Decisão: 

Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança da associação dos docentes da ufac – Adufac e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro Grau do Acre - Sintest/ac  em face do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de desconstituir o Acórdão nº 863/2011/Plenário/TCU, que determinou a suspensão do pagamento de vantagens decorrentes de planos econômicos (URP e Plano Collor) . 

Nos termos da inicial, tem-se que:

a) a ação é tempestiva, pois o ato do TCU inquinado de ilegal foi publicado no Diário Oficial de 13/4/2011, esgotando-se o prazo para ajuizar o mandado de segurança somente em 11/8/2011;

b) os impetrantes atuam no presente mandamus como substitutos de docentes e funcionários da Universidade Federal do Acre, “(...) cujas remunerações englobam parcelas referentes aos planos econômicos e parcelas referentes aos quintos/décimos”, pagas há mais de 5 (cinco) anos, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado;

c) o pagamento das parcelas acima referidas foi declarado ilegal pelo TCU, o qual determinou a devolução ao erário dos valores recebidos irregularmente;

d) o Poder Público submete-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, não sendo legítimo ao TCU determinar a supressão do pagamento de parcelas recebidas pelos servidores há mais de 20 (vinte) anos;

e) o dies a quo para revisão do ato que incluiu as verbas na remuneração dos substituídos dos impetrantes é o pagamento da primeira remuneração em desconformidade com a legislação, não podendo a Administração, superado o prazo do art. 54 da Lei 9.784/99, subtrair os valores, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Nesse tocante, argumenta:

“No ano de 1995, o Tribunal de Contas da União instaurou processo de auditoria (TC-225.178/1995-8), com o propósito de averiguar a regularidade da percepção de parcelas de planos econômicos derivadas do cumprimento de decisão judicial.
Ocorre que, em 2002, o próprio Tribunal de Contas reconheceu a ocorrência de error in procedendo nesse processo e anulou o julgamento que fora realizado.

f) a decisão do TCU afronta também a coisa julgada, pois o direito de perceber as parcelas decorrentes de planos econômicos foi garantido por decisões transitadas em julgado. Transcrevo as razões expostas na inicial:

“No processo 4.789/90, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Acre – SINTEST/AC – obteve, por meio de sentença proferida pela então Junta de Conciliação e Julgamento de Rio Branco/AC, o direito ao recebimento das “diferenças salariais existentes a partir de fevereiro de 1989, em razão da não inclusão do percentual de 26,05% referente a URP do mesmo mês, bem como seus reflexos” (doc. 10). Na condição de substituto processual, o Sindicato obteve a garantia desse direito a toda a categoria, incluídos os filiados aos Impetrantes (doc. 11). Com o trânsito em julgado da referida sentença pelo Tribunal, concretizou-se a formação de coisa julgada material (artigo 5º, XXXVI, CF) e os professores e demais funcionários da UFAC passaram a receber o percentual de 26,05% em suas remunerações (doc. 08).
Da mesma forma, o referido Juízo proferiu outras sentenças assegurando a percepção da URP pelos filiados aos Impetrantes. Tais sentenças foram todas mantidas pelos Tribunais competentes e transitaram em julgado (docs. 08, 12 a 15).
O direito aos 84,32% relativos ao Plano Collor também foi assegurado pela Justiça do Trabalho da 14ª Região. Por meio de sentença proferida pela então 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Rio Branco/AC nos Processos 3.024 a 3.032/91, ficou garantida a recomposição dos salários no “percentual de 84,32% a partir de abril de 1990, com as devidas incorporações aos salários” (doc. 16). Essa sentença também foi mantida pelos Tribunais competentes e transitou em julgado (doc. 08 e 16).”

g) no tocante à incorporação e à atualização das incorporações das gratificações pagas pelo exercício de função de confiança, entendeu o TCU que a Ufac não estaria adotando o entendimento correto para pagamento dos valores (art. 3º da MP nº 2.225/2001 c/c a redação original dos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, no período compreendido entre 9/4/1998 a 4/9/2001, data a partir da qual as parcelas, incluída a prevista no art. 3º da Lei nº 9.624/98, deveriam ser pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI);

h) no entanto, o critério adotado pela Ufac para cálculo e pagamento das parcelas está correto e, ainda que assim não fosse, também nesse tocante esgotou-se o prazo decadencial para a Administração Pública revisar a matéria, bem como está o direito ao recebimento da parcela garantido por decisão judicial transitada em julgado. Vide argumentos:

