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      Homenagem 

O julgamento da Ação Civil Pública nº 

1999.34.00.021695-4/DF nos traz à memória todo o 

período de lutas e vitórias alcançadas nesses 13 anos 

de duração do processo judicial. 

Muitos colegas tiraram desse estímulo negativo mo-

tivação para perseguir com mais afinco a valoriza-

ção do cargo de Analista-Tributário. Esperávamos 

que, no dia em que a ação fosse definitivamente jul-

gada improcedente, tivéssemos já superado todos os 

obstáculos no caminho para o pleno reconhecimento 

da importância do cargo de Analista-Tributário. 

A Ação Civil Pública nº 1999.34.00.021695-4/DF 

ainda não foi definitivamente julgada e, ainda, esta-

mos longe de alcançarmos nosso pleno reconheci-

mento (funcional e salarial), mas já sentimos a au-

sência de valorosos colegas que nos deixaram pre-

maturamente nessa jornada. Sei que se alegrariam 

com a notícia do recente julgamento da ACP. 

Nilson Mendes Júnior, Rodrigo Ribeiro Thompson e 

Nilson Pinto de Carvalho foram parceiros que deixa-

ram legado para a categoria dos Analistas-

Tributários. Sua falta é sentida e lamentada por seus 

colegas mais próximos e mesmo por aqueles que, 

mesmo longe, os admiravam por seu desprendimen-

to e competência.  

Especialmente a eles e aos bravos colegas que já 

partiram, conhecidos e anônimos, dedicamos esta 

edição especial da DAJ Informa. 
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Editorial 
 

 

Não há mal que sempre dure 

 

 

Desde 1998, data em que ingressei na Secretaria da Receita Federal, já se 

percebia certa animosidade entre Técnicos e Auditores-Fiscais. Passados 15 

anos, a situação subsiste, mas creio que já tenha alcançado seu limite. 

Ao questionar aos colegas Técnicos o porquê daquela animosidade a res-

posta vinha rápida: reduziram nossa RAV! Os poucos Auditores que se dig-

navam a responder o porquê desse tipo de atitude, diziam que eram os Téc-

nicos que queriam virar Auditores. 

Inacreditavelmente, essa resposta, antes de alguns, tornou-se coro para justi-

ficar um sem número de ingerências do Unafisco Sindical nos pleitos dos 

Técnicos do Tesouro Nacional, dos Técnicos da Receita Federal e, final-

mente, do Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.  

A Ação Civil Pública nº 1999.34.00.021695-4 é um dos casos que demons-

tram com cores vivas essa constatação. Antes de forma discreta, mais recen-

temente de maneira explícita, o Sindifisco deixou suas marcas nesse proces-

so. 

De sorte que a improcedência da ACP 1999.34.00.021695-4 porá fim a ini-

ciativa que visava dar guarida aos anseios de um seguimento elitista e retró-

grado de servidores. 

Igual sorte restará à ADI 4.616 e a todas outras iniciativas que a ela se ali-

nharem. Não há mais espaço para aventuras destrutivas. 

 

Forte abraço a todos, 

 

João Jacques S. Pena 

Dir. de Assuntos Jurídicos  
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Entrevista 
 

O Sindireceita teve papel fundamental na defesa da categoria dos Analistas-Tributários frente à Ação 

Civil Pública nº 1999.34.00.021695-4. Quando de sua propositura, o presidente do então Sindtten 

Hélio Bernades sofreu como ninguém as angústias e ansiedade provocadas por esse ataque, sem pre-

cedentes, ao futuro do cargo. 

Na entrevista desta edição especial, Hélio Bernades conta os momentos de apreensão e tomada de 

decisões que se mostraram fundamentais para o indeferimento da ACP nº 1999.34.00.021695-4 em 

primeira e segunda instância. 

 

DAJ Informa: O ano de 1999 

foi marcado por decisões difí-

ceis e conquistas que viabiliza-

ram a rota ascendente pela 

qual caminhou o cargo de 

Analista-Tributário até a situa-

ção atual. Qual o cenário polí-

tico que verdadeiramente mo-

tivou a ACP nº 

1999.34.00.021695-4 ? 

Hélio Bernades: Podemos 

dizer que a ACP foi fruto da 

reação corporativista do Una-

fisco Sindical frente ao reco-

nhecimento (pelo Governo 

Federal) da necessidade do 

grau de escolaridade superior 

para ingressar no cargo de 

Técnico da Receita Federal. 

Estávamos vivendo o primeiro 

ano do segundo mandato de 

Fernando Henrique Cardoso, 

ano de profundos ajustes na 

economia e acelerada desvalo-
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rização do Real. Os anos ante-

riores foram de incerteza para 

os servidores públicos fede-

rais, com a perda de vários 

direitos e precarização da esta-

bilidade, paridade e integrali-

dade. 

Naquele ano, concluímos ne-

gociação árdua com o Governo 

na qual obtivemos ajuste em 

nossa tabela de vencimentos, 

mas principalmente alcança-

mos bandeira histórica da ca-

tegoria que era o requisito de 

ingresso de nível superior. Es-

sa exigência pode parecer ba-

nal hoje falando, ainda se ob-

servarmos que mais de 90% 

dos aprovados nos concursos 

públicos (que exigia conhe-

cimentos em contabilidade, 

direito constitucional, direito 

tributário, direito administra-

tivo, línguas estrangeiras etc.) 

já possuíam nível superior de 

escolaridade, mas em verdade 

demonstrava o reconhecimen-

to da importância do cargo na 

estrutura da Secretaria da Re-

ceita Federal e dentre as car-

reiras chamadas típicas de 

Estado. 

Por outro lado, a Medida Pro-

visória 1.915/99 estabeleceu 

nítida separação de atividades 

de administração (reservadas 

aos cargos e funções comissi-

onadas de administração) e 

atividades técnicas (reservadas 

aos cargos da Carreira Audito-

ria da Receita Federal). Essa 

distinção incomodou o Unafis-

co Sindical, que por fomentar 

essa ação deixou claro que 

entendia que a existência de 

dois cargos de nível superior, 

eminentemente técnicos, den-

tro da mesma carreira poria em 

risco a situação de domínio do 

cargo de Auditor-Fiscal dentro 

da Receita Federal. 

Por fim, o requisito de nível 

superior para ingresso apenas 

refletiu a realidade do cargo de 

Técnico, que já exercia de 

forma concorrente várias ati-

vidades com os Auditores-

Fiscais e contribuía de forma 

imprescindível para o aprimo-

ramento da Secretaria da Re-

ceita Federal. 

DAJ Informa: O voto do De-

sembargador Federal Vogal no 

julgamento da ACP no TRF1 

traz reprimenda pública à ação 

do Sindifisco Nacional no âm-

bito dessa ação. O Unafisco 

Sindical (o sindicato dos Audi-

tores-Fiscais da SRF antes da 

fusão com os Auditores-

Fiscais da Previdência Social) 

assumiu desde logo ter provo-

cado o Ministério Público Fe-

deral para ingressar com essa 

ação? 

Hélio Bernades: No início, 

tentou-se creditar ao Ministé-

rio Público Federal a iniciativa 

independente do feito (provo-

cado por representação de al-

guns auditores), sem a influên-

cia do Unafisco Sindical. Após 

o julgamento em primeira ins-

tância da ACP em 2002, essa 

máscara cai definitivamente 

em maio de 2011 com o pedi-

do de ingresso do Unafisco 

Sindical como assistente do 

Ministério Público Federal. 

Possivelmente esse pedido 

compôs a linha de ataque jun-

tamente com as representações 

que culminaram na ADI 

4.616/2011. Novamente, bus-

ca-se conter a trajetória as-

cendente do cargo de Analis-

ta-Tributário que obteve ne-

gociação exitosa sob a gestão 

do Presidente Paulo Antenor 

em 2008, com efeitos até ju-

lho de 2010. 

DAJ Informa: O brilhantis-

mo da atuação do Dr. Aldir G. 

Passarinho pode-se notar tan-

to em primeira como em se-

gunda instância, assegurando 

o direito da categoria dos 

Analistas-Tributários. Como 

se deu a escolha desse escritó-

rio? 

Hélio Bernades: O escritório 

do Ministro (aposentado do 

STF) Aldir G. Passarinho, 

desde início, goza de amplo 

reconhecimento no âmbito 

jurídico, seja pelo amplo e pro-

fundo conhecimento acumula-

do, seja pela honestidade e 

honradez com que conduz as 

causas que aceita patrocinar. 

