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                                                 SENTENÇA

Vistos os autos.

ASSOCIAÇÃO  DOS  SERVIDORES  DA  TERRACAP

apresentou  Ação  Civil  Coletiva  em  desfavor  de  COMPANHIA  IMOBILIÁRIA  DE

BRASÍLIA - TERRACAP. Postulou seja determinado à Acionada que se abstenha de

aplicar o teto remuneratório aos seus representados, com declaração incidental de

inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal - ELODF nº 99,

de 25 de maio de 2017, que alterou o § 5º do art. 19 do aludido Diploma. Atribuiu à

causa o valor de R$1.000,00.

A Acionada apresentou defesa.

Aos autos vieram documentos.

A Acionante ofertou réplica.

Razões finais e proposta final de conciliação prejudicadas

É o Relatório.

DECIDO:

INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

O Distrito Federal apresentou a peça de id id 5822c73, fls.

119/142, a fim de formular pedido de intervenção, tendo em vista sua condição de

sócio majoritário da Acionada, a teor do § 1º do art. 2º da Lei nº 5.861, de 12 de

dezembro de 1972.

A Acionante impugnou o requerimento do Distrito Federal -

DF, socorrendo-se do argumento de ser detentora de personalidade jurídica própria.

O  DF,  na  qualidade  de  sócio  majoritário  da  Acionada,
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sofrerá  os  efeitos  da  decisão,  independentemente  da  personalidade  jurídica  da

Terracap.

DEFIRO  a  intervenção,  na  modalidade  assistência,

devendo o assistente receber o processo no estado em que se encontrar.

TETO  REMUNERATÓRIO  -  EMPRESA  PÚBLICA

INDEPENDENTE - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCI ONALIDADE

A  Acionante  pretende  que  a  Acionada  se  abstenha  de

aplicar o teto remuneratório aos seus representados, com declaração incidental de

inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal - ELODF nº 99,

de 25 de maio de 2017, que alterou o § 5º do art. 19 do aludido Diploma.

Argumentou que o mencionado dispositivo conflita com a

norma constitucional que determina a aplicação do teto remuneratório apenas às

empresas estatais dependentes, a teor do § 9º do art. 37 do Texto Maior. No item

dos  pedidos,  informou  haver  conflito  com  o  art.  37,  caput,  inciso  XI  e  §  9º,

combinado com os arts. 1º, inciso IV; 5º, caput; 7º, inciso VI; 22, inciso I; 170, inciso

IV; e 173, § 1º, inciso II, todos da Constituição.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei

Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  "empresa  estatal  dependente:

empresa  controlada  que  receba  do  ente  controlador  recursos  financeiros  para

pagamento  de  despesas  com  pessoal  ou  de  custeio  em  geral  ou  de  capital,

excluídos,  no  último  caso,  aqueles  provenientes  de  aumento  de  participação

acionária" (art. 2º, inciso III).

É  consabido  que  a  Terracap  se  capitaliza  por  meio  da

alienação  de  imóveis  públicos.  Assim  sua  renda  provém  do  erário.  Não  pode,

portanto, ser classificada como independente, na medida em que subsiste e paga

suas despesas à custa de recursos eminentemente públicos, detendo o monopólio

imobiliário do DF, o qual, por sua vez, é finito.

Ainda  que  a  Terracap  fosse  um  empresa  estatal

independente,  melhor  sorte  não  assistiria  ao  postulante.  Isso  porque  a  norma

prevista no § 9º do art. 37 da Constituição não representa um proibitivo a que as

empresas estatais independentes se submetam ao teto constitucional, no tocante à

remuneração de seus empregados. Nota-se, apenas, a opção, no âmbito federativo,
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quanto àqueles que devem observar o teto, não se identificando proibições acerca

dos  demais.  Nesse  contexto,  inexiste  violação  aos  dispositivos  constitucionais

citados na peça de ingresso.

Assim, está livre o poder derivado decorrente para dispor a

respeito da temática, dentro dos ditames afetos à preservação do interesse público,

como pressuposto a orientar a melhor organização econômico-administrativa, seja

pelo viés da administração pública direta ou da indireta.

Desse modo, não enxergo o vício de inconstitucionalidade

na Emenda à LODF nº 99/2017, que alterou o § 5º do art. 19 do aludido Diploma.

Nesses  termos,  julgo  IMPROCEDENTE  a  pretensão

vestibular.

JUSTIÇA GRATUITA

No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, INDEFIRO,

por não preenchidos os requisitos legais para tanto.

Destaque-se,  por  oportuno,  que,  para  a  concessão  dos

benefícios da gratuidade de justiça à Associação Autora -  bem como a qualquer

pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos -, faz-se necessária a comprovação

expressa da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 791-A da CLT, ao advogado, ainda que

atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o

mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor  que resultar  da liquidação da

sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o

valor atualizado da causa.

Desse modo, CONDENO a Acionante a pagar honorários

advocatícios, na ordem de 5% sobre o valor da causa, considerando os elementos

de valoração definidos no art. 791-A, § 2º, da CLT.

Dispositivo

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
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nos termos da FUNDAMENTAÇÃO, que passa a integrar este DISPOSITIVO para

todos os fins.

Pagará a Acionante honorários advocatícios, na ordem de

5% sobre o valor da causa.

Custas pela Acionante no importe de R$20,00, calculadas

sobre R$1.000,00, valor atribuído à causa.

Intimem-se as partes.

BRASILIA, 21 de Janeiro de 2019

OSWALDO FLORENCIO NEME JUNIOR
Juiz do Trabalho Titular

Assinado
eletronicamente. A
Certificação Digital
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