“Em 1999, a Advocacia-Geral da União questionou, por meio do Parecer GQ 203, publicado no DOU de 08/12/1999, aprovado pelo Presidente da República, a regularidade do pagamento das FC, sob o argumento de que tal função de confiança teria sido extinta pela Lei nº 8.168/91.
Esse posicionamento da Advocacia-Geral da União levou à propositura de várias ações judiciais, já transitadas em julgado, por parte dos docentes de todo o País com o fito de manter o pagamento das FC com base na Portaria nº474/87 (docs. 22 a 33).
A função incorporada integrou-se, portanto, ao patrimônio do servidor público, e a sua manutenção passou a estar sob a garantia da coisa julgada e do direito adquirido.
Entretanto, não obstante a existência de coisa julgada e de direito adquirido à manutenção da base de cálculo dos quintos/décimos incorporados, garantida por força de decisões judiciais transitadas em julgado, o ato coator pretende modificar os critérios de cálculos dos quintos/décimos dos filiados aos Impetrantes, para que suas atualizações sejam realizadas somente com base nos índices gerais de reajuste dos vencimentos do funcionalismo público.”

i) ainda que se considerasse que as gratificações incorporadas devem ser convertidas em VPNI, “o que se admite apenas para argumentar”, a transformação feriria direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88), pois “[a]o determinar a incorporação da parcela atinente à função de confiança à remuneração do servidor, a lei pretendeu assegurar-lhe um ganho mensal atrelado às atualizações dos valores das funções de confiança”. Aduz que:

“O critério adotado pelo TCU para cálculo da VPNI após uma reestruturação de carreira – como aconteceu no caso dos professores universitários por meio da Lei nº 11.344/2006 – considera que, ao enquadrar o servidor na nova carreira, se deve levar em conta tão somente a subtração entre o valor total da antiga remuneração e o valor total da nova remuneração. Se houver redução do valor da remuneração do servidor, a diferença seria paga a título de VPNI, cuja correção segue apenas as atualizações gerais para os servidores públicos.
Essa forma de cálculo da VPNI desconsidera a distinção entre as parcelas remuneratórias objetivas – inerentes ao cargo – e as parcelas remuneratórias subjetivas – adquiridas em caráter pessoal pelo servidor, como as gratificações pelo exercício de funções de confiança (quintos/décimos).
No entanto, não é possível compensar-se parcelas remuneratórias concedidas a títulos diversos.
A incorporação de gratificações antes da reestruturação constitui direito pessoal e independente dos cargos e das carreiras. Dessa forma, se um servidor faz jus à percepção de quintos/décimos, essa parcela da remuneração representa a exata medida da retribuição do trabalho pretérito do servidor estabelecida na lei e incorporada ao seu patrimônio pessoal.
Desse modo, esse valor dos quintos/décimos representa um direito adquirido do servidor de caráter subjetivo que não pode ser computado como se fosse inerente ao cargo, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF.”

j) deve ser autorizado pelo servidor o desconto em folha dos valores percebidos e considerados irregulares pelo TCU, sem o que deverá ser proposta ação judicial pela administração pública para reaver os valores que considerar devidos, conforme precedente do STF (MS nº 24.182/DF). Eventualmente efetuado o desconto sem a concordância do administrado, incorrerá o Poder Público em afronta ao art. 5º, XXXV, CF/88;

k) os servidores da Ufac não podem ser compelidos a restituir ao erário os valores recebidos de boa-fé e a título de parcela alimentar, sendo certo que “referidas parcelas representam significativa fatia dos rendimentos dos filiados aos Impetrantes”;

l) requer o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº  863/2011/Plenário/TCU, presente o periculum in mora ante a iminência da redução dos valores pagos a título de verba alimentar;

m) ao final, postula a concessão da segurança para (i) “garantir o pagamento integral das remunerações/proventos/pensões dos filiados aos Impetrantes, sem supressões, nem reduções, nem suspensões de qualquer espécie; além de obstar qualquer procedimento de restituição de valores remuneratórios ao Erário” e (ii) “na hipótese de supressão, redução ou suspensão de qualquer parcela das remunerações dos filiados aos Impetrantes, seja a União condenada ao pagamento dessas parcelas remuneratórias atrasadas, computadas a partir da impetração do presente mandado de segurança, com correção monetária e juros legais”.

