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SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por MAURICIO LIBOIS LOPES em relação ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, na qual se pretende a condenação do réu a revisar o cálculo da renda mensal inicial do
benefício previdenciário, uma vez que a parte autora considera ter ocorrido equívoco da Autarquia
Previdenciária no momento em que apurou a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição.
Esclarece o Autor, em sua inicial, que sendo aposentado desde 29/05/2014 (NB 42/170.247.579-1), foi
aplicada a regra prevista no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, o que se demonstrou prejudicial em face do valor da
renda mensal inicial de seu benefício, razão pela qual deveria ser afastada tal norma para garantir seu direito
ao melhor benefício.
Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, na mesma ocasião em que foi indeferido o pedido de
concessão da tutela de provisória (Id. 1641998).
Devidamente citado, o INSS apresentou contestação, impugnando a concessão da gratuidade da justiça, assim
como alegando, preliminarmente, a incompetência do Juízo para análise do feito, em razão do valor da causa
. No mérito contrariou os argumentos da inicial, afirmando estar correto o cálculo do valor dos benefícios
previdenciários e sua manutenção (Id. 1931601).
Intimada, a parte autora apresentou réplica (Id. 2945671).
É o Relatório.
Passo a Decidir.

Num. 8522492 - Pág. 1

Inicialmente, não acolho a impugnação do INSS, pois, em que pese a alegação de que a parte autora teria
condições de arcar com as custas e despesas processuais, diante dos documentos apresentados que
demonstram os rendimentos e do valor atribuído à causa, eventual improcedência da ação implicaria na
condenação em verba honorária que superaria a renda mensal da parte demandante, o que justifica a
concessão do benefícios da gratuidade da justiça,
Afasto a incompetência alegada, visto que a parte indicou, com apresentação de planilha (Id. 1596032), os
valores que entende devidos.
Presentes os requisitos previstos pelo inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, visto
tratar-se a questão de mérito apenas sobre matéria de direito, desnecessária a produção de provas, razão pela
qual passo a conhecer diretamente do pedido.
No tocante à prescrição, é de ser reconhecida só em relação às parcelas ou diferenças vencidas antes dos
cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103, da Lei
8.213/91.

Mérito.
Depreende-se da inicial a pretensão da parte autora em ver recalculada a renda mensal inicial de seu benefício
de aposentadoria, pois não teria sido realizada a correta apuração do salário-de-benefício, uma vez que a
Autarquia utilizou-se apenas dos salários-de-contribuição verificados após julho de 1994, gerando uma renda
mensal inicial abaixo do que seria devido, conforme cálculos apresentados pelo Autor junto de sua inicial.
Nos termos do artigo 3º da Lei nº. 9.876/99, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à
data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o
período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II
do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.
O § 2º do mesmo dispositivo transcrito logo acima estabeleceu, ainda, que no caso das aposentadorias de
que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se
refere o caput e o § 1º não poderá ser inferior a sessenta por cento do período decorrido da competência
julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.
De tal maneira, a legislação de 1999, que alterou a Lei nº. 8.213/91, inclusive com a instituição do fator
previdenciário, trouxe também regras diferenciadas para apuração do salário-de-benefício das aposentadorias
por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial, em relação aos segurados já filiados à época
de sua publicação, consistente na exigência de que, durante o período compreendido entre julho de 1994 e a
data de início do benefício, os oitenta por cento dos maiores salários-de-contribuição correspondam a
minimamente sessenta por cento de todo o período contributivo.
A questionada Lei nº 9.876/99 trouxe alterações no que se refere a vários artigos da Lei nº 8.212/91, que trata
do financiamento da Seguridade Social, assim como em face da Lei de Benefícios da Previdência Social, nº
8.213/91, trazendo, dentre várias outras alterações, a substancial modificação no cálculo do
salário-de-benefício dos benefícios previdenciários, em especial com o estabelecimento do fator
previdenciário, ao menos no que se refere aos benefícios de aposentadorias por tempo de contribuição e por
idade.