Quando procuramos Dr. Aldir 

para defender os interesses de 

nossa categoria na ACP, antes 

de ouvir qualquer tipo de pro-

posta, quis primeiro se con-

“Podemos dizer que a 

ACP foi fruto da reação 

corporativista do Una-

fisco Sindical frente ao 

reconhecimento (pelo 

Governo Federal) da 

necessidade do grau de 

escolaridade superior 

para ingressar no cargo 

de Técnico da Receita 

Federal.” 
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vencer da legalidade e consti-

tucionalidade da norma ataca-

da pelo Ministério Público 

Federal. Somente após pro-

funda análise do caso, conven-

cido da completa falta de razão 

do Ministério Público Federal, 

aceitou ser nosso defensor na 

ação. 

A atuação do Dr. Aldir Passa-

rinho foi importantíssima para 

a reversão de liminar conce-

dida em favor do Ministério 

Público Federal pela decisão 

de mérito do juiz federal de 

primeira instância que decla-

rou legal e constitucional a 

norma atacada. 

Gostaria de destacar que a 

tranquilidade transmitida pela 

atuação firme e tempestiva do 

escritório contratado possibili-

tou-nos dar continuidade aos 

diversos projetos de valoriza-

ção da categoria, confiantes 

no sucesso de sua atuação. 

DAJ Informa: Diante do úl-

timo julgamento, qual sua 

perspectiva quanto ao futuro 

do cargo de Analista-

Tributário? 

Hélio Bernades: Entendo que 

o TRF1, embora não tenha 

analisado o mérito como se 

fez no julgamento de primeira 

instância, põe fim à discussão 

infrutífera iniciada há 13 anos 

pelo Ministério Público Fede-

ral. 

O voto do Desembargador 

Vogal mostra a incredulidade 

do Poder Judiciário frente a 

investidas como essa, que vi-

sam o desmantelamento da 

máquina pública por questões 

obscuras e sem sentido. Vejo 

que, após 13 anos, a compre-

ensão a respeito da rigidez 

constitucional frente às rees-

truturações de cargos e carrei-

ras de servidores públicos fe-

derais amadureceu no sentido 

de não inviabilizar a moderni-

zação das estruturas. 

O mundo evolui e as carreiras 

públicas evoluirão juntamente 

com ele. 

DAJ Informa: Já agradecendo 

pela participação nesta edição 

especial, gostaríamos que dei-

xasse uma mensagem final à 

categoria.  

Hélio Bernades: Consideran-

do como marco a exigência 

do nível superior para o cargo 

de Técnico da Receita Fede-

ral, decorridos já 13 anos, ve-

jo que muito evoluímos no 

sentido de alcançar o reco-

nhecimento e a valorização 

pela qual lutamos desde a 

fundação do Sindireceita. Mas 

muito caminho ainda nos resta 

seguir. 

A ACP foi verdadeira escola 

onde vimos ser possível cres-

cer em meio à adversidade. 

Entendo que a ADI 4.616 será 

semelhante.  

Reestruturação salarial, me-

lhores condições de trabalho 

com segurança jurídica e físi-

ca são bandeiras que não po-

demos defraudar. 

Aos colegas que conosco so-

freram durante todos esses 

anos e aos mais recentes afir-

mo que nunca obtivemos nada 

sem esforço. Vamos à luta e 

prossigamos com nossa traje-

tória vitoriosa. 

.  

“Gostaria de destacar 

que a tranquilidade 

transmitida pela atua-

ção firme e tempestiva 

do escritório contrata-

do possibilitou-nos dar 

continuidade aos diver-

sos projetos de valori-

zação da categoria, 

confiantes no sucesso 

de sua atuação.” 

... 

 “A ACP foi verdadeira 

escola onde vimos ser 

possível crescer em 

meio à adversidade.” 
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Ação Civil Pública nº 1999.34.00.021695-4 
 

Nesta edição especial buscaremos esclarecer os vários aspectos concernentes à Ação Civil Pú-

blica proposta pelo Ministério Publico Federal em face de alterações legais implementadas 

pela Medida Provisória nº 1.915/99 com relação ao cargo de Técnico da Receita Federal. 

 

O que é uma ação civil pública? 
 

