
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.460.528 - SP (2014/0143913-2)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : UNAFISCO REGIONAL ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES 

FISCAIS DA RECEITA FEDERAL 
ADVOGADOS : BENEDICTO CELSO BENÍCIO    

ALAN APOLIDORIO E OUTRO(S)

DECISÃO

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA 

AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DE TODOS 

OS INTEGRANTES DA CATEGORIA FILIADOS OU QUE VIEREM A SE 

FILIAR. ABRANGÊNCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA COLETIVA. 

PRESTIGIAMENTO DA CLASS ACTION PARA OBVIAR PLETORA DE 

INICIATIVAS IDÊNTICAS. PRECEDENTES: RESP. 1.303.343/PE, REL. MIN. 

HUMBERTO MARTINS, DJE 2.5.2012; AGRG NO RESP. 1.182.454/SC, 

REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 5.3.2012; E RESP. 

936.229/RS, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 16.3.2009 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. NATUREZA DE 

VENCIMENTO. DISSÍDIO DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO.

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto pela UNIÃO, com 

fundamento no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal, no qual se insurge 

contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 3a. Região da lavra do eminente 

Desembargador Federal LUIZ STEFANINI, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDICATOS E 

ASSOCIAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. 

POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS A LIDE. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. NATUREZA DE 

VENCIMENTO. NOVO REGIME DE SUBSÍDIO. LEI 11.890/2008. 

APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS DE 6%. ART. 543-C DO CPC. ART. 

1o.-F DA LEI 9.494/97.

1.   Os sindicatos e associações possuem ampla legitimidade 

para defender os direitos de sua categoria, caracterizada pela chamada 

substituição processual, não havendo óbices para o ingresso de novos 

associados à lide, mesmo após o ajuizamento da ação, porquanto o 
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reconhecimento do direito é destinado a determinada categoria. Precedente 

do Superior Tribunal de Justiça.

2.   Compreensão que visa a atribuir maior efetividade às ações 

coletivas movidas por associação profissional ou sindicato, como ocorre nas 

ações civis públicas, não se justificando, ainda, o estabelecimento de 

restrições ao direito de ingresso como também o de executar decisões 

proferidas nestas ações.

3.   Matéria preliminar afastada.

4.   A Gratificação de Atividade Tributária - GAT possui natureza 

genérica na sua integralidade, não condicionada ao desempenho e à 

produtividade, pois todos os servidores continuam a percebê-la mesmo sem 

a necessidade de avaliação de desempenho, tendo a lei também estendido o 

seu pagamento aos aposentados e pensionistas. As gratificações concedidas 

aos servidores públicos pressupõem o estabelecimento de condições 

peculiares ao exercício da função, a exemplo de estipulação de metas e 

avaliação de desempenho

5.   Porque decorrente de vínculo estatutário, a GAT trata-se, via 

de regra, de vencimento e não gratificação, independentemente do nomem 

iures que é atribuído à retribuição remuneratória.

6.   Com a mudança do sistema remuneratório através do 

regime de subsídio decorrente da lei 11.890/2008, a GAT, por possuir 

natureza de vencimento, é devida até o advento da referida lei.

7.   No que diz respeito aos juros moratórios, cabe ter presente o 

entendimento que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - com 

fundamento no artigo 543-C do CPC - firmou sobre a matéria, no sentido de 

que o disposto no artigo 1o.-F da Lei 9.494/97, que fixou em 6% ao ano os 

juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública para 

pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados 

públicos, é aplicável apenas nas ações ajuizadas após a entrada em vigor da 

MP 2180-35/2001, ou seja, 24 de agosto de 2001 (Resp 1.086.944/SP, Rei. 

Min. Maria Tereza de Assis Moura, DJE 04.05.2009).

8.   Apelação da autora a que se dá provimento. Apelação da 

União e remessa tida por ocorrida aos quais se dá parcial provimento (fls. 

626/627).

2.   Nas razões do seu Apelo Raro, alega a parte recorrente 

dissídio de interpretação jurisprudencial, bem como violação ao art. 2o.-A da Lei 
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9.494/97, aos arts. 3o., 6o., 283, 267, IV, todos do CPC, ao art. 3o. da Lei 

10.910/04, aos seguintes argumentos:

(a) a Associação de Servidores da Receita Federal pleiteou a 

incidência da GAT a todos os seus filiados, bem como os que vierem a se 

filiar no futuro, sendo que a União entende que o pedido futuro é 

juridicamente impossível, aponta precedentes desta Corte para subsidiar sua 

tese;

(b) a GAT tem o caráter de gratificação, vez que dentre outras, ela 

compõe a remuneração do servidor, não podendo em nenhuma hipótese, ser 

considerada como vencimento básico, como reconhecido no v. acórdão; e

(c) a regulação da aludida gratificação tem base no poder 

discricionário de que se reveste a Administração, considerando-se a 

reestruturação completa procedida em face da carreira dos servidores da 

Receita Federal.

