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Ata da Rodada 2011.24
Prezado Participante,
Você está recebendo a publicação
das melhores respostas da rodada.
Trata-se de material extremamente
valioso,
pois
reúne
informações
provenientes das mais variadas doutrinas e
pensamentos, decorrente de várias formas
de pensar o Direito, permitindo, com isso, a
construção de uma visão ampla, altamente
necessária para uma preparação com
excelência.

As opiniões manifestadas neste
fórum de debates não refletem,
necessariamente, o posicionamento dos
mediadores e colaboradores do GEDPU
A transcrição das respostas se dá na
íntegra, da forma como repassada pelos
autores.
Equipe GEDPU
"Tudo o que um sonho precisa para
ser realizado é alguém que acredite que ele
possa ser realizado."
Roberto Shinyashiki

Questão 01 (elaborada pelo Defensor Público Dr. Rafael Mol)
Disserte se compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança em que se
impugna ato de dirigente de sociedade de economia mista federal, tendo em vista
verificar a atribuição da DPU.

NOTA GEDPU: O caso envolve uma peculiaridade, como bem exposto pelos
participantes abaixo. A seguir, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
competência da DPU.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
ATO DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
PETROBRAS.
CONCURSO
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORIENTAÇÃO
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CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Cuidase de agravo regimental interposto contra decisão
proferida em conflito negativo de competência
suscitado entre o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de
Vitória - ES em face do Juízo Federal da 4ª Vara Cível da
Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, nos autos
de mandado de segurança impetrado por Tiago Gollner
Perovano contra ato do Gerente Setorial de
Recrutamento e Seleção da Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS, que o eliminou do processo seletivo público
para o cargo de Engenheiro de Petróleo Junior/Cargo 2,
realizado por aquela sociedade de economia mista no
ano de 2009. 2. A competência para julgamento de
mandado de segurança é estabelecida em razão da
função ou da categoria funcional da autoridade
apontada como coatora. Precedentes do STJ. 3. É
pacífico o entendimento desta Corte de que compete à
Justiça Federal julgar mandado de segurança no qual
se impugna ato de dirigente de sociedade de economia
mista federal, como é o caso da PETROBRÁS.
Precedentes: AgRg no REsp 921.429/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
16/4/2010 e AgRg no CC 106.692/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 1º/10/2009.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AGRCC
201001089936 - BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA
SEÇÃO - DJE DATA:16/02/2011) (grifou-se)
Beatriz Santos Carvalho (Niterói/RJ) escreveu:
De acordo com o estabelecido na súmula 333 do STJ pode-se verificar o
cabimento do Mandado de Segurança contra ato praticado em licitação promovida por
sociedade de economia mista ou empresa pública. Da mesma forma, é cabível mandado
de segurança contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal desde
que o presente ato seja tomado pelo dirigente investido em função delegada pelo Poder
Público.
Sempre que for cabível o mandado de segurança contra ato de diregente
de economia mista federal e esse ato corresponder a uma delegação de uma função
federal a competencia par ao julgamento do referido mandado de segurança será da
justiça federal.
Não cabe à justiça estadual julgar ato praticado por autoridade federal no
exercício de suas função, logo a competencia é da justiça federal.
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Com relação a atuação da defensoria, no caso, como a competência
estabelecida foi a da justiça federal, será da competencia da defensoria pública da união
nao cabendo as defensoriais estaduais atuarem no caso em tela.
Diego Calandrelli (São Paulo/SP) escreveu:
Segundo o disposto no art. 109, I, da Constituição, à justiça federal cabe,
basicamente, o julgamento de causas envolvendo a União, suas Autarquias e Empresas
Públicas, nada dispondo a respeito das sociedades de economia mista. Aliás, sobre a
questão, a Súmula 42, do STJ disciplinou que as causas cíveis e criminais envolvendo as
sociedades de economia mista são julgadas na justiça estadual.
No caso em exame, cuida-se de mandado de segurança impugnando ato
de dirigente de sociedade de economia mista federal. Em geral, até por força do art. 2º,
da Lei 12.016/2009 e do Enunciado do Tribunal Superior citado, a competência para
processamento e julgamento do “writ” seria da justiça estadual.
Entretanto, o mandado de segurança será processado na justiça federal
quando tal dirigente, Autoridade Coatora, praticar verdadeiro ato revestido de direito
público (como, por exemplo, a contratação de servidores públicos nos termos do art.
37, II, da CF/88) e não ato de mera gestão. Neste caso, o “mandamus” deve ser
processado perante à justiça federal porque o ato coator praticado é ato administrativo
propriamente dito e foi praticado por autoridade pública federal, atraindo o disposto no
art. 2º, da Lei do Mandado de Segurança.

Questão 02 (elaborada pelo Defensor Público Dr. Rafael Mol)
À luz da jurisprudência, discorra quando é possível o acórdão no 2º grau valer como
marco interruptivo da prescrição (art. 107, IV, CP).

Fernanda Pinto (Rio de Janeiro/RJ) escreveu:
De acordo com a jurisprudência do STJ, só o acórdão que modifica a
situação do réu na sentença, ou aumentando a pena ou condenando o réu até então
absolvido, tem o condão de interromper a prescrição do art. 107, IV do CP. Assim, o
acórdão que confirma a condenação do réu em primeira instância, não interrompe a
prescrição.
Carolina Vizeu Soares Bezerra (Rio de Janeiro/RJ) escreveu:
Reiterados julgados do STJ afirmam que o acórdão que confirma a
sentença condenatória não configura marco interruptivo da prescrição. Apenas o
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acórdão que afaste a sentença absolutória ou altera substancialmente a pena será um
marco interruptivo da prescrição. Num julgado recente, a primeira turma do STF ( HC
106222/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1º.3.2011) entendeu que o acórdão
confirmatório da sentença condenatória que altera significativamente a pena – no caso,
de 2 anos e 6 meses para 4 anos e 6 meses – afetando no cálculo do prazo prescricional,
será um marco de interrupção da prescrição. Com base neste entendimento, a primeira
turma do STF indeferiu Habeas Corpus que alegava a prescrição, uma vez que decorrido
mais de 14 anos entre a sentença condenatória e o julgamento de recurso pelo STJ.
Raquel El-Bachá Figueiredo (Salvador/BA) escreveu:
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível o
acórdão no 2º grau valer como marco interruptivo da prescrição quando este acórdão,
ao confirmar a condenação, modifica a pena de modo a refletir no cálculo do prazo
prescricional, tendo relevância jurídica.
O Supremo Tribunal Federal entende que o acórdão, que modifica a pena
de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, deve ser considerado marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Isso porque num segundo momento, após fixada a pena ao acusado, o
parâmetro a ser observado nos moldes do art. 109 do Código Penal, passa a ser não
mais a pena em abstrato, mas a pena efetivamente aplicada. Essa é também orientação
do art. 110 do mesmo código, segundo o qual “a prescrição depois de transitar em
julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos
fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente”.
Desta forma, se houve decisão do órgão ad quem alterando os parâmetros
da pena, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, esta decisão passa a ser um
março interruptivo, assim como os previstos no art. 117 do Código Penal.

Questão 03 (elaborada pelo Defensor Público Dr. Kleber Vinicius)
Um apenado foi surpreendido, em 25/10/2006, na posse de componente de aparelho
de telefonia celular que, segundo ele, seria uma placa. A conduta praticada pelo
apenado pode ser considerada falta grave? Segundo entendimento do STJ, acessório
essencial enseja reconhecimento de falta grave? Justifique.