A ação civil pública é o instrumento processual (meio pelo qual se movimenta a prestação 

jurisdicional), previsto em leis infraconstitucionais para a defesa de interesses difusos, coleti-

vos e individuais homogêneos.  

A Lei nº 7.347/85 arrola de forma taxativa os legitimados a manejar a ação civil pública. A 

Constituição Federal do Brasil a menciona expressamente como uma das funções institucio-

nais do Ministério Público (inciso III do artigo 129). 

Segundo disciplinado pela Lei nº 7.347/85, a Ação Civil Pública tem por objetivo reprimir ou 

mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico, por infração da ordem econômica e da 

economia popular, ou à ordem urbanística, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro 

ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

 

Qual a origem da Ação Civil Pública nº 1999.34.00.021695-4 
 

Em 29 de julho de 1999, a edição da Me-

dida Provisória nº 1915, transformou a 

Carreira Auditoria do Tesouro Nacional 

em Carreira de Auditoria da Receita Fede-

ral, transpondo os cargos de Auditor-

Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico 

do Tesouro Nacional para os cargos de 

Auditor-Fiscal da Receita Federal e Téc-

nico da Receita Federal, respectivamente. 

Essa reestruturação foi importante marco 

na luta pelo reconhecimento e valorização 

da categoria, pois passou a exigir o nível 

superior para ingresso no cargo de Técni-

co da Receita Federal, reconhecendo sua 

importância dentre os cargos com ativida-

des típicas de Estado. 

Surpreendentemente, uma representação formulada por auditores fiscais e dirigida ao Ministé-

rio Público Federal argumentando suposta inconstitucionalidade da exigência da nova escola-

ridade e da transposição dos Técnicos do Tesouro Nacional para Técnicos da Receita Federal, 

motivou iniciativa de membro desse órgão sob a forma de Ação Civil Pública. 
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Do objeto da ação 
 

O membro do Ministério Públi-

co Federal, responsável pela 

propositura da ação civil pública 

nº 1999.34.00.021695-4, consi-

derou que a vigência da lei su-

postamente inconstitucional te-

ria o condão de causar danos ao 

patrimônio público pelo fato de 

transpor indevidamente servido-

res de cargo de nível médio para 

cargo de nível superior, com 

suposta burla do princípio do 

concurso público e vantagem 

indevida a esses servidores. 
 
 

Primeiro provimento 
 

A ação foi recebida pelo Juiz de primeira instân-

cia que considerou, num primeiro momento, 

plausíveis os argumentos apresentados pelo MPF. 

Assim foi concedida liminar com o condão de 

suspender a transposição dos servidores Técnicos 

do Tesouro Nacional para o cargo de Técnico da 

Receita Federal. 
 

 

 

A defesa da categoria em boas mãos, contratação do Escritório do 

Dr. Aldir G. Passarinho 
 

O Sindireceita então contratou o escritório do Dr. Aldir G. Passarinho, brilhante Ministro apo-

sentado do STF, para patrocinar a defesa da categoria na ação. 

Criterioso, Ministro Aldir somente aceitou assumir a defesa da categoria após estar convicto 

da constitucionalidade e legalidade das normas questionadas pelo Ministério Público Federal. 

Desde o início, Dr. Aldir não omitiu as dificuldades que enfentaríamos no curso do processo, 

mas conferiu-nos a tranquilidade e a segurança necessárias para podermos prosseguir com o 

trabalho de valorização do cargo de Técnico da Receita Federal. 
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O processo 
 

O pedido de litisconsorte passivo foi aceito e logo obtivemos a 

cassação da liminar por sentença definitiva de mérito proferida 

pelo Juiz da causa, considerando estarem corretos os dispositi-

vos atacados. 

O MPF não se conformou com a decisão e apresentou apelação, 

sendo o processo encaminha ao TRF1 em outubro de 2002. 

Após várias trocas de relatoria, 10 anos de trâmite (nos quais 

chegou a ser posta em pauta de julgamento por algumas vezes), 

sob a relatoria da Juíza Federal Dra. Rosimayre Gonçalves de 

Carvalho, a 2ª Turma Suplementar do TRF1 negou provimento 

à apelação do MPF por entender que a ação civil pública não é 

a via adequada para a declaração de inconstitucionalidade de lei 

em tese. 

Apresentados recursos contra essa decisão (RE e RESP), caberá 

aos Ministros dos tribunais extraordinários suas análises. 

Vale destacar o trabalho incansável Ministro Aldir Passarinho 

que tratou pessoalmente de cada fase desse processo e incumbiu ninguém menos que o Minis-

tro (aposentado do STJ) Aldir G. Passarinho Junior da sustentação oral frente à 2ª Turma Su-

plementar do TRF1. 
 

 

A lamentável atuação do Sindifisco Nacional (Unafisco Sindical) 
 

Embora discreto no início da Ação Civil Pública, o Una-

fisco Sindical partiu para o ataque aberto às alterações 

promovidas pela MP nº 1.915/99 no cargo de Técnico do 

Tesouro Nacional. Em 2011, solicitou formalmente seu 

ingresso na ação na qualidade de assistente litisconsorci-

al do MPF, mesmo sem ser afetado pelo objeto da ação. 

A transformação decorrente da fusão que originou o Sin-

difisco Nacional não demoveu a entidade de seu intento, 

que enviou advogado para sustentação oral no dia do 

julgamento da ACP. É lamentável que sindicato de ser-

vidores, que já passaram por profundas transformações, 

ache-se no direito de inspecionar e obstar a evolução de 

cargo que não representa. A ACP e a ADI 4.616 são exemplos dessas atitudes lamentáveis. 

O pedido do Sindifisco Nacional foi unanimente rejeitado pela 2ª Turma Suplementar do 

TRF1, motivando ainda severa reprimenda do Desembargador Federal Vogal em seu voto. 

 

 

Dra. Rosimayre Gonçalves de 
Carvalho 
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O acórdão 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Numeração Única: 216652919994013400 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1999.34.00.021695-4/DF 

Processo na Origem: 199934000216954 

RELATOR(A) : JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE 

CARVALHO 

APELANTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

PROCURADOR : HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

APELADO : UNIAO FEDERAL 

PROCURADOR : ANA LUISA FIGUEIREDO DE CARVALHO 

APELADO : SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS TRIBUTARIOS 

DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SINTTEN 

ADVOGADO : ALDIR GUIMARAES PASSARINHO E OUTROS(AS) 

 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. 

AUTUAÇÃO E JULGAMENTO EM APARTADO. ART. 51 DO CPC. 

AÇÃO EM QUE SE BUSCA A DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9º DA MP 1.915. 

LEGITIMIDADE DO MP. INADEQUAÇÃO DA VIA. PEDIDO 

RESSARCITÓRIO NÃO DEFINIDO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO 

COMO SUBSTITUTIVA DO CONTROLE ABSTRATO POR MEIO 

DE ADIN. IMPOSSIBILIDADE. 

1. O Sindireceita (antigo SINTTEN) e a União opuseram-se ao pedido de 

ingresso na lide, feito pelo SINDIFISCO, à alegação de que lhe falece in-

teresse jurídico para intervir a bem do assistido, de modo que é necessá-

ria a adoção do procedimento dos incisos I a III do artigo 51 do CPC. 

Por outro lado, o pedido sobreveio à sentença e quando já pronto o pro-

cesso para julgamento da apelação, estando a obstar o andamento do 

processo ao arrepio da determinação legal constante do inciso I do artigo 

51 do CPC. Pedido e impugnações que devem ser autuadas em apartado. 

2. O simples ajuizamento da ADIn n. 4616 não constitui óbice ao julga-

mento por esta Corte do pedido de declaração de inconstitucionalidade 

de lei, pelo controle difuso. Desnecessária, pois, a suspensão do proces-

so. Precedentes desta Corte. 

3. O MPF está legitimado, pois ao pretender afastar a norma em debate, 

está em defesa do patrimônio público que estaria sendo lesado com o pa-

gamento a maior dos vencimentos dos servidores eventualmente favoreci-
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dos com a medida que considera inconstitucional, além da defesa do res-

peito à ordem jurídica, notadamente à Constituição Federal. 

4. Nos termos do §1º do art. 102 da Constituição Federal, as decisões de-

finitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle abstrato da constitucionalidade produzem eficácia contra todos 

e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário 

e à Administração Pública direta e indireta, em todos os níveis da federa-

ção. Por sua vez, o reconhecimento da inconstitucionalidade em sede de 

controle difuso ou concreto tem, em princípio, eficácia bem mais modes-

ta, atingindo tão-somente as partes perante as quais a decisão foi profe-

rida, com efeitos estritamente endoprocessuais. Isso se deve ao fato de 

que o reconhecimento da inconstitucionalidade, em tal hipótese, se dá de 

forma incidental, nas razões de decidir, e não na própria decisão, de mo-

do principal. Afinal o objetivo almejado pelas partes no processo é um 

provimento jurisdicional que lhes conceda um dado bem da vida o qual 

encontraria obstáculo numa norma incompatível com a ordem constituci-

onal. 

5. O Supremo Tribunal Federal tem advertido que o “controle da consti-

tucionalidade por via incidental se impõe toda vez que a decisão da causa 

o reclame, não podendo o juiz julgá-la com base em lei que tenha por in-

constitucional, senão declará-la em prejudicial, para ir ao objeto do 

pedido” (RTJ 97/1191, rel. Min. RAFAEL MAYER ) 

6. “Define-se a competência segundo as balizas objetivas e subjetivas da 

petição inicial”(Rcl 8743 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tri-

bunal Pleno, julgado em 22/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 

PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00069), que, no caso, 

está claramente dirigida à declaração de inconstitucionalidade da MP 

191, com a condenação em obrigação de Não-Fazer a transposição, ou 

seja, impedir a produção de efeitos da norma havida por contrária ao 

texto constitucional. Não há legitimados passivos indicados na ação, sen-

do de natureza abstrata. 

7. O Ministério Público, de fato, está a utilizar a presente ação civil pú-

blica como substitutiva da ação direta, tanto que não apontou, concreta-

mente, a quem deve ser dirigida sua pretensão condenatória, feita, ao que 

parece, exclusivamente para encobrir a verdadeira ratio essendi da pre-

sente ação. 

8. Essa conclusão torna-se irrefutável, à luz do exame do pedido inicial, 

em sua plenitude, quando após pleitear a nulidade das transposições de-

correntes do artigo 9º da MP 1915, por violação ao artigo 37, incisos I e 

II da CF, no seu item b, com a condenação da União na obrigação de não 

fazer, ou seja, não efetuar a chamada transposição dos atuais ocupantes 

de cargo de Técnico do Tesouro Nacional, de nível médio para o cargo de 

Técnico da Receita Federal de Nível Superior, continua o autor, no item b 
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- aí para caracterizar o objeto diverso do controle abstrato – pleiteando o 

retorno ao status quo ante dos respectivos beneficiários e condenação 

dos autores do ato no ressarcimento do dano causado ao erário, a ser 

apurado em liquidação de sentença. 

9. No entanto, em momento algum indicou, no pólo passivo, eventuais 

servidores que sofrerão dos efeitos diretos da ação, tanto os autores do 

ato quanto aqueles efetivamente beneficiados pela regra combatida. As-

sim, o pleito de inconstitucionalidade, deduzido pelo autor da ação civil 

pública atinge todo o escopo da ação, traduzindo-se em pedido principal 

da demanda, não se podendo falar, portanto, que se cuida de mero efeito 

incidental do que restou então postulado, pois sequer indica quem são as 

pessoas a serem condenadas. 

10. Não se admite ação que se intitula ação civil pública, mas, como de-

corre do pedido, é, em realidade, verdadeira ação direta de inconstituci-

onalidade de atos normativos federais em face da Constituição Federal, 

ação essa não admitida pela Carta Magna. Precedente: Rel. Min. Morei-

ra Alves, AI 189601 AgR-GO, DJ 03.10.1997. 

ACÓRDÃO 

Decide a Segunda Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação. 

Brasília-DF, 08 de agosto de 2012 (data do julgamento). 

JUÍZA FEDERAL Rosimayre Gonçalves de Carvalho 
 

 

Voto do Desembargador Vogal 
 

A perplexidade frente à tentativa de participação 

do Sindifisco Nacional no feito não se limitou 

aos seus colegas de trabalho Analistas-

Tributários. O próprio Desembargador vogal, 

diante de tamanho disparate, manifestou-se em 

seu voto fazendo registrar o mal estar causado. 

