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Agravo de Instrumento - Turma Espec. III - Administrativo e Clvel - 0004646
36.2015.4.02.0000 (2015.00.00.004646-8) 
RELATOR : DESEIVIBARGADOR FEDERAL ALUISIO MENDES 
AGRAVANTE : CEFET-CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO 

TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
ADVOGADO :PROCURADORFEDERAL 
AGRAVADO : ASSOCIACAO DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL 

DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA - ADCEFET-RJ 

ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BOECHAT RAI\lGEL 
ORIGEM : 07g Vara Federal do Rio de Janeiro 

(00387118020154025101) 

DECISAO 

Comunique-se, inicialmente, ao MM. JUIZO que 0 processo devera 
seguir 0 seu tramite normal. Portanto, nao devera ser suspenso durante 0 

processamento do presente agravo de instrumento. 

A parte agravada, para que se manifeste, nos termos do art. 527, V, 
do C6digo de Processo Civil. 

Ap6s, ao Ministerio Publico Federal, para parecer, nos termos do 
inciso VI do referido artigo. 

Ao final, voltem-me conclu$os, para julgamento. 

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2015. 

(assinado eletronicamente - art. 1 Q, § 29, inc. III, alfnea a, da Lei nQ 
11.419/2006) 

ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES 
Desembargador Federal 
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EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DA SEXTA TURMA 
ESPECIALIZADA DO EGREGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 a REGIAO. 

PROCESSO NO: 2015.00.00.004646-8 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

AGRAVANTE: CEFET-CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO 
TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

PARECERI PRR{ 2 a REG.! CB{2015 

PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 
40 § 16 DA CONSTITUIC;AO DA REPUBLICA. 
I. 0 servidor publico ao tomar posse em novo cargo 
publico nao pode ser compelido a aderir a novo regime de 
previdencia complementar se anteriormente ja pertencia ao 
servic;o publico sem soluc;ao de continuidade, ainda que 
junto a outro ente da Federac;ao. 
2. Vedada a distinc;ao quanto a natureza do servic;o 
publico entre servidores estaduais, municipals, distritais e 
federais. 
3. Presenc;a dos requisitos para concessao da 
antecipac;ao de tutela. 
MANUTEN!;AO DA DECISAO. PARECER PEW 
PROVIMENTO DO RECURSO. 

1. Relator, 

1. Cuida-se de agravo de instrumento tempestivamente interposto 
contra decisao proferida pelo 1. Jufzo da 07a Vara Federal do Rio de Janeiro-' RJ nos autos 
da ac;ao ordinaria ajuizada pela ora agravada em face do CEFET/RJ, objetivando, em 

apertada sintese que garantido a seus substituidos, docentes servidores publicos 
federais do CEFET a opc;ao de manutenc;ao do regime de previdencia anterior a instituic;ao 

da Funpresp-Exe, que ja detinham em seu cargo anterior, nos termos do §16 do art. 40 

da Constituic;ao Federal. 

2. A r. Decisao recorrida deferiu parcialmente a antecipac;ao de tutela 

"para que 0 CEFETjRJ permita aos servidores publlcos docentes que ingressaram na 
entidade ap6s a instituir:;ao do Regime de Previdencia Complementar, sem perda do 
vinculo efetivo, e ja exercessem cargo vinculado ao RPPS sob 0 regime anterior, possam 

exercer a opr:;ao prevista no § 16 do art. 40 da Constituir:;ao Federal." 
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3. Inconformado com 0 teor da r. Decisao recorrida, contra ela se 
insurge 0 CEFET sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravada para 
atuar como substituto processual, bem como a ausencia de pressuposto valido e regular 
do processo, qual seja, a apresentac;:ao da lista de associados. Argumenta que na hipotese 
de manutenc;:ao da decisao recorrida, sua eficacia deve ser limitada ao territorio 
correspondente a competencia do orgao judicia rio que a tlver prolatado, qual seja a Sec;:ao 
Judiciaria do Rio de janeiro. Aduz que aplicou corretamente os ditames do art. 40 §§ 14, 
15 e 16 da Constituic;:ao Federal, bem como os arts. 1°, 30 e 22 da Lei nO 12.618/2012. 
Pugna pelo provimento do recurso para reformar integral mente a r. Decisao recorrida. 

4. Com contrarrazoes, vieram os autos. 

5. E 0 breve relatorio. Passo a me manifestar. 

6. Nao merece provimento 0 recurso interposto. 

7. Com efeito, a r. Decisao recorrida encontra-se suficientemente 
fundamentada, e, no me,ito, nao merece qualquer reparo. 

8. De fato, 0 r. Juizo a quo vislumbrou a presenc;:a dos requisitos 
necessarios ao deferimento da antecipac;:ao de tutela requerida nestes autos, 
fundamentando a sua conviq;ao no seguinte sentido: 

" Destarte, em uma analise perfunctoria da questao, 0 servidor 
publico ao tomar posse em novo cargo publico nao podera ser 
compelido a aderir ao novo regime de previdencia complementar se 
anteriormente ja pertencia ao servic;o publico sem soluC;ao de 
continuidade, ainda que junto a outro ente da Federac;ao. 

Ede se salientar ser vedada qualquer distinc;ao quanto it natureza do 
servic;o publico entre os servidores estaduais, municipais, distritais e 
federais, devendo-se considerar, para efeito do direito de opc;ao, a 
vinculac;ao da pessoa ao servic;o publico em qualquer esfera da 
Administrac;ao Publica, desde que anterior a instituic;ao do novo 
regime, e sem perda de continuidade do seu vinculo com 0 servic;o 
publico. 

Interpretac;ao diversa viola 0 principio constitucionai da isonomia e 0 

direito adquirido. Ademais, e cedic;o que nao cabe ao interprete 
distinguir onde a lei nao 0 fez, e tanto a CF quanto a Lei 12.618/2012 
nao fizeram tal sorte de distinc;ao. Assim tenho que esta presente 0 

requisito da verossimilhanc;a. 

Jii!i 0 periculum in mora afigura-se igualmente presente. Em se 
tratando de questao juridica de natureza previdenciaria, as 
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contingencias ocorridas na vida do servidor de tal indole terao 
reflexo imediato conforme 0 regime previdenciario ao qual 0 mesmo 
se enquadre, tais como aposentadoria, pensao por morte, Iicen4;;as 
etc. Ademais, com 0 passar do tempo a espera de uma decisao final, 
pode se tornar economicamente inviavel 0 retorno do servidor ao 
regime antigo, haja vista que, em tese, podera vir a ser instado a 
recolher toda a diferen4;;a entre 0 recolhido a menor no periodo a 
titulo de PSS, trazendo prejuizos irreparaveis." 

9. Nesse sentido, cumpre atentar para a circunstancia de que a concessao ou 
denega<;ao de providencias como a antecipa<;ao de tutela e prerrogativa inerente ao poder 
geral de cautela do Juiz, s6 devendo ser cassada se for ilegal ou houver sido proferida na 
hipotese de abuso de poder, 0 que, evidentemente, nao ocorre in casu. 

10. Dessa forma, nada resta a ser acrescido a r. Decisao recorrida, eis que 
irretocavel. 

11. Por todo 0 exposto e em aten<;ao aos estreitos limites da decisao agravada, 
opino pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de agravo interposto, mantendo

se, integralmente, a r. decisao recorrida, de acordo com seus proprios e judiciosos 
fundamentos. 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2015. 

CARLOS XAVIER PAES BARRETO BRANDAO 

PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA 
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