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RECLAMAÇÃO.  COMPETÊNCIA  PARA  JULGA-
MENTO DE CAUSAS RELATIVAS À COMPLEMEN-
TAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGA-
DO DE  EMPRESA  SUBSIDIÁRIA  DA  RFFSA
(TRENSURB).  ALEGADA  VIOLAÇÃO  À  DECISÃO
PROFERIDA PELO STF  NA ADI 3.395/DF. AUSÊN-
CIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO
RECLAMADA E O JULGADO PARADIGMA.  NÃO
CONHECIMENTO.

1. No julgamento da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF re-
ferendou decisão liminar suspendendo toda interpretação
conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição, na reda-
ção dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da
Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas en-
tre a Administração Pública e os servidores a ela vincula-
dos por típica relação de ordem estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo.

2. Naquela ocasião o STF não enfrentou o tema da com-
petência  para  a  apreciação de causas  que versam sobre
complementação de aposentadoria, nem o tema da com-
petência na particular situação de sucessão, pela União, de
sociedade de economia mista, submetida ao regime de di-
reito privado em matéria trabalhista por força do art. 173,
II, da Constituição.

3. Inexiste aderência estrita entre a decisão proferida pelo
STF na ADI 3.395/DF e julgado que versa sobre comple-
mentação de aposentadoria de trabalhador  celetista  apo-
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sentado  de subsidiária da extinta RFFSA, haja vista não
tratar de dissídio entre a Administração Pública e servidor
a ela vinculado por relação estatutária ou jurídico-admi-
nistrativa. Precedentes.

4. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.

1. INTRODUÇÃO

Trata de reclamação proposta  pela União, com o objetivo

de  cassar decisão  proferida  pelo  Tribunal  Superior  do Trabalho

(TST) na  demanda  trabalhista  Processo 000056-

26.2012.5.04.0018, em  que  é  demandante Carlos  Sarmento

Guimarães, por  alegada  violação  da  autoridade  da  decisão

proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF, petição de fls. 1/13.

Sustenta a reclamante que a relação jurídica material objeto

da demanda  originária  tem natureza  jurídico-administrativa, eis

que se postula complementação de  aposentadoria de ferroviário

aposentado, com arrimo nas Leis 8.186, de 21 de maio de 1991, e

10.478, de 28 de junho de 2002.

Nessa linha, afirma que a competência para a apreciação da

demanda  originária é da Justiça  Comum Federal, de sorte que a

recusa, por  parte  da  Justiça  do  Trabalho, em  proclamar  a  sua

incompetência  sugere  violação  ao entendimento sufragado pelo

STF na ADI 3.395/DF.
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Requer  a  suspensão  liminar  do  curso  do  processo

originário; pede, ao fim, a cassação da decisão reclamada.

O  beneficiário  da  decisão  reclamada,  Carlos  Sarmento

Guimarães, apresentou impugnação às fls. 96/106.

Em decisão de fls. 146/148, o Ministro Relator  deferiu a

medida liminar, suspendendo o trâmite da demanda de origem.

Prestados esclarecimentos pelo TST às fls. 169/170.

Nesse  estágio, vieram  os  autos  à  Procuradoria-Geral  da

República, para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

A  União  alega  que  a  decisão  reclamada  viola  o

entendimento  fixado pelo  STF  na  ADI  3.395/DF,  eis  que

proclamou a competência da Justiça do Trabalho para processar e

julgar  demanda  na  qual  veiculada  pretensão  fundamentada  em

vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Articula  que  o  pedido  de  complementação  de

aposentadoria, amparado nas Leis 8.186, de 21 de maio de 1991, e

10.478, de 28 de junho de 2002, não desvela relação de trabalho, já

que a parte autora se encontra aposentada. 

Não lhe assiste razão.

Na  ADI  3.395/DF,  o  Pleno  do  STF  referendou,  em

5/4/2006,  decisão  liminar  suspendendo  toda  interpretação
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conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada

pela  EC  45/2004, que  inclua  na  competência  da  Justiça  do

Trabalho a apreciação de causas instauradas entre a Administração

Pública  e  os  servidores  a  ela vinculados  por  típica  relação  de

ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Eis o teor

da ementa do julgado:

EMENTA:  INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.
Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida.
Causas  entre  o  Poder  Público  e  seus  servidores  estatutários.
Ações  que  não  se  reputam  oriundas  de  relação  de  trabalho.
Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça
Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela
EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra
interpretação. O  disposto  no  art. 114, I, da  Constituição  da
República, não  abrange  as  causas  instauradas  entre  o  Poder
Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária.1 (Sem destaques no original.)

