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SENTENÇA

Trata-se  de  ação  sob  o  procedimento  comum  ajuizada  pela  ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL –  ANASPS 

contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos 

aos ora representados a título de exercícios anteriores, independentemente de disponibilidade de 

dotação orçamentária, tudo a ser apurado em ulterior liquidação e/ou cumprimento de sentença, 

valores atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora.

Afirma que diversas rubricas relativas a exercícios anteriores foram reconhecidas 

administrativamente  pela  ré,  porém,  não  vêm  sendo  pagas,  ao  fundamento  de  ausência  de 

dotação orçamentária.

Inicial instruída com os documentos de fls. 23/57.

Citada, a ré apresentou a contestação de fls. 61/78, arguindo, em preliminar, falta 

de interesse de agir, ilegitimidade ativa em razão da não apresentação de autorização específica 

e individualizada dos associados representados,  limitação dos efeitos territoriais  da decisão e 

incompetência do juízo em relação aos autores que residem fora da jurisdição do Distrito Federal. 

No mérito, sustenta que está vinculada ao princípio da legalidade, e que é condição essencial 
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para o pagamento de quaisquer dos valores pleiteados, a disponibilidade orçamentária. Ao final, 

requer a improcedência do pedido.

Réplica – fls. 81/89.

É o relatório. DECIDO.

Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, pois apesar da ré alegar que 

não  existe  nenhuma  pretensão  resistida  em  causa,  apresentou  contestação  impugnando  as 

razões da autora e pleiteando a improcedência do pedido. 

Não há que se falar em limitação do número de representados, uma vez que se 

trata de substituição processual.

Não  existe  a  alegada  limitação  territorial  dos  efeitos  da  sentença  diante  da 

condição de foro nacional conferida ao Distrito Federal pelo art. 109, XI, §2°, da Constituição, e, 

por esta mesma razão, não há que se falar em incompetência deste juízo.

Passo à análise do mérito.

Quanto  ao  mérito,  o  direito  dos  ora  substituídos  é  cristalino,  dado  que  a  ré 

reconheceu administrativamente a dívida relativa a exercício anteriores, alegando tão-somente 

sua impossibilidade de efetuar o pagamento diante da inexistência de dotação orçamentária. 

Em que pese a necessidade de prévia dotação orçamentária para a realização de 

despesas  no  âmbito  da  administração  pública,  isto  não  pode  ser  pretexto  para  negar 

indefinidamente  o  pagamento  de  diferença  salarial  reconhecida,  inclusive,  no  âmbito 

administrativo.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região:

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PENSIONISTA  DE  EX-SERVIDOR 
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PÚBLICO  DO  MINISTÉRIO  DA  FAZENDA.  RECONHECIMENTO 
ADMINISTRATIVO  DA  DÍVIDA  DE  EXERCÍCIOS  ANTERIORES. 
POSTERGAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  INTERESSE  DE  AGIR. 
CONDICIONAMENTO  DA  SATISFAÇÃO  DO  CRÉDITO  À  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 
MORA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ERRO  MATERIAL.  CORREÇÃO  DE 
OFÍCIO.
1. Não há de se falar em ausência de interesse processual daquele que pretende 
obter, judicialmente, o pagamento de parcelas reconhecidas administrativamente 
e  não  quitadas,  pois,  embora  o  ente  público  admita  a  existência  da  dívida, 
condiciona a satisfação do crédito à existência de dotação orçamentária.  
2. Embora o pagamento de despesas no âmbito da Administração Pública seja 
condicionado à existência de prévia dotação orçamentária, a União não pode se 
furtar do cumprimento de uma obrigação legal, com base em Portaria Conjunta da 
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que prevê a forma de pagamento de dívidas superiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta  mil  reais)  de  maneira  parcelada,  de  acordo  com critérios  a  serem 
estabelecidos  pelo  órgão  respectivo,  além  de  condicionar  o  pagamento  à 
existência de dotação orçamentária. 
3. Tratando-se de dívida relativa ao período de setembro de 1995 a dezembro de 
2003, no valor de R$ 153.641,79, o ente público já deveria ter providenciado tal 
dotação.  
4.  A mera  alegação  de  necessidade  de  dotação  orçamentária  prévia  não  é 
suficiente  para  justificar  a  dilação  indefinida  no  tempo  do  adimplemento  da 
obrigação pela União Federal. [...]”
(AC  0035989-77.2006.4.01.3400  /  DF,  Rel.  JUÍZA  FEDERAL  MONICA 
SIFUENTES  (CONV.),  Rel.Conv.  JUIZ  FEDERAL  ITELMAR  RAYDAN 
EVANGELISTA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.45 de 06/05/2010)

Diante  do  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO para 

condenar a ré ao pagamento das quantias devidas aos ora substituídos a título de exercícios 

anteriores,  rubricas  reconhecidas  administrativamente  até  a  data  do  ajuizamento  desta  ação, 

atualizadas  desde  a  data  em  que  cada  pagamento  era  devido,  até  o  efetivo  pagamento,  e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação, tudo em conformidade com o Manual de Cálculos 

da Justiça Federal.

Condeno  a  ré  ao  pagamento  das  custas  processuais,  em  ressarcimento,  e 

honorários advocatícios cujo percentual será definido após a liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, § 4º, II do NCPC.
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Havendo recurso de apelação, à parte recorrida para contrarrazões. Apresentadas 

preliminares nas contrarrazões, vista ao apelante. Tudo cumprido, remetam-se ao TRF.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Brasília, 7 de julho de 2016

ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
Juíza Federal Titular da 20ª Vara/DF
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