Custas recolhidas.

Documentos juntados.

Intimado o representante judicial do TCU (art. 22, § 2º, Lei nº 12.016/2009) manifestou-se nos seguintes termos abaixo sintetizados:

a) “não existe nenhuma ilegalidade na decisão cautelar proferida pelo TCU, a qual determinou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como à Universidade Federal do Acre -UFAC, a suspensão dos pagamentos da URP de 26,05% e do IPC de 84,32%, - em virtude da absorção das referidas vantagens pelos Planos de Cargos e Salários supervenientes às decisões judiciais transitadas em julgado oriundas da Justiça do Trabalho -, bem como a sustação do pagamento de quintos/décimos de função gratificada e cargos em comissão com incorporação após a edição da MP 2.225-45 e a retificação do cálculo incorreto da tabela relativa à Portaria-MEC 784/87”;

b) o TCU, no exercício da competência de controle externo, não está submetido ao prazo decadencial do art. 54 da lei nº 9.784/99 e, “ainda que se considere que tenham decorridos mais de 5 (cinco) anos desde a incorporação da vantagem impugnada pelo TCU, conforme alega o autor, não é cabível invocar-se a decadência ou mesmo o princípio da segurança jurídica para manter-se o ato, pois a ilegalidade da forma de cálculo adotada pelo órgão administrativo no que concerne ao valor dos vencimentos e/ou proventos dos servidores daquele órgão se perpetua a cada exercício financeiro”;

c) não houve determinação, por parte do TCU, para que os valores recebidos de forma contrária à correta interpretação da lei ou à decisão judicial fossem restituídos ao erário, “mas, tão somente, de sua paulatina supressão em virtude da absorção das referidas vantagens pelos planos de carreira supervenientes à decisão judicial transitada em julgado”;

e) “as decisões transitadas em julgado, que analisam aspectos concernentes ao período em que os servidores ainda eram regidos pelo regime celetista, não estendem seus efeitos ao período posterior ao seu enquadramento no regime jurídico único, sob pena de se atribuir à coisa julgada o efeito de impedir a edição de lei nova, modificadora da situação jurídica dos servidores públicos”

É o relatório.


I - A moldura fático-jurídica do objeto do mandado de segurança

A decisão do TCU questionada no presente mandamus consiste no Acórdão nº 863/2011, cuja ementa transcrevo:

“AUDITORIA. AGRAVOS CONTRA MEDIDA CAUTELAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE VANTAGENS ALUSIVAS A QUINTOS/VPNI, URP E PLANO COLLOR. CONHECIMENTO, À EXCEÇÃO DE UM DOS AGRAVOS, POR CONTER VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO DAS PARTES ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE EM INTERVIR NO PROCESSO. PROVIMENTO PARA UM DOS AGRAVOS, FACE À EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ALBERGANDO O PAGAMENTO DA URP A SERVIDORES FILIADOS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ACRE – SINTEST. NEGATIVA DE PROVIMENTO PARA OS DEMAIS AGRAVOS.
Nega-se provimento ao agravo interposto contra a medida cautelar no qual não se demonstre a inexistência do fumus boni juris e do periculuim in mora embasadores da decisão acautelatória adotada pelo Tribunal.”


II - Parcelas pagas a título de quintos/décimos ou VPNI

Quanto às parcelas pagas a título de quintos/décimos ou VPNI, a decisão da Corte de Contas ora questionada limitou-se a - constatada “inconsistências no cálculo de incorporações de quintos/décimos/vpni” pela unidade técnica de fiscalização de execução - manter a decisão cautelar do Ministro Presidente do TCU que determinou o “integral e imediato cumprimento às determinações constantes dos itens 9.9.2, 9.9.3 e 9.9.5 do Acórdão 1.652/2010-TCU-Plenário”.

Registro que o Acórdão 1.652/2010-TCU-Plenário é o objeto do MS nº 27.946/DF, de minha relatoria, em que o então Relator, Ministro Menezes Direito, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que “[a] decisão apontada como coatora considerou irregulares apenas os quintos incorporados e atualizados, tendo como fato gerador o exercício de função ou cargo em comissão a partir de 04/9/2001, conforme se verifica às fls. 83/84 e 86/87”.

Assim, tenho que os impetrantes pretendem renovar a discussão sobre  existência de direito líquido e certo a parcelas de quintos/décimos ou VPNI, o que não é possível, pois a exequibilidade do ato da autoridade lesivo ou potencialmente gerador de lesão ao direito de seus substituídos decorre diretamente da decisão do TCU em debate no MS nº 27.946/DF, não do Acórdão 863/2011, como pretendem fazer crer os impetrantes no presente writ.

Não conheço, portanto, do mandado de segurança na parte em que discute o direito à incorporação ou à forma de cálculo das parcelas devidas a título de quintos/décimos ou VPNI.


III - Vantagens decorrentes de planos econômicos

Prosseguindo na análise das razões expostas na peça vestibular, coloca-se em discussão a existência de direito líquido e certo às vantagens decorrentes de planos econômicos.

Os impetrantes defendem que houve a incorporação das vantagens no patrimônio jurídico dos seus substituídos pois:

a) o pagamento foi deferido por decisão judicial, com trânsito em julgado, somente passível de ser desconstituída pela via da ação rescisória, e não por determinação do TCU;

b) as parcelas são pagas pela Ufac a seus servidores há muitos anos, tendo decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o Poder Público rever atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários (art. 54 da Lei nº 9.784/99);

c) os substituídos no presente writ não devem ser compelidos a devolver valores recebidos de boa-fé da Administração Pública, bem assim, não pode a Corte de Contas determinar à Ufac que proceda  desconto automático na folha de pagamento, pois o art. 46 da Lei nº 8.112/90 impõe como requisito a prévia concordância do servidor para assim proceder a restituição de valor ao poder público, sem a qual deverá ser ajuizada ação de cobrança.

A análise da demanda deve ser cindida de forma que as vantagens pagas a título de URP e as pagas a título de Plano Collor sejam separadamente abordadas.

Isso porque os documentos juntados aos autos pelos impetrantes  demonstram que as parcelas vindicadas decorrem de títulos judiciais distintos.


III.1 – URP

Quanto ao percentual de 26,05% referente à incorporação da URP, destaco trecho do voto do Ministro do TCU, Sr. Augusto Nardes, acompanhado à unanimidade no Acórdão nº 863/2011, ora inquinado de abusivo:

“27. Quanto ao recurso interposto pela Sra. Josina da Silva Cordeiro, cabe acolhê-lo, haja vista que, atualmente, a Ufac encontra-se impedida de proceder à supressão da URP de fevereiro de 1989 (26,05%) dos seus proventos, em face da existência de decisão judicial, de caráter liminar, assegurando a manutenção dessa vantagem.
28. Referida decisão , exarada no Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Acre – Sintest junto à Justiça Federal (Processo nº 2005.30.00.000147-2/AC), determinou à reitoria da Ufac que se abstivesse de suprimir o valor referente à aludida vantagem dos vencimentos dos sindicalizados substituídos processualmente pelo impetrante, conforme lhe havia sido determinado por este Tribunal mediante Acórdãos nºs 2.802/2004 e 3.216/2004, ambos da 1ª Câmara do TCU, in verbis:
(…)
30. Assim cabe reformar a decisão cautelar adotada nos presentes autos para suspender os efeitos da determinação constante do subitem 14.4 do despacho de fls. 580/590 em relação aos servidores sindicalizados dos substituídos processualmente pelo Sintest no âmbito do Mandado de Segurança nº 2005.30.00.000147-2.”

Em primeira análise, é possível concluir que, acaso anulada a decisão do TCU ora combatida na presente ação, irá se restabelecer decisão do Ministro Presidente do TCU que, monocraticamente, determinou a supressão do pagamento da parcela, o que iria de encontro à pretensão defendida nos autos. A prevalecer essa análise, não existe interesse de agir no mandamus, pois garantido o direito dos servidores da Ufac ainda no âmbito do TCU, o que leva ao não conhecimento do writ também nessa parte. 

No  ponto, entretanto, ressalto que a ordem do TCU expressa que a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a supressão do pagamento da parcela paga a título de URP alcançam “os servidores sindicalizados dos substituídos processualmente do Sintest”, o que gera insegurança aos servidores da Ufac que não se encontram filiados/associados à referida entidade representativa de classe, o que justifica a atuação da Adufac (cuja representatividade está limitada aos docentes), na defesa do interesse de seus associados, e do Sintest-AC, na defesa dos interesse de “todo indivíduo que exerça atividade profissional em estabelecimento educacional de terceiro grau” (art. 5º, caput, da 1ª Alteração Integral do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau – Sintest-AC).

Registro que:

a) foram juntados aos autos inúmeras cópias de decisões  (Processos nºs 2.528/89 a  2.713/89 – doc.13; 558/90 a 1.252/90 – doc.12; 4.210/90 a 4.279/90 – doc. 14; RO nº 137/91 – doc. 15), proferidas em reclamação trabalhista movida por servidor em face da Ufac, em que se garantiu o recebimento da parcela em questão neste capítulo;

b) os impetrantes também apresentaram cópia dos Autos nº 4.789/90 (reclamação trabalhista do Sintest-AC em face da Ufac – doc. 10) e dos Mandados de Segurança nº 2005.30.00.000147-2 (Sintest-AC x Ufac e União – doc. 17) e nº 2005.30.00.000258-0 (Adufac x Ufac – doc. 19),  impetrados na Justiça Federal, em que também foi garantido a vantagem ora apreciada em juízo de estrita delibação. 

No MS nº 28.819/DF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 21/9/2010, analisou-se matéria similar a que se coloca em debate nos autos. Transcrevo trecho do julgado:

9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).
Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.
Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).
10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.
Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.”

Com base nessas premissas, justifica-se seja deferido o pedido cautelar para, conforme jurisprudência do STF, suspender os efeitos de decisão do TCU que implique (i) supressão, diminuição ou modificação da forma como vem sendo paga a vantagem de 26,05% paga a título de incorporação de URP, presente a potencialidade lesiva da decisão administrativa questionada no presente wrirt, a implicar dano financeiro atual aos substituídos dos impetrantes, de caráter alimentar, consistente no decréscimo do valor recebido a título de vencimentos ou proventos ou (ii) devolução dos valores pagos àquele título, até decisão final na presente ação.


III. 2 - Plano Collor

Os impetrantes apresentaram como prova do direito líquido e certo  à continuidade do pagamento de 84,32% a título de vantagem decorrente de plano econômico cópia d o Acórdão nº 069/93, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, por que se manteve a sentença de primeira instância que julgou procedente reclamação trabalhista para “condenar a [União] a recompor os salários dos reclamantes no percentual de 84,32% a partir de abril de 1990, com a devida incorporação aos salários, apurando-se as diferenças salariais desde àquela época até a incoporação, com reflexos sobre: 13º salários, férias + 1/3 de abano (sic); gratificações e demais vantagens salariais e FGTS, este até a vigência da Lei 8.112/90”.

A decisão acima referida foi prolatada nos Processos nºs 3024/91 a 3032/91, identificadas como ações individuais de servidores da Ufac em face da União. 

Nesse juízo sumário, tenho que o documento juntado não tem o condão de comprovar a existência de direito líquido e certo a ser amparado em sede de mandado de segurança coletivo. Os títulos judiciais foram firmados em ações individuais, nas quais não se evidencia ter ocorrido coisa julgada em favor de “todo indivíduo que exerça atividade profissional em estabelecimento educacional de terceiro grau” (art. 5º, caput, da 1ª Alteração Integral do Estatuto do Sintest-AC) ou de qualquer dos “associados da Associação dos Docentes da Ufac – Adufac” identificados pela impetrante como “substituídos na ação judicial” (doc. 6).  


IV - Dispositivo
   
Ante o exposto, e reservada nova apreciação do quadro uma vez apresentadas as informações pela autoridade reclamada e colhida a manifestação do Ministério Público Federal, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos de decisão do TCU que implique (i) supressão, diminuição ou modificação da forma como vem sendo paga a vantagem de 26,05% paga a título de incorporação de URP, presente a potencialidade lesiva da decisão administrativa questionada no presente wrirt, a implicar dano financeiro atual aos substituídos dos impetrantes, de caráter alimentar, consistente no decréscimo do valor recebido a título de vencimentos ou proventos ou (ii) devolução dos valores pagos àquele título, até decisão final na presente ação.

Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo de lei. 

Comunique-se aos órgãos responsáveis pelo cumprimento desta decisão.

Com ou sem informações, vista à douta Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis. 

Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei. 

Publique-se. Int..
Brasília, 6 de outubro de 2011.

Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente


