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AUTOR: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO

CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  RIO
GRANDE DO SUL - CAU/RS ajuizou a presente ação civil pública em desfavor
do MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, objetivando a  emissão de provimento
judicial que:

(a) condene o MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO a retificar o valor
definido  no  Edital  de  Abertura  nº  001/2020  como  vencimento  básico  e
remuneração  para  o  cargo  de  “ARQUITETO”  (obrigação  de  fazer),  para  que
conste,  no mínimo, o salário mínimo profissional  da categoria,  em respeito às
disposições constitucionais pertinentes, bem como ao disposto na Lei nº 4.950-
A/66;

(b) condene o MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO à obrigação de
não fazer, com o fim de impedir que este, em concursos ou processos seletivos
futuros – que envolvam o preenchimento de vagas e/ou a formação de cadastro de
reserva para os cargos de “ARQUITETO”, e demais nomenclaturas pertinentes –,
de  realizar  concurso  público  ou  processo  seletivo  simplificado  estabelecendo
salário base mensal em desacordo com a Lei nº 4.950-A/66;

(c) condene o MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO ao pagamento de
multa diária para o caso de eventual descumprimento da sentença, nos termos art.
11 da Lei nº 7.347/1985, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narrou na peça inicial  que a  parte  requerida,  por  meio do Edital
de Abertura nº  001/2020,  abriu concurso público para provimento de 01 (um)
cargo de “ARQUITETO”, com registro perante o CAU, em conformidade com o
disposto na Lei nº 12.378/2010, estipulando remuneração de R$ 4.238,60 para
carga  horária  de  30  (trinta)  horas  semanais.  Afirmou  que  os  valores  da
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remuneração inicial para o de arquiteto afronta os artigos 22, inciso XVI1 , e 392 ,
§1º,  da CRFB/88,  porquanto abaixo do estipulado pela Lei  nº  4.950-A/66 (R$
7.272,00 equivalente a 06 salários-mínimos). Alegou que a investidura no cargo
de  arquiteto  demanda  elevado  grau  de  escolaridade  e  conhecimento  técnico,
salientando que admitir  o valor definido no edital  para o vencimento básico e
remuneração  importaria  desrespeito  à  competência  legislativa  (privativa)  da
União,  bem  como  à  natureza,  grau  de  responsabilidade  e  complexidade  do
cargo.  Defendeu  que  a  legislação  federal  deve  prevalecer  sobre  a  legislação
estadual  ou  municipal,  sendo impositiva  a  observância  do disposto  na  Lei  nº
4.950-A/66 (evento 1, INIC1).

Atribuiu à causa o valor de R$ 94.536,00.

Citado,  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LEOPOLDO  contestou  o  feito
(evento 35, CONTES1). Sustentou a autonomia do Município para dispor sobre o
regime de trabalho, criação e alteração de cargos ou empregos públicos e fixação
de vencimentos.  Destacou que a pretensão autoral,  de forma indireta,  constitui
afronta à autonomia do Ente Federado requerido. Afirmou que a Lei nº 4.950-
A/66  não  tem aplicação  no  serviço  público,  tanto  para  servidores  estatutários
quanto  para  celetistas.  Invocou  a  aplicação  da  Súmula  Vinculante  nº  04/STF,
destacando  que  a  Constituição  Federal  não  garante  piso  salarial  nacional  aos
ocupantes  de  cargos  públicos.  Salientou  que  a  remuneração  e  a  concessão  de
vantagens a servidores públicos devem ser fixadas por meio de lei específica e
com  prévia  dotação  orçamentária.  Eventual  acolhimento  do  pedido  implicará
alteração da Lei Municipal pelo Poder Judiciário, bem como criação de despesa
pública não prevista, acarretando o desequilíbrio das contas públicas, conforme
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101/00).  Requereu  o
julgamento de improcedência.   

Parte autora apresentou réplica (evento 38, RÉPLICA1).

Com vista  dos  autos,  o  Ministério  Público  Federal  manifestou-se
pela procedência da ação (evento 42, PARECER_MPF1).

Vieram os autos conclusos para sentença. 

02 - FUNDAMENTAÇÃO 

1. Arquitetos. Piso Remuneratório Federal. Aplicação ao Serviço
Público Municipal
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A União  pode  por  lei  federal  editar  normas  gerais  de  direito  do
trabalho,  inclusive  estabelecendo  o  piso  salarial  de  determinadas  categorias
profissionais.  Assim o fazendo,  restringe o âmbito de regramento possível  nas
esferas estadual e municipal, que seguirão com competência legislativa, podendo
estabelecer valores remuneratórios, os quais, porém, não poderão ser inferiores
aos previstos na legislação federal.

Neste contexto é que atualmente se observa a vigência de diferentes
leis  federais  fixando  pisos  remuneratórios,  por  vezes  restringindo-os  ao  setor
privado, por vezes compreendendo os setores público e privado. 

Por meio da Lei n. 4.950-A/1966, que trata do vencimento mínimo
dos profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e
Veterinária, estabeleceu-se um piso nacional salarial para arquitetos e engenheiros
de segurança do trabalho, qualquer que seja a fonte pagadora. Confira-se:

Art.  2º  O  salário-mínimo  fixado  pela  presente  Lei  é  a  remuneração  mínima
obrigatória  por  serviços  prestados  pelos  profissionais  definidos  no  art.  1º,
com relação de emprêgo ou função, qualquer que seja a fonte pagadora.

Art . 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art.
3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vêzes o maior salário-mínimo
comum vigente no País, para os profissionais relacionados na alínea a do art. 4º,
e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os
profissionais da alínea b do art. 4º.

Também a Lei n. 5.194/1966 tratou do tema:

Art.  82.  As  remunerações  iniciais  dos  engenheiros,  arquitetos  e  engenheiros-
agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6
(seis) vêzes o salário-mínimo da respectiva região.

Vê-se  que  as  Leis  n.  4.950A/1966  e  5.194/1966  estabeleceram
um piso nacional, qualquer que seja a fonte pagadora, compreendendo portanto
os setores público e privado.

Assim  sendo,  o  município,  ao  editar  lei  municipal  fixando
remuneração - como deve fazer (art. 37, inc. X, da Constituição) -, deve respeitar
o comando federal. A autonomia federativa lhe permitirá, portanto, fixar valores
iguais  ou  superiores  ao  piso.  Para  remunerações  inferiores  ao  piso,  haverá
violação à lei federal geral que regula a carreira em todo o território nacional, que
é de observância obrigatória (cogente) para o município. 
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Nesse  sentido,  a  seguinte  jurisprudência  do  e.  TRF4,  cujos
fundamentos adoto como razões de decidir da presente sentença:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO.  CONSELHO
REGIONAL  DE  ODONTOLOGIA  -  CRO.  CONCURSO  PÚBLICO.
CIRURGIÃO-DENTISTA.  SERVIDOR  MUNICIPAL.  PISO  SALARIAL.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DOS  PATAMARES
REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL. 1. A Administração
Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível
remunerar  uma  categoria  profissional  em  dissonância  ao  que  preceitua  a
legislação  correlata  vigente.   2.  A  jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que
compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício
profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal).  3. No provimento
de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria
profissional. O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público,
submetido  a  regime  jurídico  próprio,  não  afasta  o  direito  à  percepção  de
remuneração  (limite  mínimo)  prevista,  por  lei  federal,  para  a  respectiva
categoria  profissional.  (TRF4,  AC  5004601-67.2019.4.04.7010,  QUARTA
TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos
em 10/11/2021) 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PISO SALARIAL.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DOS  PATAMARES
REMUNERATÓRIOS  ESTABELECIDOS  EM  LEI  FEDERAL.  1.  Compete
privativamente à União legislar sobre o exercício profissional (art. 22, XVI, da
CF) e, assim, fixar o piso salarial das categorias. No uso dessa competência,
a Lei Federal nº 3.999/61 fixou o salário mínimo para a categoria dos cirurgiões
dentistas, devendo ser observada ainda que se trate de cargo público. 2. O fato
de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime
jurídico  próprio,  não  afasta  o  direito  à  percepção  de  remuneração  (limite
mínimo)  prevista,  por  lei  federal,  para  a  respectiva  categoria  profissional.  
(TRF4 5002454-28.2020.4.04.7206, QUARTA TURMA, Relatora MARIA ISABEL
PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 01/12/2021)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TUTELA  CAUTELAR  ANTECEDENTE.
PROCESSO  SELETIVO.  MUNICÍPIO  DE  BANDEIRANTE/SC.  MÉDICO
VETERINÁRIO. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DO
CARGO AOS TERMOS DA LEI Nº 4.950-A/66. 1. É firme a jurisprudência no
sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as condições para
o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). Assim,
no provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial
da  categoria  profissional  e  o  limite  máximo  da  jornada  de  trabalho,
estabelecidos por lei federal. 2. O fato de o trabalho ser prestado por ocupante
de cargo público, submetido a regime jurídico próprio, não afasta o direito à
percepção  de  remuneração  (limite  mínimo)  prevista,  por  lei  federal,  para  a
respectiva  categoria  profissional.   3.  No  caso,  como  a  remuneração  prevista
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no edital do certame encontra-se em desacordo com a Lei n.º 4.950-A/66, eis que
não observa a carga horária e a remuneração dos profissionais da categoria de
médico-veterinário, correta a decisão agravada no ponto em que determinou a
suspensão  do  edital  público  de  provimento  de  cargos  do  MUNICÍPIO  DE
BANDEIRANTE/SC, apenas em relação aos cargos/vagas para a profissão de
médico-veterinário.  (TRF4,  AG  5013963-69.2022.4.04.0000,  TERCEIRA
TURMA,  Relatora  MARGA  INGE  BARTH  TESSLER,  juntado  aos  autos  em
21/06/2022)

Por  outro  lado,  as  leis  federais  que  fixam  pisos  remuneratórios,
editadas antes de 1988, adotavam como fator de indexação o salário mínimo. Fato
é  que  a  Constituição  Federal  atual  veda  a  utilização  do  salário  mínimo  para
vincular remunerações profissionais:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: (...)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,  sendo  vedada  sua
vinculação para qualquer fim;

A jurisprudência do STF, desde a Súmula Vinculante n. 4, estabelece
a inconstitucionalidade de vinculação de parcela remuneratória ao valor do salário
mínimo:

INCONSTITUCIONALIDADE  DE  VINCULAÇÃO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  AO  SALÁRIO  MÍNIMO:  PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE  DA  MODIFICAÇÃO  DA  BASE  DE  CÁLCULO  DO
BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O sentido da vedação constante da parte final
do  inciso  IV  do  art.  7º  da  CF/1988 impede  que  o  salário  mínimo possa  ser
aproveitado como fator de indexação (...). A norma constitucional tem o objetivo
de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do
que  aquele  diretamente  relacionado  com  o  acréscimo.  Essa  circunstância
pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a
implementação da política salarial prevista no art.  7º,  IV,  da Constituição da
República.  O  aproveitamento  do  salário  mínimo  para  formação  da  base  de
cálculo  de  qualquer  parcela  remuneratória  ou  com  qualquer  outro  objetivo
pecuniário  (indenizações,  pensões,  etc.)  esbarra  na  vinculação  vedada
pela  Constituição  do  Brasil.  [RE  565.714,  rel.  min.  Cármen  Lúcia,  P,  j.
30-4-2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema
25.]

Ainda no ano de 1969, na Representação de Inconstitucionalidade n.
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716,  de  relatoria  do  Min.  Eloy  da  Rocha,  DJ  26/02/1969,  o  STF  declarou  a
inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66 quanto à vinculação dos pisos salariais 
das categorias profissionais (diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura,
Agronomia e Veterinária) ao valor do salário mínimo, com a seguinte ementa:

REPRESENTAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  SALARIO  MINIMO  E
REMUNERAÇÃO  DO  TRABALHO  NOTURNO  DE  PROFISSIONAIS
DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, QUIMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA
E  VETERINARIA.  PEDIDO  PREJUDICADO,  COM  REFERENCIA  A
REMUNERAÇÃO  MINIMA  DE  ENGENHEIROS,  ARQUITETOS  E
ENGENHEIROS  AGRONOMOS,  EM  FACE  DO  JULGAMENTO  DA
REPRESENTAÇÃO  N.  745,  EM  13.03.1968.  PROCEDENCIA  DA
REPRESENTAÇÃO,  PARA  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
DA L. 4.950-A, DE 24.04.1966.

Embora  a  vinculação  tenha  sido  considerada  inconstitucional,  no
julgamento da ADPF 151, que declarou a  inconstitucionalidade da Lei 4.950-
A/1966, foi fixado o entendimento de que deveria permanecer sendo utilizado o
vencimento mínimo então estabelecido até  que houvesse  a  edição de nova lei
estadual ou federal dispondo acerca do tema, de modo a não se criar um vácuo
legislativo que eliminaria direitos dos trabalhadores (ADPF 151 MC, Relator Min.
JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 02/02/11).

Portanto,  a  vedação  constitucional  segue  com  aplicação,  embora
limitada. Sobre o tema, confira-se:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
CONCURSO  PÚBLICO.  EDITAL.  VINCULAÇÃO  DO  PISO  SALARIAL.
DISTINÇÃO DA REMUNERAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Consoante o art. 22,
XVI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a
organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de
profissões. Destaca-se que compete aos Conselhos Regionais fiscalizar e zelar
pelo regular exercício das profissões,  no que compreende a remuneração dos
profissionais do setor. 2. Quanto à controvérsia sobre a vinculação ao salário
mínimo, o STF resolveu a questão por ocasião do julgamento da ADPF 151,
quando declarou sua ilegitimidade por vincular o piso salarial da categoria ao
salário mínimo, tendo, contudo, fixado o entendimento de que a base de cálculo
em questão deveria ser congelada e permanecer sendo utilizada até a edição de
nova lei estadual ou federal dispondo acerca do tema, de modo a não criar um
vácuo  legislativo  que  eliminaria  direitos  dos  trabalhadores  (ADPF  151  MC,
Relator  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Relator  p/  Acórdão  Min.  GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/11). 3. Não há o que se falar em
relação à distinção da remuneração em razão do cargo público, uma vez que a
lei especial da atividade se sobrepõe pela especialidade e hierarquia. O fato de o
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trabalho de engenheiro e arquiteto ser prestado em virtude do exercício de cargo
público não afasta a incidência da disciplina especial, inserida em lei de âmbito
federal. (TRF4, AG 5003647-65.2020.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora
VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 17/06/2020)

No caso em foco, vê-se que o valor fixado pelo edital é inferior ao
piso salarial estabelecido por lei federal:

Contudo,  embora  tenha  razão  a  parte  autora  quanto  à  ilegalidade
alegada  nesta  ação  civil  pública  (valor  do  edital  inferior  ao  teto  previsto  na
legislação  federal),  não  se  mostra  possível  o  acolhimento  da  pretensão  de
majoração  do  valor  previsto  no  Edital  pelo  Poder  Judiciário  (condenação  do
Município  à  retificação/majoração  do  valor),  questão  que  será  examinada  no
tópico seguinte.  

2. Majoração Judicial de Remuneração

Não  deve  ser  acolhido  o  pedido  de  retificação  do  edital  para
majoração de remuneração oferecida.

Isso  porque,  na  esfera  pública,  mantém-se  a  necessidade  de
observância ao art. 37, inc. X, da Constituição Federal:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39  somente  poderão ser  fixados  ou alterados  por  lei  específica,  observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,  sempre na
mesma  data  e  sem  distinção  de  índices;  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) 

Não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,
aumentar  vencimentos  de  servidores  públicos,  ainda  que  da  administração
indireta, sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n. 37). 

Ainda que judicialmente se promovesse o aumento com fundamento
não em isonomia,  mas em respeito ao piso remuneratório mínimo,  tenho que 
compete ao Município réu, à luz de suas possibilidades orçamentárias, determinar
se há ou não interesse na contratação de funcionários por valores superiores aos
oferecidos  no  edital.  Ainda  que  se  entendesse  que  a  Lei  nº  4.950-A/1966
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estabelece  um piso  mínimo vinculante,  isto  não  autorizaria  uma determinação
judicial de majoração da remuneração. Poderia o Município entender ausente o
interesse na contratação de arquitetos e engenheiros de segurança pelos valores
pretendidos pelo Conselho e abrir mão dos serviços por funcionários permanentes,
optando  por,  quando  necessário  fosse,  promover  contratações  avulsas  para
serviços específicos. 

Portanto,  do  acolhimento  da  tese  não  decorre,  por  si  só,  a
procedência  do  pedido  de  condenação  do  município  à  retificação  do  valor
definido  no  Edital  de  Abertura  nº  001/2020  como  vencimento  básico  e
remuneração para o cargo de “ARQUITETO” (obrigação de fazer),  para que
conste, no mínimo, o salário mínimo profissional da categoria, conforme Lei nº
4.950-A/66. 

3. Tutela Inibitória

Pede-se a imposição judicial de "obrigação de não fazer, com o fim
de impedir  que a parte  ré,  em concursos ou processos seletivos futuros – que
envolvam o preenchimento de vagas e/ou a formação de cadastro de reserva para
os  cargos  de  “ARQUITETO”  e  demais  nomenclaturas  pertinentes  –,
realize concurso público ou processo seletivo simplificado estabelecendo salário
base mensal em desacordo com a Lei nº 4.950-A/1966".

Realizado  o  certame  em  desconformidade  com  a  lei  federal  e
insistindo  a  parte  ré,  em  contestação,  na  possibilidade  jurídica  de  remunerar
profissionais da área em valores inferiores ao piso nacional vigente, há fundado
receio de reiteração da conduta, razão pela qual cabe acolher o pedido inibitório.

4. Multa Diária

Indefiro o pleito,  pois  não há indícios  de que a parte  ré  venha a
descumprir sentença condenatória que lhe seja direcionada e, se o fizer, não há
impedimento a que a multa seja imposta na fase de cumprimento de sentença, se e
quando for comunicado o descumprimento da obrigação nela imposta. 

Conclusão: 

(a) improcede o pedido condenatório para retificação do Edital nº
169/2021,  relativamente  ao  valor  da  remuneração  do  cargo  de  ARQUITETO,
cabendo ao Ente Federado deliberar, através dos poderes competentes e à luz de
suas  possibilidades  orçamentárias,  se  há  ou  não  interesse  na  contratação  de
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funcionários por valores superiores aos oferecidos no edital;

(b) procede o pedido de condenação do réu à obrigação de não fazer,
para o fim de impedir que este, em concursos ou processos seletivos futuros – que
envolvam o preenchimento de vagas e/ou a formação de cadastro de reserva para
os  cargos  de  “ARQUITETO”,  e  demais  nomenclaturas  pertinentes
–,  realize  concurso  público  ou  processo  seletivo  simplificado  estabelecendo
salário base mensal em desacordo com a Lei nº 4.950-A/66;

(c) improcede o pedido de fixação de multa ao ente federado, visto
que não há nos autos quaisquer indícios de descumprimento da decisão pela parte
requerida, sendo desnecessária a fixação de astreintes para o caso concreto. 

03 -  DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  julgo  parcialmente  procedentes  os  pedidos
formulados, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 485, I, do CPC,
para o fim de: 

(a) declarar a ilegalidade do valor definido no Edital de Abertura nº
001/2020  como  vencimento  básico  e  remuneração  para  o  cargo  de
“ARQUITETO”  (obrigação  de  fazer),  porquanto  inferior  ao  salário  mínimo
profissional da categoria definido pela Legislação Federal (Lei nº 4.950-A/66),
bem como declarar a aplicabilidade do piso remuneratório de arquitetos fixado
pelas  Leis  n.  4.950-A/1966  (art.  5º)  e  5.194/1966  (art.  82),  às  contratações
promovidas pela parte requerida e, assim;

(b) condenar o MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO à obrigação de
não fazer, com o fim de impedir que este, em concursos ou processos seletivos
futuros – que envolvam o preenchimento de vagas e/ou a formação de cadastro de
reserva para os cargos de “ARQUITETO”, e demais nomenclaturas pertinentes –,
realize concurso público ou processo seletivo simplificado estabelecendo salário
base  mensal  em  desacordo  com  a  Lei  nº  4.950-A/66,  nos  termos  da
fundamentação.

Sem condenação em honorários,  nos termos do art.  18 da Lei n.º
7.347/85. Feito isento de custas (art. 4º, inciso IV, da Lei n.º 9.289/96).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, I, do CPC).
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Interposto  eventual  recurso,  intime-se  a  parte  contrária  para
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Corte Regional.

Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos,  dê-se
baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos.

Documento eletrônico assinado por NÓRTON LUÍS BENITES, Juiz Federal,  na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010.  A  conferência  da  autenticidade  do  documento  está  disponível  no  endereço  eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código  verificador
710015975195v2 e do código CRC a39dc59d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NÓRTON LUÍS BENITES
Data e Hora: 15/8/2022, às 19:9:15
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