Por entendermos que esse voto reflete o enten-

dimento maduro do Poder Judiciário a respeito 

das reestruturações de cargos e carreiras, deixa-

mos registrado esse voto histórico que demonstra 

sob o ponto de vista isento de um desembargador 

a impropriedade dos ataques do Sindifisco Naci-

onal à categoria dos Analistas-Tributários. 
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VOTO VOGAL 

 

O DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO: Acompanho 

a eminente relatora sem maiores considerações e até manifestando a mi-

nha perplexidade por não ter entendido o que pretende o assistente litis-

consorcial. Justifico por quê. O Sindifisco, que é o sindicato dos audito-

res, parece-me, defendendo a inconstitucionalidade dessa mudança de 

denominação da carreira, está a pretender que se considere inconstituci-

onal também o que ocorreu dentro da sua própria classe, porque o audi-

tor de hoje era o fiscal de consumo de ontem. Do fiscal de consumo não 

se exigia sequer nível superior; passou-se a exigir quando houve a mu-

dança de nomenclatura da carreira. Não sei se ainda há algum antigo 

fiscal de consumo na atividade como auditor ou aposentado, mas, segu-

ramente, poderemos ter aí as viúvas pensionistas, que serão atingidas se 

se conseguir demonstrar no Supremo a inconstitucionalidade desse tipo 

de mudança de nomenclatura. Isso ocorreu em todo o serviço público. 

Eu fui procurador autárquico, e, na carreira ao lado, havia os assistentes 

jurídicos, que não poderiam ir a juízo. A atividade deles era de simples 

assessoria dentro da administração direta nos ministérios. Os procurado-

res das autarquias, não; iam a juízo. 

Houve uma mudança e todos transformados em procurador federal. Ima-

ginem. O procurador autárquico diria agora que o assistente jurídico 

nunca teve atribuição para ir a juízo, o trabalho dele era administrativo, 

como que se junta numa carreira só? E mais: os antigos advogados do 

INCRA e do IBDF também foram transformados em procuradores, até 

sem concurso prestarem, mas diante da estabilidade imposta pela Consti-

tuição de 1988, porque mais de cinco anos tinham na atividade, e estão 

todos na Procuradoria federal hoje. Então, essa inconstitucionalidade, 

se vier a ser declarada, com a devida vênia, não tenham dúvida, criará o 

maior embaraço e balbúrdia dentro do serviço público e, de outro modo, 

tirará da administração, o múnus, o dever de, na sua conveniência e 

dentro do seu arbítrio, respeitando a Constituição, reorganizar as suas 

carreiras. Isso é atividade de rotina. 

Nós na Justiça reorganizamos isso também. Tivemos a figura do auxiliar 

e do técnico judiciário. O auxiliar transformado em técnico e o técnico, 

em analista. Dentro da carreira analista, ainda criamos uma subdivisão. 

O analista de atividade fim e o analista de atividade meio. Por quê? Por-

que a necessidade de gestão da administração da Justiça exigiu isso. Nós 

não poderíamos ter uma analista judiciário que cuidasse só de processo, 

nós tínhamos que ter um analista que cuidasse de orçamento, que cuidas-

se de pessoal, que cuidasse de gestão administrativa de um modo geral, 

isso é nada mais nada menos do que respeitar a necessidade que o apri-

moramento da prestação de serviço exige. O treinamento dos servidores 
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para essas atividades específicas foi uma exigência para eficiência. Aliás, 

todos os antigos fiscais federais do trabalho, da previdência, dos antigos 

institutos de transportadores de carga, de comerciário de INPI, de IAPI, 

todos viraram auditores e foram enquadrados num grupo só. Por quê? 

Porque pegamos todas as nossas autarquias previdenciárias, que cuida-

vam do comerciário, do bancário, do industriário e dos transportadores 

de cargas e reunimos numa só classe. Então quem fiscalizava o emprega-

dor do bancário passou a fiscalizar o empregador do industriário, do 

comerciário, e por aí foi. Assim, não vejo nem por que se demora tanto 

com um processo desses, treze anos, pelo que vi. Se se demora treze anos 

para se julgar uma situação dessas, que é uma situação que reflete a vida 

administrativa do próprio País nos últimos quarenta, cinqüenta anos, 

uma coisa simples – claro, pode se concordar ou discordar, mas é uma 

questão muito simples –, e mais: ainda se pretender suspender o feito de-

pois de treze anos para aguardar o quê? 

Então, pedindo vênia à sustentação do Sindifisco, acompanho inteiramen-

te a eminente relatora. 
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