Na hipótese dos autos, o autor  da  demanda originária, na

qualidade de  trabalhador  celetista  aposentado  de  subsidiária  da

Rede  Ferroviária  Federal  S/A  –  RFFSA,  pleiteia  a

complementação de sua aposentadoria. 

A decisão reclamada, absolutamente, não guarda nenhuma

pertinência com o julgado proferido na ADI 3.395/DF. 

A demanda de origem não corresponde a dissídio havido

entre  a  Administração  Pública  e  servidor  a  ela  vinculado  por

relação estatutária ou de natureza jurídico-administrativa. Trata de

demanda  instaurada  entre  trabalhador  celetista  aposentado  e  a

1 STF. ADI 3395-MC/DF. Rel. Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. 5 abr.
2006. DJ pp. 49, 10 abr. 2006.
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União na qualidade de sucessora da extinta RFFSA, sociedade de

economia mista. 

Além  disso,  no  julgamento  da  ADI  3.395/DF  não  se

enfrentou o tema da competência para a apreciação de causas que

versam  sobre  complementação  de  aposentadoria.  Nada  restou

decidido, ainda, sobre  a  competência  na  particular  situação  de

sucessão, pela União, de sociedade de economia mista, submetida

ao regime de direito privado em matéria trabalhista  por força do

art. 173, II, da Constituição. 

Há  decisões  do  STF  no  sentido  do  reconhecimento  da

ausência  de  aderência  estrita  entre  a  decisão  proferida  na  ADI

3.395/DF  e  julgados  que  versam  sobre  complementação  de

aposentadoria  devida  pela  RFFSA e  suas  subsidiárias. Veja-se  o

seguinte trecho, que ressalta a natureza não estatutária ou jurídico-

administrativa da relação discutida em juízo, extraído da decisão

monocrática  proferida  na  RCL  18.791/RS, Relatora  Ministra

Rosa Weber:

[…]
2. No  julgamento  da  ADI  3.395-MC, esta  Suprema  Corte
sedimentou entendimento no sentido de que a competência da
Justiça do Trabalho, na redação ofertada pela EC 45/2004 ao art.
114, I, da Carta da República, “não abrange as causas instauradas
entre  o  Poder  Público  e  servidor  que  lhe  seja  vinculado  por  relação
jurídico-estatutária”, consoante se extrai da seguinte ementa:

“EMENTA:  INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação
direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência
reconhecida.  Causas  entre  o  Poder  Público  e  seus
servidores  estatutários.  Ações  que  não  se  reputam
oriundas  de  relação de trabalho. Conceito  estrito  desta
relação.  Feitos  da  competência  da  Justiça  Comum.
Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela
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EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir
outra  interpretação.  O  disposto  no  art.  114,  I,  da
Constituição  da  República  não  abrange  as  causas
instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja
vinculado por relação jurídico-estatutária”. 

3. A decisão exarada na ADI 3.395-MC afastou da competência
da Justiça do Trabalho apenas as lides pertinentes a relações de
natureza  estatutária  ou  jurídico  administrava  entre  o  Poder
Público e seus servidores.
4. Destaco que a referência a vínculo jurídico-administrativo
foi utilizada, no julgamento da ação paradigma, de forma restrita
aos contornos da  relação estatutária, como  sinônimo desta,
conforme  emerge  da  seguinte  parte  do  debate  havido  por
ocasião do voto do Ministro Ayres Britto:

“O  SENHOR  MINISTRO  CARLOS  BRITTO  –
Supero  o  obstáculo  de  ordem  formal,  na  linha  do
pensamento do eminente  Relator, por  entender  que o
acréscimo  que  adviria  da  intervenção  do  Senado  teve
caráter  meramente  expletivo, porque  ele  já  se  contém
logicamente na atual redação do Art. 114, I. Acho que o
Ministro Peluso votou nessa linha e eu sigo integralmente.
Quanto  à  questão  de  fundo, tenho  preocupação
em precisar o alcance material da liminar agora
submetida ao nosso referendo, porque o Ministro
Nelson  Jobim  exclui,  dando  interpretação
conforme ao art. 114, I, da competência da Justiça
do Trabalho toda causa instaurada entre o Poder
Público e os seus servidores por típica relação de
ordem  estatutária  ou  de  caráter  jurídico-
administrativo.  Esse  ‘ou’  é  uma  conjunção
disjuntiva? Significa uma coisa ou outra? 
O  SENHOR  MINISTRO  CEZAR  PELUSO
(RELATOR) – Dou elemento histórico para ajudá-lo a
compreender.  Essa  expressão  foi  tirada  do  voto  do
eminente Ministro Celso de Mello, intérprete autêntico.
A impressão que tive é que, no voto da ADI 492,
Vossa  Excelência  quis  dizer  relação  jurídico-
administrativo  como  sinônimo  da  relação
estatutária. 
O  SENHOR  MINISTRO  CARLOS  BRITTO  –
Exatamente. 
O  SENHOR  MINISTRO  CEZAR  PELUSO
(RELATOR) – É mero reforço. 
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O  SENHOR  MINISTRO  CARLOS  BRITTO  –
Porque  se  for  assim,  aquelas  relações  de  trabalho
instauradas  entre  o  Poder  Público  e  os  servidores
temporários... 
O  SENHOR  MINISTRO  CEZAR  PELUSO
(RELATOR)  –  Fora  de  dúvida  que  é  da  Justiça  do
Trabalho. 
O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Agora,
porque embora ela se instaure por efeito de um contrato
administrativo, não tem caráter  estatutário, porque, se o
tivesse, também  não  teria  traço  de  contratualidade. Se
todo  cargo  provido  estatutariamente  é  de  caráter
jurídico-administrativo, nem toda relação de trabalho de
caráter  jurídico-administrativa  é  estatutária.  Então,
quero deixar  bem claro que, de fora  à parte  as
investiduras  em cargo  efetivo  ou  em  cargo  em
comissão, tudo o mais cai sob a competência da
Justiça do Trabalho. Então, precisado o alcance material
da  decisão,  agora  posta  à  nossa  apreciação,  também
referendo  a  decisão  do  Ministro  Nelson  Jobim”
(destaquei). 

5. Somente  há  falar  em  afronta  à  decisão  proferida  na  ADI
3.395-MC quando  reconhecida  a  competência  da  Justiça  do
Trabalho em feitos oriundos de relação entre a Administração
Pública Direta, autárquica ou fundacional e seus servidores de
natureza estatutária, vale dizer, decorrentes da investidura
do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em
comissão – o que em absoluto é o caso dos autos.
6.  Trata-se,  a  presente  hipótese,  de  litígio  de  natureza
previdenciária decorrente de contrato de trabalho havido entre
o autor  da  ação  originária  e  a  TRENSURB,  sociedade de
economia  mista,  subsidiária  da  RFFSA,  submetida,
quanto ao regime de pessoal, à legislação trabalhista, a
teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República.
7. Além  de  a  lide  não  dizer  respeito  a  relação  de  caráter
estatutário, destaco que no julgamento da ADI 3.395 não houve
discussão quanto à competência para julgamento de controvérsia
relativa à complementação de aposentadoria.
8.  Acerca  das  balizas  do  julgamento  da  ADI  3.395-MC,
oportuna a transcrição dos fundamentos assentados no decisão
proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio na Rcl 18.981,
na  qual  a  União  também  questiona  a  competência  daquela
Justiça  Especializada  para  o  exame  de  diferenças  de
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complementação de aposentadoria pleiteadas por empregado da
sociedade de economia mista TRENSURB:

“2. Não  concorre  a  pertinência  do  pedido. A  medida
acauteladora  implementada  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  3.395  ficou  restrita  ao
afastamento de interpretação do inciso I do artigo 114 da
Carta  Federal,  na  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional  nº  45/2004, que  implique  admissão  da
competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões
atinentes  a  regime  especial,  de  caráter  jurídico-
administrativo. 
Conforme  se  depreende  dos  documentos  juntados  ao
processo, há, em síntese, o envolvimento de conflito de
natureza  previdenciária,  cujas  partes  são  empregados
aposentado  da  Administração  indireta  e  a  União.  A
despeito  dos  precedentes  aludidos  na  peça  inicial,  a
matéria versada na reclamação não foi objeto de exame
na  liminar  deferida  na  mencionada  ação  direta  de
inconstitucionalidade, porquanto  não  se  faz  presente  o
elemento subjetivo, o servidor público.” 

A decisão foi mantida pela 1ª Turma desta Suprema Corte, nos
termos da seguinte ementa: 

“RECLAMAÇÃO  –  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  Nº  3.395  –
ACÓRDÃO INTERLOCUTÓRIO –  ALCANCE. O
que  decidido  na  Medida  Cautelar  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  3.395  não  alcança  situação
jurídica a envolver conflito de natureza previdenciária.”
(Rcl 18981 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma,
DJe 28.5.2015) 

9. Destaco não ser possível conferir à reclamação a natureza de
sucedâneo  recursal  ou  de  meio  viabilizador  do  reexame  do
conteúdo do ato reclamado. Tampouco constitui ela instrumento
de uniformização jurisprudencial. Nesse sentido, confira-se:
[…]2 (Destaques originais.)

Na mesma linha é a decisão lavrada na RCL 18.791/RS,

Relator Ministro Marco Aurélio:

2 STF. RCL 18.791/RS. Rel. Min. Rosa Weber. 23 jun. 2016. DJe un. 139,
1º ago. 2016.
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[…]
RECLAMAÇÃO  –  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  Nº  3.395-6  –
IMPROPRIEDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. O assessor Dr. Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes
informações:

A  União  afirma  haver  a  Terceira  Turma  do  Tribunal
Superior  do  Trabalho,  no  Processo  nº  1673-
21.2012.5.04.0018,  inobservado  o  que  decidido  na
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 3.395. 
Segundo  narra,  o  ora  interessado, Jorge  Fidélis  Dias,
ajuizou  contra  si, na  qualidade  de  sucessora  da  Rede
Ferroviária Federal S.A., e a Empresa de Trens Urbanos de
Porto  Alegre  –  Trensurb  ação  trabalhista  visando  o
pagamento  de  diferenças  de  complementação  de
aposentadoria. Informa a  improcedência  do pedido em
primeira  instância,  rejeitada  a  preliminar  de
incompetência  absoluta. Diz  do  parcial  provimento  de
recurso ordinário “para declarar o direito do trabalhador
ao percentual de 13% a título de anuênios para fins de
cálculo  da  complementação  de  aposentadoria  e
determinar  a  retificação  dos  respectivos  assentos
funcionais pela União”. Aponta a interposição de recurso
de  revista, não  conhecido  pelo  Órgão  reclamado  no
tocante  à  incompetência  da  Justiça  do Trabalho para  o
processamento da demanda, considerada a modulação da
eficácia  pelo  Supremo  do  que  decidido  no  Recurso
Extraordinário nº 586.453-7. Protocolados declaratórios,
foram desprovidos. 

Sustenta a competência da Justiça comum, porquanto se
trata de ferroviário aposentado da Trensurb, subsidiária   da  
extinta  Rede  Ferroviária  Federal  S.A.,  buscando  a
complementação da aposentadoria, com fundamento nas
Leis  nº  8.186/91  e  nº  10.478/02. Entende  presente
vínculo  de  natureza  estatutária  ou  de  caráter  jurídico-
administrativo. Destaca  que, ante  a  condição  atual  do
interessado, inexiste  discussão  sobre  relação de trabalho.
Evoca  jurisprudência. Frisa  a  inadequação  ao  caso  do
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entendimento adotado nos Recursos Extraordinários nº
586.453 e nº 583.050. 
Sob  o  ângulo  do  risco,  aduz  estar  compelida  ao
pagamento  de  valores  indevidos,  de  difícil  repetição,
considerada a natureza alimentar das verbas pleiteadas. 
Requer, em sede liminar, a suspensão e, alfim, a anulação
do pronunciamento impugnado e a remessa do processo
originário à Justiça Federal. 

2. Não concorre a pertinência do pedido. A medida acauteladora
implementada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395
ficou restrita  ao  afastamento de interpretação  do  inciso  I  do
artigo  114  da  Carta  Federal, na  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional  nº  45/2004,  que  implique  admissão  da
competência  da  Justiça  do  Trabalho  para  apreciar  questões
atinentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
Conforme se depreende dos documentos juntados ao processo,
há,  em  síntese,  o  envolvimento  de  conflito  de  natureza
previdenciária,  cujas  partes  são  empregados  aposentado  da
Administração indireta e a União. A despeito dos precedentes
aludidos na peça inicial, a matéria versada na reclamação não foi
objeto de exame na liminar deferida na mencionada ação direta
de  inconstitucionalidade,  porquanto  não  se  faz  presente  o
elemento subjetivo, o servidor público. 
[…]3 (Sem destaques no original.)

A ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a

paradigma inviabiliza o trânsito da reclamação. Há que se objetar o

uso abusivo da estreita via reclamatória como sucedâneo recursal,

com finalidade revisional dos julgados, em desvio de sua finalidade

específica prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição.

3 STF. RCL 18.981/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. 10 nov. 2014. DJe un.
223, 12 nov. 2014.
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3. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  opina  a  Procuradoria-Geral  da

República pelo  não  conhecimento  da  reclamação, nos  termos

acima indicados.

Brasília (DF), 1º de março de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS


