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema 
analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações 
indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos 
doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior 
divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da 
aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias 



 
 
 

 
Material preparado para os alunos da Prática de “entença  

JusTutor - www.justutor.com.br 

ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 
2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, 
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 
Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 
17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). 
A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros 
renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 
24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da 
Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. 
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado 
entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo 
prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas 
contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O 

principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 

20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas 

contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que 

regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito 

menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de 
Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) 
e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 
2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza 
a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi 
reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e 
hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora 
Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta 
Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 
21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 
6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 
23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no 
AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 
34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 
36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª 
Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011. 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao 
julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por 
particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição 
quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta 
Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do 
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) 

 
Assim, minha opinião é de que a banca examinadora esperava a rejeição da alegação de prescrição 
trienal.  
 
Porém, como sempre ressalto para os meus alunos, não basta escrever na se te ça algo o o Rejeito 
a alegação de prescrição trienal, visto que o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que o prazo 
p es i io al o t a a Faze da Pú li a é ui ue al . U a a gu e tação assi  ão se p esta a 
fundamentar uma decisão judicial, nos termos do CPC, que diz em seu art. 489, § 1º: 
 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 
ou acórdão, que: 
 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
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No caso, para a fundamentação ficar adequada, era preciso dizer que se aplica o prazo quinquenal do 
Decreto 20.910/1932 por ser previsto em norma especial, que não é revogada pela norma geral (no 
caso, pelo Código Civil de 2002). 
 

 
Mérito – Equiparação funcional 
 
Jaime Lannister é, há mais de 20 (vinte) anos, titular do cargo de assessor jurídico do Conselho Regional 
de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte. No exercício de suas funções, emite pareceres, responde 
a consultas e representa judicialmente o Conselho em juízo, defendendo-o em ações judiciais e 
promovendo execuções fiscais em nome do Conselho. Sua remuneração é composta por vencimento 
base de R$ 6.349,53, ao qual se acresce uma gratificação de R$ 3.019,20. Diante do julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 1.717, por meio da qual o STF proclamou a inconstitucionalidade do art. 
58 da Lei n.º 9.649/1998, afastando a natureza de pessoa jurídica de direito privado que havia sido 
atribuída aos conselhos profissionais, Jaime propôs perante a 2.ª Vara Federal do Rio Grande do Norte 
uma demanda judicial contra o referido Conselho Regional de Farmácia, postulando equiparação 
funcional com os advogados da União. Além de fundamentar seu pedido na natureza pública do 
Conselho, invocou, ainda, como fundamento, o princípio da isonomia. Alegou que, por exercer as 
mesmas funções de um advogado da União, merece receber a mesma remuneração. Postulou também 
o pagamento da diferença de remuneração dos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura 
da demanda. 
 
Comentário do professor: 
 
O tema da equiparação funcional parecia ter uma solução bastante simples, com base na Súmula 
Vinculante nº 37, do STF, que diz: 
 

SV nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos 
de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 

 
Porém, não bastava, em minha opinião, dizer que o autor não tinha direito à equiparação funcional 
porque isso feriria o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Essa seria uma argumentação apenas parcial 
e poderia, em última instância, incidir no art. 489, § 1º, V, do CPC. Por outro lado, a referência expressa 
ao número da Súmula Vinculante, caso citada, provavelmente não era esperada pela banca 
examinadora, que busca a fundamentação consistente e técnica do candidato, não a memorização de 
números de dispositivos legais ou jurisprudenciais. 
 
Em minha opinião, uma resposta completa passava por citar a independência dos Poderes, com 
referência expressa ao art. 2º da Constituição Federal, para dizer que a estruturação dos cargos públicos 
e de seu regime funcional/remuneratório tem natureza legislativa, não estando sob a competência do 
Poder Judiciário.  
 
Mas, havia outro argumento muito importante também. O art. 58 da Lei nº 9.649/1998 possui o 
seguinte parágrafo, não declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal: 
 

§ 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela 
legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou 
deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta. 

 
Assim, o autor é regido pela legislação trabalhista, enquanto os Advogados da União são regidos por 
legislação própria dos servidores públicos e de seus cargos, não havendo identidade entre ambos. O 
STJ, aliás, em acréscimo à aplicação da Súmula Vinculante nº 37, tem se manifestado nesse sentido: 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EQUIPARAÇÃO 
DE VENCIMENTOS. CARGOS DIVERSOS. SÚMULA Nº 339/STF (SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF). 
1. A isonomia constitucional exige identidade de cargos e funções, sem embargo, a recorrente 

e os servidores paradigmas são regidos por regime jurídico diverso e têm carga horária 

diferente. 2. Incidente a Súmula nº 339/STF (Súmula vinculante nº 37/STF), segundo a qual não 
cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de Servidores Públicos 
sob fundamento da isonomia. 3. Precedentes: AgRg no RE no AgRg no RMS 39.035/ES, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 15/12/2015; RMS 51.520/GO, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2016; RMS 49.594/PB, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/02/2016. 4. Agravo interno não provido. (AgInt 
no RMS 50.137/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
10/10/2017, DJe 17/10/2017) 

 
Ou seja, não se equiparam trabalhadores regidos por regimes jurídicos diversos. Por outro lado, ainda 
que se considere que os conselhos profissionais devam contratar pelo Regime Jurídico Único (STF, 
Reclamação nº 19.537), não há identidade entre os cargos do autor e de Advogado da União, não se 
falando em isonomia. 
 
Por fim, nota-se que o pedido do autor é contrário à previsão da Lei nº 9.649/1998, sendo que o que 
ele desejava era se tornar, por vias transversas, um Advogado da União, ferindo a exigência 
constitucional de concurso público para ingresso em cargos públicos. 
 
Não é possível dizer, sem conhecer o espelho de correção da banca examinadora, se a nota máxima 
será dada a quem fizer uma boa fundamentação apoiada na separação dos poderes e na Súmula 
Vinculante nº 37 apenas, ou se será exigido do candidato ir um pouco além, falando da ausência de 
identidade dos cargos, do fato de pertencerem a regimes jurídicos diferentes e de haver exigência 
constitucional de concurso para a posse em cargo público.  
 

 
Mérito – Isenção do IRPF 
 
Em sua petição inicial, Jaime alegou, ainda, ser acometido de cardiopatia grave, tendo juntado 
documentos médicos que atestam sua alegação. Por causa disso, entende que faz jus à isenção do 
imposto de renda de pessoa física. Afirma que já demonstrou isso no Conselho Regional de Farmácia, 
mas o Conselho insistiu em fazer a retenção do imposto de renda. Alegando gozar de isenção do 
imposto, Jaime pediu que fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária. 
 
Comentário do professor: 
 
Na remota hipótese do candidato ter superado a preliminar de ilegitimidade passiva, o pedido deveria 
ser julgado improcedente, por uma simples razão: a isenção de IRPF para os portadores de cardiopatia 
grave somente abrange os proventos de aposentadoria. Como o autor ainda está em atividade, não há 
que se falar em isenção. 
 
Nesse sentido, o art. 6º da Lei nº 7.713/1988: 
 

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas 
físicas: 
 
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 
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incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base 
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma. 

 

 
Mérito – Restituição do IRPF 
 
Em sua petição inicial, Jaime alegou, ainda, ser acometido de cardiopatia grave, tendo juntado 
documentos médicos que atestam sua alegação. Por causa disso, entende que faz jus à isenção do 
imposto de renda de pessoa física. Afirma que já demonstrou isso no Conselho Regional de Farmácia, 
mas o Conselho insistiu em fazer a retenção do imposto de renda. Alegando gozar de isenção do 
imposto, Jaime pediu (...) a condenação do Conselho a devolver-lhe o que pagou indevidamente nos 
últimos 5 (cinco) anos. 
 
Comentário do professor: 
 
Este pedido, na linha do que foi abordado anteriormente, não chegaria a ser analisado caso detectada 
a ilegitimidade passiva do Conselho para a matéria tributária. Ou, caso analisado o mérito, deveria ser 
julgado improcedente, tendo em vista o fato do autor não estar aposentado. 
 

 
TUTELA DE URGÊNCIA 
 
Intimado para manifestar-se sobre a contestação apresentada, Jaime restringiu-se a ratificar os termos 
da petição inicial, reiterando os pedidos nela formulados. Logo em seguida, Jaime apresentou petição 
requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, justificando que suas alegações são relevantes 
e há risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois os valores de sua remuneração estão 
defasados e precisam ser reajustados. 
 
Comentário do professor: 
 
Sendo improcedentes todos os pedidos (ou nem havendo análise de alguns, pela ilegitimidade passiva), 
não caberia o deferimento da tutela de urgência. Porém, em minha opinião, como o examinador 
colocou expressamente a existência de um pedido de tutela de urgência, ele esperava que o candidato 
se manifestasse sobre ele, ainda que fosse tão somente para negá-lo com base no art. 300 do CPC, que 
exige a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, elementos esses 
inexistentes a partir de uma cognição exauriente da causa. 
 

 
TUTELA DE EVIDÊNCIA 
 
Também pediu a concessão de tutela de evidência, alegando que a defesa apresentada revela-se 
abusiva e protelatória, além de não ter apresentado qualquer alegação que pudesse causar dúvida aos 
documentos que instruem a petição inicial. 
 
Comentário do professor: 
 
Os comentários do item anterior valem aqui também, com a mudança apenas da referência legal, vez 
que os requisitos para a tutela de evidência estão no art. 311 do CPC. 
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DISPOSITIVO 
 
O dispositivo completo para a sentença deveria, caso acatada a preliminar de ilegitimidade passiva, 
dizer que o feito era extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI) em relação aos pedidos de 
isenção e restituição tributária, por conta do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Na 
sequência, deveria dizer que o mérito era resolvido (CPC, art. 487, I) em relação aos demais pedidos, os 
quais eram julgados improcedentes. 
 
A redação do dispositivo não é rígida, podendo haver variações de estilo. De toda sorte, o importante, 
na minha visão, era que o dispositivo contivesse as informações acima. 
 

 
CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 
 
Tendo em vista a esperada sucumbência do autor, caberia condená-lo ao pagamento das custas. Além 
disso, caberia condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, tendo 
como base o valor da causa, com atualização nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 
consignando-se expressamente o percentual dos honorários. 
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