3.   Com contrarrazões (fls. 707/735), o recurso foi admitido na 

origem (fls. 740/741).

4.   É o que havia de relevante para relatar.

5.   Quanto à legitimidade dos Servidores que não eram filiados à 

Associação de Servidores da Receita Federal, esta Corte Superior de Justiça já 

firmou o entendimento de que o sindicato ou associação, como substitutos 

processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de 

toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da 

relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa 

julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os Servidores da 

categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a 

condição de filiado do autor  (Ag 1.153.516/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, DJe 26.4.2010). No mesmo sentido, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTAGEM DE 

SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 

MATÉRIA PACIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
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1.   A demanda nos autos cuida da caracterização da 

substituição processual ou de representação para que se delimite a extensão 

subjetiva dos efeitos de sentença judicial.

2.   A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a 

coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato não se 

restringe somente àqueles que são a ele filiados, já que a entidade 

representa toda a sua categoria profissional. Precedentes: AgRg no REsp 

1.182.454/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 5.3.2012; REsp 1.270.266/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 13.12.2011; AgRg nos EREsp 488.911/RS, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 6.12.2011; e AgRg no AREsp 

8.438/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 3.11.2011.

3.   Ademais, o Supremo Tribunal Federal também consigna que 

o art. 8º, III, da Constituição Federal outorga poderes aos sindicatos para agir 

em juízo na defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria 

profissional que representam. Precedentes: AgRg no RE 217.566/DF, Rel. 

Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, publicado no DJe em 3.3.2011, 

Ementário, vol. 2475-01, p. 135; e AgRg no RE 213.974/RS, Rel. Min. Cezar 

Peluso, Segunda Turma, publicado no DJe em 26.2.2010, Ementário, vol. 

2391-06, p. 1,454, LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 149-152.

Agravo regimental provido (REsp. 1.303.343/PE, 2T, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 2.5.2012).

² ² ²

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO OU 

ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE 

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 

PRECEDENTES.

1. A formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva 

ajuizada por  sindicato ou associação não se limita apenas àqueles que na 

ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do sindicato autor e 

o autorizem expressamente a ingressar com a respectiva ação. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. 1.182.454/SC, 

6T, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 5.3.2012). 

² ² ²

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO 
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ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE 

AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA 

NÃO-FILIADO AO SINDICATO. RECONHECIMENTO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restrição – na fase 

de execução – dos efeitos de sentença proferida em ação coletiva ajuizada 

por entidade sindical em benefício de categoria de servidores públicos.

2. O art. 3o. da Lei 8.073/90, em consonância com o art. 8o., III, 

da Constituição Federal, confere aos sindicatos ampla legitimidade para 

defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer 

nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. À míngua de determinação em sentido contrário na sentença 

judicial transitada em julgado, o servidor público integrante da categoria 

beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para 

propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou 

associado da entidade autora da ação de conhecimento.

4. Recurso especial conhecido e provido (REsp. 936.229/RS, 5T, 

Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.3.2009).

6.   Realmente, o fato de os efeitos da decisão proferida em ações 

que tutelam interesses coletivos, como na hipótese, limitarem-se à determinada 

categoria, grupo ou classe, a teor do 103, II do Código de Defesa do Consumidor, 

não implica dizer que somente os filiados à entidade que propôs a ação serão 

beneficiados com a decisão favorável eventualmente proferida. 

7.   De fato, a indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na 

maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas 

não vinculadas associativamente à entidade classista postulante que, na verdade, 

não é a titular do direito material, mas tão somente a representante ou a substituta 

processual dos integrantes da categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma 

para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado 

pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou 

classe, ainda que não filiados à entidade, isso porque o universo da categoria pode 

ser maior do que o universo de filiados à entidade representativa.
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8.   A dizer, quando o interesse coletivo estiver sendo tutelado por 

uma entidade à qual não seja filiada a totalidade da categoria ou grupo interessado 

e titular do direito, também a estes beneficiarão os efeitos do julgado, no caso de 

acolhimento da pretensão. Assim, quando uma entidade associativa propõe uma 

ação que visa à tutela de direitos coletivos de seus associados, caso a decisão lhe 

seja favorável, os seus efeitos se estenderão a todos que se encontrarem ligados 

pelo mesmo vínculo jurídico, ou seja, à categoria trabalhadora que a Associação ou 

o Sindicato representa/substitui processualmente, ainda que não sejam filiados à 

entidade sindical autora.

9.   A extensão subjetiva da coisa julgada coletiva é consequência 

natural da transindividualidade e indivisibilidade do direito material tutelado na 

demanda, que logicamente deve ser uniforme para toda a categoria profissional; se 

o que se tutela são direitos pertencentes a toda uma coletividade, não há como nem 

porque estabelecer limites subjetivos ao âmbito de eficácia da decisão; na verdade, 

vê-se que o surgimento das ações coletivas alteram substancialmente a noção dos 

institutos clássicos do Processo Civil, entre os quais o conceito de parte, como 

encontra-se devidamente evidenciado.

10.  Dessa forma, aquele que faz parte da categoria profissional (ou 

classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é 

favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, ainda 

que não esteja filiado ou associado à mesma entidade.

11.  Deve-se entender que a atuação da entidade se realiza pro 

omnibus , tanto que a doutrina e jurisprudência dos Tribunais pátrios orientam ser 

prescindível autorização expressa de cada membro para o ajuizamento da ação 

coletiva.

12.  A exegese da ação coletiva favorece a ampliação da sua 

abrangência, tanto para melhor atender ao seu propósito, como para evitar que 

sejam ajuizadas múltiplas ações com o mesmo objeto; o prestigiamento da class 

action  tem o efeito hipervalioso de obviar pletora de iniciativas idênticas. 
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13.  Quanto à alegação de que o GAT tem caráter de gratificação, 

adotam-se como razões de decidir os fundamentos da Corte de origem, que com 

esmero e brilhantismo esclarece a natureza jurídica da Gratificação da Atividade de 

Trabalho. Veja-se, por oportuno:

Desse modo, a Lei 10.910, de 15 de julho de 2004, afastou 

quaisquer divergências porventura ainda existentes quanto à concessão da 

GDA T aos servidores e aposentados, eis que, no seu artigo 3o, parágrafo 

único, expressamente previu a aplicação a gratificação - transformada em 

GAT - às aposentadorias e pensões.

Verifica-se, assim, que a GAT adotou natureza jurídica totalmente 

distinta da vantagem que a precedera, já que todos servidores da Receita 

Federal, Previdência Social e do Trabalho passaram a perceber a referida 

gratificação, a partir de 2004, sem que, como anteriormente ocorrida, fosse 

necessário proceder à avaliação de desempenho institucional ou individual 

(exigida quanto da vigência da Gratificação por desempenho de Atividade 

Tributária - GDAT).

Portanto, a GAT, embora tenha a denominação de gratificação, não 

possui tal natureza, a partir do momento e que passou a ser concedida a 

todos os servidores, e não especificamente aos servidores que exerciam 

determinada função, cujo desempenho era perfeitamente computável.

Verifica-se, pois, que a Gratificação de Atividade Tributária - GAT é 

uma gratificação de natureza genérica na sua integralidade, não condicionada 

ao desempenho e a produtividade, pois todos os servidores continuam a 

percebê-la mesmo sem a necessidade de avaliação de desempenho, tendo a 

lei também estendido o seu pagamento aos aposentados e pensionistas.

As gratificações concedidas aos servidores públicos pressupõem o 

estabelecimento de condições peculiares ao exercício da função, a exemplo 

de estipulação de metas e avaliação de desempenho.

No caótico sistema remuneratório que reina na maioria das 

Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento - base do 

cargo, parcela da remuneração global com a nomenclatura de gratificação ou 

de adicional, que, na verdade, nada mais constitui que parcela de acréscimo 

do vencimento, estabelecida de modo simulado. As verdadeiras gratificações 

e adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos e, 

por isso mesmo, são pagas somente aos servidores que os preenchem. As 

demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias. 

(José dos Santos Carvalho Filho - Manual de Direito Administrativo - 19o. Ed. 
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Revista ampliada e atualizada até 31.12.2007 -pág. 651)."

Em síntese, a GAT decorre apenas de vínculo estatutário e por via 

de regra estamos diante de vencimento propriamente dito, e não gratificação, 

independentemente do nomem iures que é atribuído à retribuição 

remuneratória.

Deve ser destacado, ainda, que a Lei n° 10.910/2004, em seu artigo 

4o., instituiu a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - 

GIFA, conferindo-lhe natureza de gratificação, porquanto leva em conta o 

desempenho do servidor (fls. 622/623).

14.  No tocante à interposição do Apelo Especial pela alínea c, com 

base em dissídio jurisprudencial, aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, que 

afirma a impossibilidade de se conhecer do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, 

como é este caso. 

15.  Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial, 

regularmente interposto pela UNIÃO.

16.  Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília/DF, 14 de novembro de 2014.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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