Rafael Figueiredo Pinto (Salvador/BA) escreveu:
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À luz da legislação pátria vigente no período em que o apenado foi
surpreendido na posse de um componente de aparelho de telefonia celular, é possível
afirmar que tal conduta não era típica, por faltar-lhe previsão legal; logo, não era
considerada falta grave.
Entretanto, com o advento da Lei n. 11.466/07, que incluiu o inciso VII ao
art. 50 da Lei de Execução Penal, a conduta supradescrita passou a ser típica,
configurando falta grave para os apenados que nela incorrem. Neste sentido, o STJ
firmou o entendimento de que, além da posse do aparelho de telefonia celular, também
a posse de acessório essencial para o seu funcionamento ensejam o reconhecimento de
falta grave (HC 188.072-SP).
Beatriz Santos Carvalho (Niterói/RJ) escreveu:
Antes do advento da L. 7210/2007 não se poderia considerar falta grave a
posse de componente de aparelho celular, pois a LEP não determinava que esse seria
um requisito a ensejar a falta grave. Com o advento da lei passou-se a considerar falta
grave de acordo como art. 50, VII, a posse de aparelho celular.
" VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo"
De acordo com entendiemnto do STJ, veiculado em informativos de usa
jurisprudência a posse de acessório essencial de aparelho celular também pode ser
considerado como ensejador da falta grave para o apenado.
Assim, se o apenado tivesse sido surpreendido após a entrada em vigor da
lei seria ele punido pela falta grave, porém, devido a sua conduta ser anterior a lei não
há que se falar em conduta ensejadora da falta grave.
Raquel El-Bachá Figueiredo (Salvador/BA) escreveu:
Após o advento da Lei n. 11.466/07, é entendimento pacífico no STJ de
que a posse de aparelho telefônico, rádio ou similar, ou dos componentes essenciais
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, é
considerado Falta Grave.
Na espécie nota-se que o apenado foi surpreendido em data anterior a lei
nº 11.466/2007, fato que não poder ser considerado como falta grave, visto que a lei
penal não pode retroagir para prejudicar o réu.
Adriano Justi Martinelli (São Bernardo do Campo/SP) escreveu:
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Não estamos diante de uma falta grave porque o apenado foi
surpreendido com o componente de telefonia celular em 25/10/2006, antes, portanto,
da entrada em vigor da Lei n° 11.466/2007, que incluiu o inciso VII ao art. 50 da Lei de
Execução Penal, a referida conduta passou a ser considerada típica após 28/3/2007,
data de sua entrada em vigor. Assim, não incide, in casu, a falta grave, em estrita
obediência ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art.
5°, XL, CF).
Cuida-se de uma novatio legis in pejus, uma vez que impõe um sistema
mais gravoso ao condenado, devendo ser aplicado somente para fatos ocorridos após a
sua entrada em vigor. Sua aplicação ao fato pretérito violaria mortalmente o princípio
albergado no art. 1° do Código Penal e na Carta Magna, o da legalidade (art. 5°, XXXIX),
pois quando ocorrido o fato a lei ainda não existia no mundo jurídico.
Acrescente-se que o Estado não pode legislar sobre essa temática, por
exegese do art. 49 da LEP, que é muito clara quando declara que compete ao Estado,
somente no caso das faltas disciplinares médias e leves, por legislação local, defini-las.
Foi excluída, por conseguinte, a teor do dispositivo mencionado, a possibilidade do
legislador estadual enumerar condutas disciplinares que consistiriam em falta grave.
Enfim, somente após 28/03/2007, entrada em vigor da Lei n° 11.466, o STJ
firmou o entendimento de que não só a posse do aparelho de telefonia celular como
também o de acessório essencial a seu funcionamento ensejam o reconhecimento de
falta grave. Mas no caso em tela, por ofender o princípio da irretroatividade da lei penal
maléfica, a falta grave não deve ser reconhecida.
Carolina Vizeu Soares Bezerra (Rio de Janeiro/RJ) escreveu:
No caso concreto em tela, a conduta do apenado não pode ser
considerada falta grave, tendo em vista que ocorreu em 25/10/2006, antes da vigência
da Lei 11.466/2007, a qual alterou a Lei de Execução Penal e inseriu no rol das faltas
graves o seguinte: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que: (…) VII. tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo. Assim, já que a posse pelo réu em comento de componentes de aparelho
celular no interior de presídio não é considerada falta disciplinar grave, já que, à época
dos fatos, não era tipificada como tal na LEP.
O Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que o
acessório essencial também enseja reconhecimento de falta grave, como portar chip de
celular, embora a lei tenha mencionado expressamente apenas o porte de aparelho
telefônico, rádio ou similar. Nesses termos, o Tribunal entende que a referida norma
deve ser interpretada de maneira que a proibição se estenda aos componentes dos
aparelhos e que interpretação diversa seria o mesmo que burlar a intenção do
Preparação de qualidade para concursos? http://ebeji.com.br

6

GEDPU Subjetiva

http://ebeji.com.br/GEDPU

legislador, uma vez que o escopo maior da lei é simplesmente evitar a comunicação dos
presos.
Fernanda Pinto (Rio de Janeiro/RJ) escreveu:
Não. Porque a conduta foi realizada antes da edição da lei 11.466/2007,
que introduziu o inciso VII ao art. 50 da LEP, o que deve ser considerado conduta atípica,
art. 5°, XLda CR.
Após a edição da lei, para o STJ, a posse de qualquer peça essencial ou não
de celular permite a aplicação de falta grave, deve ser ressaltado, que tal entendimento
é uma interpretação extensiva da lei, pois o art. 50, inc. VII da LEP é claro ao relacionar a
falta grave a posse de aparelho que permita a comunicação com o mundo externo do
preso e uma peça ou acessório não tem o condão de realizar tal comunicação, trata-se
de interpretação da lei in Malan partem ao réu o que é vedado pela constituição, além
de contrariar o principio da proporciopnalidade, em que se pune na mesma medida
aquele que detem o aparelho daquele que possui uma parte.

Questão 04 (elaborada pelo Defensor Público Dr. Kleber Vinicius)
É constitucional a autorização para contratação precária de advogados para exercer a
função de defensores públicos até a realização de concurso público?

Rafael Figueiredo Pinto (Salvador/BA) escreveu:
Em recente decisão (26/05/11), o STF, por votação unânime, declarou a
inconstitucionalidade de artigo 84 da Lei Complementar n. 54/06 do Estado do Pará,
que mantinha, na condição de "estatutários não estáveis", advogados não concursados
investidos na função de defensores públicos, situação que perduraria até o advento de
concurso público para provimento de defensores públicos.
Na ocasião, entendeu o STF que a referida aberração jurídica violava os
artigos 37, II e IX, e 134, parágrafo único, da C.F/88, fundamentos estes que, levados em
consideração, ensejaram na procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4.246.
Adriano Justi Martinelli (São Bernardo do Campo/SP) escreveu:
Nos termos do artigo 134,§1 da CF/88 (alterado pela EC 45/2004), o
constituinte assegurou a forma de ingresso ao cargo de defensor público: pela via do
concurso público de provas e títulos. Neste mesmo sentido estabelece o artigo 24 da LC
80/94 (Lei Geral da Defensoria Pública). Esse é o regime jurídico público de contratação
de defensores.
Preparação de qualidade para concursos? http://ebeji.com.br
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No entanto, conforme pode se depreender do julgamento da ADI 4246
ajuizada pelo Governador do Estado do Pará (informativo 628/STF), o Supremo
entendeu como inconstitucional a norma que autoriza a contratação precária de
advogados para atuarem como defensores públicos até a realização de concurso.
Sabiamente, o Supremo aplicou seu entendimento reiterado no sentido de que, a
norma que permite a contratação precária de advogados para tal mister constitucional
não se adequa ao texto permanente (art. 37, II e 134) nem ao texto transitório da CF/88
(art. 22, ADCT).
O douto PGR em seu parecer ministerial também afirmou que esse modo
de contratação desrespeita frontalmente a Constituição.
Nesse sentido, o STF julgou procedente o pedido da ADI 4246 para
declarar a inconstitucionalidade da norma que dava embasamento para tal contratação,
no entanto, a Corte Suprema também convalidou as contratações até então vigentes, a
fim de evitar lesão ao principio da continuidade do serviço público, bem como, para
manter a distribuição de defensores nas comarcas em que a defensoria está instalada,
uma vez que, os necessitados (seja em decorrência das funções típicas ou atípicas da
defensoria) não podem ser prejudicados pela ilegalidade por parte do administrador
público.
Por fim, cabe ressaltar que no vigente mês de junho de 2011, 29 (vinte e
nove) novos defensores públicos concursados tomaram posse, o que de fato, colabora e
em muito para um atendimento de qualidade aos destinatários da missão constitucional
da defensoria.
Bruna Bittencourt de Araújo (Belo Horizonte/MG) escreveu:
A autorização para contratação precária de advogados para exercer a
função de defensores públicos até a realização de concurso público é inconstitucional,
na medida em que ofende o princípio do concurso público previsto no art. 37, II e art.
134, ambos da CF.
A Constituição Federal expressamente prevê a instituição da Defensoria
Pública, sendo sua atribuição prestar orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. Por conseguinte, não é permitida que
outros agentes sejam remunerados pelo Estado para prestar essa função, seja de forma
permanente, seja temporária. Protege-se, desse modo, essa instituição essencial à
justiça, impedindo a usurpação de sua atividade, e o princípio do concurso público.
Nesse sentido, o pleno do STF decidiu na ADI 4246, informativo 628,
declarando inconstitucional lei complementar paraense que autorizava a contratação
temporária de advogados para exercerem a função de defensores públicos.
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Peça Judicial (elaborada pelo Defensor Público Dr. Kleber Vinicius)
João do Valle procurou a Defensoria Pública da União e narrou a seguinte situação:
O assistido trabalhou na empresa Astor Kerry no período de 1/7/1970 a 5/4/1974,
como optante de FGTS. Os depósitos eram efetuados no Banco Bandeirantes do
Comércio S/A, através da agência de Miracatu SP.
Note-se que o Banco Bandeirante do Comércio alterou sua denominação para Banco
Bandeirantes S/A, em 26/8/1974. Posteriormente, em 8.1.2001, transferiu o controle
societário para o Banco Unibanco S/A e este mudou sua denominação para Unicard
Banco Múltiplo S/A e atualmente se denomina como Banco Itaú Unibanco S/A.
A partir de 11/05/1991, a Caixa Econômica Federal assumiu o controle de todas as
contas vinculadas de FGTS (art. 12, da Lei 8.036/90).
Ocorre que o Unibanco e nem a Caixa Econômica Federal localizaram a conta
vinculada de FGTS de titularidade do promovente, pelo período em que trabalho na
empresa Astor Kerry.
Considerando que o Banco Itaú Unibanco S/A sucede o Banco Unibanco e o Banco
Bandeirantes do Comércio S/A e a Caixa Econômica Federal é a atual gestora das
contas de FGTS, inclusive a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
afirma que a Caixa Econômica Federal é a atual sucessora de todas as instituições
financeiras em relação de FGTS, entendemos que na espécie são responsáveis
solidariamente para que indenizem a quantia equivalente em conta vinculada de FGTS
para o requerente, alusivo ao período trabalhado na empresa Astor Kerry.
Acrescenta-se ainda que em razão da opção pelo FGTS ter ocorrido em 1/7/1970, os
valores acima deverão ser corrigidos progressivamente na proporção de 3%, durante
os dois primeiros anos e 4%, a partir do terceiro ano, pois a demissão ocorreu sem
justa causa, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.036/90.
Outrossim, deverá ainda obter as diferenças das correções monetárias referentes aos
planos econômicos cognominados de Bresser, Verão, Collor e Collor I.
Através de Defensoria Pública o requerente tentou por diversas solucionar a questão
administrativamente junto às referidas instituições financeiras, contudo não foi
possível. Com efeito, não lhe resta outra alternativa salvo a de buscar a proteção de
seus direitos junto ao Poder Judiciário.
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Na condição de Defensor Público Federal responsável pela situação apresentada,
elabore a peça cabível.

Diego Calandrelli (São Paulo/SP) escreveu:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ___ª VARA FEDERAL
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE (-)
Autor: João do Valle
Réus: Caixa Econômica Federal e Banco Itaú Unibanco S/A
JOÃO DO VALLE, pessoa física, (profissão), R.G n.º (-), CPF n.º (-), residente
e domiciliado na (-), sob os auspícios da Defensoria Pública Federal, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 5º, XXII, da
Constituição Federal, art. 2º, da Lei 8.036/90 e art. 282 e seguintes, do Código de
Processo Civil, ajuizar a presente
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO DAS PARCELAS PAGAS A
TÍTULO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica, instituição
bancária, CNPJ n.º (-), estabelecida na (-) e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, pessoa
jurídica, instituição bancária, CNPJ n.º (-), estabelecida na (-), pelos motivos de fato e
direito a seguir expostos.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
O Autor é pessoa pobre na conceituação jurídica do termo, não podendo
arcar com as custas e as verbas de sucumbência sem comprometer a sua sobrevivência
e de sua família. Nesse sentido, nos termos do art. 4º, da Lei 1.060/50, requer-se a
concessão da gratuidade da justiça.
DAS PRERROGATIVAS DE DEFENSORIA PÚBLICA
A Defensoria Pública Federal representa em juízo o Autor da demanda. Por
isso, faz jus às prerrogativas legais de intimação pessoal e contagem em dobro de todos
os prazos judiciais, consoante art. 44, I, da Lei Complementar 80/94.
DOS FATOS
O Autor trabalhou na sociedade empresária Astor Kerry, CNPJ n.º (-), no
período de 01/07/1970 a 05/04/1974, quando foi demitido sem justa causa. No período
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assinalado, o Autor era optante do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (doravante
apenas "FGTS"), ocasião em que todos os depósitos relativos ao FGTS foram realizados
na instituição bancária Banco Bandeirantes do Comércio S/A, mais especificamente, na
agência do Município de Miracatu, Estado de São Paulo (documentos anexos).
A instituição bancária em referência alterou sua denominação social para
Banco Bandeirantes S/A, em 26/8/1974. Posteriormente, em 08/01/2001, transferiu o
controle societário para o Banco Unibanco S/A e este mudou sua denominação para
Unicard Banco Múltiplo S/A e atualmente se denomina como Banco Itaú Unibanco S/A,
primeiro Réu desta ação.
Em 11/05/1991, por força do art. 12, da Lei 8.036/90, todos os depósitos
de FGTS passaram ao controle da Caixa Econômica Federal, segundo Réu. Entretanto,
em pesquisa na data de (-), tanto o Banco Itaú Unibanco quanto a Caixa não localizaram
os depósitos de FGTS realizados em nome do Autor pela sociedade Astor Kerry no
período de 01/07/1970 a 05/04/1974.
Nesse sentido, o Autor, por meio de representação desta Defensoria
Pública, tentou diversas vezes, em contato com os Réus, solucionar a questão
administrativamente, a fim de que o Autor recebesse todos os valores depositados a
título de FGTS, acrescidos dos juros legais, expurgos inflacionários e correção monetária.
Entretanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, não restando outra alternativa ao
Autor senão o ajuizamento da presente ação.
São os fatos.
DO DIREITO
DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
Segundo a Súmula 210, do C. Superior Tribunal de Justiça, a ação de
cobrança dos créditos de FGTS prescreve em 30 anos. Entretanto, segundo
jurisprudência amplamente dominante do mesmo Tribunal Superior, o início do prazo só
se deve dar a partir do conhecimento do prejuízo, que, no caso, ocorreu quando da não
localização pelos Réus das contas vinculadas ao FGTS em nome do Autor, o que ocorreu
em (-).
Assim, em homenagem à teoria da "actio nata", deve se afastar a
prescrição das parcelas de FGTS na presente ação.
DA SOLIDARIEDADE DOS RÉUS PELOS DEPÓSITOS DE FGTS
O antigo empregador do Autor, sociedade Astor Kerry, depositou no
período de 01/07/1970 a 05/04/1974 os seus saldos de FGTS. Entretanto, nem a Caixa,
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atual controladora dos depósitos, nem o primeiro Réu encontraram os depósitos de
FGTS efetuados, demonstrando nitidamente que o serviço prestado por ambos foi
ineficiente, em notório prejuízo aos direitos do Autor.
A partir do momento em que o Autor optou pelos depósitos de FGTS, no
período de 01/07/1970 a 05/04/1974, era dever da instituição bancária ter, no mínimo,
um controle sobre as parcelas depositadas, senão por função pública delegada, ao
menos por força de pacto contratual (art. 628, do Código Civil).
Da mesma forma, a Caixa, atual controladora das contas de FGTS, deveria
ter em seus arquivos todos os registros dos depósitos, valores depositados, em relação
a todos os depositantes, inclusive, o Autor, comprovando também que o serviço
prestado não foi adequado, ainda mais quando o vínculo jurídico para controle de tais
contas advém de convênio celebrado com a Fazenda Nacional, órgão representativo da
União, e está fulcrado no art. 9º, da Lei 8.036/90.
Nesse sentido, por ambas terem agido com culpa (art. 186, do CC/02), sua
responsabilidade deve ser solidária para a devolução integral do FGTS pago pelo Autor,
acrescido dos juros legais e da correção monetária.
Assim, tendo em vista a opção pelo FGTS ter ocorrido em 01/07/1970,
requer sejam condenadas as Rés à devolução das parcelas pagas de FGTS, depositadas
no período de 01/07/1970 a 05/04/1974, acrescidas de juros na proporção de 3%,
durante os dois primeiros anos e 4%, a partir do terceiro ano, pois a demissão ocorreu
sem justa causa, nos termos do art. 13, da Lei nº 8.036/90.
Ademais, requer-se, ainda, a correção dos depósitos com os expurgos
inflacionários reconhecidos pela jurisprudência, quais sejam, os planos Bresser, Verão,
Collor e Collor I.
DOS PEDIDOS
Por todo o acima exposto, requer-se:
a) seja concedida a justiça gratuita ao Autor por ser pessoa pobre na
conceituação jurídica do termo (art. 4º, da Lei 1.060/50);
b) sejam respeitadas as prerrogativas da Defensoria Pública Federal, quais
sejam, a intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os prazos judiciais (art. 44,
I, da LC 80/94);
c) sejam citadas as Rés para que, querendo, apresentem sua contestação
no prazo legal;
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d) sejam produzidas todas as provas em direito admitidas, especialmente,
as provas orais e documentais;
No final, tendo em vista a opção pelo FGTS ter ocorrido em 01/07/1970,
requer sejam condenadas as Rés à devolução das parcelas pagas de FGTS, depositadas
no período de 01/07/1970 a 05/04/1974, acrescidas de juros na proporção de 3%,
durante os dois primeiros anos e 4%, a partir do terceiro ano, pois a demissão ocorreu
sem justa causa, nos termos do art. 13, da Lei nº 8.036/90.
Ademais, requer-se, ainda, a correção dos depósitos com os expurgos
inflacionários reconhecidos pela jurisprudência, quais sejam, os planos Bresser, Verão,
Collor e Collor I.
Atribui-se à causa o valor de R$ (-).
Pede deferimento.
(Local), (data), (ano).
(Nome do Defensor Público Federal)
Defensor Público Federal
OAB/(-) n.º (-)
NOTA GEDPU: Segue espelho de correção elaborado pelo Dr. Kleber Vinicíus:
DA QUALIFICAÇÃO
ENDEREÇAMENTO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA
__ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ___.
PEÇA CABÍVEL: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO DAS
PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA (artigo 3º da Lei nº 1.060/50)
INTIMAÇÃO PESSOAL/PRAZO EM DOBRO (artigo 44, I, LC 80/94)
DO MÉRITO
DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO (Súmula nº 210 do STJ)..
DA SOLIDARIEDADE DOS RÉUS PELOS DEPÓSITOS DE FGTS.
DO PEDIDO
a) a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, por ser a parte
autora juridicamente pobre, não possuindo condições de arcar com as custas
honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento ou de sua família;
b) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, com sede
___, de todos os atos processuais e a contagem em dobro de todos os prazos,
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na forma do art. 44, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94;
c) sejam citadas as Rés para que, querendo, apresentem sua
contestação no prazo legal;
d) sejam condenadas as Rés à devolução das parcelas pagas de
FGTS, depositadas no período de 01/07/1970 a 05/04/1974, acrescidas de
juros na proporção de 3%, durante os dois primeiros anos e 4%, a partir do
terceiro ano, pois a demissão ocorreu sem justa causa, nos termos do art. 13,
da Lei nº 8.036/90;
e) requer-se, ainda, a correção dos depósitos com os expurgos
inflacionários reconhecidos pela jurisprudência, quais sejam, os planos Bresser,
Verão, Collor e Collor I.
Local, data e Assinatura (Defensor Público Federal)
Ausência de expressões que possam ser consideradas
identificatórias
Obs: observe os aspectos não atendidos no espelho de correção.
NOTA GEDPU: O presente espelho foi elaborado pelos
mediadores e colaboradores do GEDPU para fins de preparação, podendo a
eleição dos aspectos formais e materiais sob análise diferir do adotado pelas
bancas de concurso. A análise da redação considera aspectos de estilo, coesão,
coerência e estrita observância aos pontos elencados. LEGENDA: "OK" –
Aspecto atendido; "X" – Aspecto não atendido; "P" – Aspecto parcialmente
atendido.
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