Num. 8522492 - Pág. 2

Com relação aos demais benefícios, também prevendo a apuração do salário-de-benefício com base na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o
período contributivo, dispensou a aplicação do fator previdenciário, tendo-se, assim, como substancial
alteração em face de todos os benefícios calculados com base no salário-de-benefício, o abandono do cálculo
que se realizava com base média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses
imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o
máximo de trinta e seis, apurados em período não superior a quarenta e oito meses.
Respeitando a observância de eventual direito adquirido pelos Segurados,
o art. 6º da Lei nº 9.876/99
estabeleceu expressamente ser garantido ao segurado que até o dia anterior à data de publicação desta Lei
tenha cumprido os requisitos para a concessão de benefício o cálculo segundo as regras até então vigentes .
Em relação àqueles que já se encontravam filiados ao RGPS na data da publicação daquela lei, mas que ainda
não preenchessem todos os requisitos para obtenção de sua aposentadoria, o art. 3º estabeleceu a regra de
transição para tais segurados, de forma que ao cumprirem as condições exigidas para o benefício pretendido,
no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo
decorrido desde a competência julho de 1994.
Tal regra de transição previu, ainda, no § 2º que, no caso das aposentadorias por idade, por tempo de
contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo da média aritmética simples não poderá ser inferior
a sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício,
limitado a cem por cento de todo o período contributivo.
A parte autora insurge-se exatamente contra a norma contida no § 1º acima mencionado, uma vez que afirma
e demonstra por meio de cálculos aritméticos que em sua situação específica, caso fossem considerados os
salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994, o salário-de-benefício consistiria em valor superior ao
apurado pelo INSS, uma vez que os cálculos da Autarquia Previdenciária consideraram os
salários-de-contribuição a partir de julho de 1994 apenas.
Em matéria previdenciária, foram inúmeras as discussões a respeito do tema do direito adquirido, em face do
que acreditamos que o posicionamento majoritário se formou no sentido que ao ingressar no Regime Geral de
Previdência Social o segurado não adquire direito ao benefício previsto na legislação daquela época e nem
mesmo a qualquer fórmula de cálculo de benefícios, pois conforme posicionamento firmado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico.
Diante disso, preferimos identificar tal situação como um direito em aquisição, pois, se por um lado,
seguindo o entendimento de nossa Corte Constitucional, não se adquire qualquer direito com o ingresso no
regime de previdência social, não podemos negar que toda alteração no sistema previdenciário vem
acompanhado de uma norma jurídica de transição, razão pela qual acreditamos na necessidade de tal
identificação para proteção dos segurados.
Tomando-se as “reformas” da Previdência Social, veiculadas por intermédio de Emendas à Constituição
Federal ou apenas leis ordinárias, notamos que em todas elas verifica-se a existência de normas que
estabelecem uma transição para aqueles que já se encontravam em atividade e vinculados ao RGPS até a data
da alteração.
A Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/03, apresentam exemplos de tal
transição, pois a primeira delas dispôs expressamente em seu art. 9º que, observado o disposto no art. 4º
desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o
regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado
ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente,
atender aos seguintes requisitos, os quais são indicados em seus incisos combinando, assim, a necessidade de
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idade mínima e tempo de contribuição acrescida do denominado pedágio, assim estabelecido em um
acréscimo de quarenta e vinte por cento ao tempo que faltava para completar o período contributivo na data
da publicação da Emenda.
Da mesma forma a Emenda Constitucional nº 41/03 estabeleceu regra de transição para os Servidores
Públicos em seu artigo 6º, o qual se aplica àquele que tenha ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda, estabelecendo, também, a composição entre idade e tempo de contribuição em seus
incisos.
A função de qualquer regime de transição, portanto, consiste em salvaguardar parte do direito em aquisição
do segurado, respeitando verdadeiramente a expectativa de direito que tinha em face da previdência social, de
forma que, a nova regra restritiva de direito não se lhes aplica de forma integral, mas sim de forma
abrandada, permitindo àqueles que já se encontravam próximos de completar o tempo para aposentadoria,
que sofram menor gravame em face daqueles que ainda teriam bem mais tempo pela frente.
É importante ressaltar, também, que o regime de transição busca preservar direitos que se encontravam em
aquisição, aplicando tratamento menos rigoroso àquele que já se encontrava filiado ao regime de previdência,
em face de quem ingressa no regime após a publicação da norma de alteração, não se permitindo jamais que
o regime de transição seja mais gravoso que o regime vindouro, como, aliás, ocorreu com a transição
indicada no art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, ao menos no que se refere à aposentadoria por tempo
de contribuição integral.
Naquela situação, o sistema transitório estabelecido no art. 9º da mencionada Emenda Constitucional
estabeleceu que para a aposentadoria por tempo de contribuição integral, seria necessário que o Segurado
atingisse uma idade mínima (48 anos para mulheres e 53 para homens), assim como um adicional de 20% ao
tempo que faltaria para atingir o limite de tempo mínimo (30 anos para mulheres e 35 anos para homens),
assim considerado na data da publicação da Emenda.
Pois bem, restou devidamente pacificado, não só no âmbito judicial, como também no administrativo, pois a
própria Autarquia Previdenciária deixou de exigir a idade mínima e o pedágio, uma vez que a regra de
transição estava impondo situação mais gravosa aos que já se encontravam filiados ao Regime Geral de
Previdência Social, pois precisariam combinar idade mais tempo de contribuição, bem como esse último
consistiria em período superior aos trinta ou trinta e cinco anos, haja vista o acréscimo de vinte por cento ao
que faltaria para tanto na data da Emenda Constitucional.
Para os novos segurados, ou seja, aqueles que viessem a se filiar ao RGPS após a publicação da EC-20/98,
submetidos à norma definitiva, não precisariam ter idade mínima para se aposentar e também não se aplicaria
a eles qualquer acréscimo no tempo de contribuição exigido, o que demonstra claramente a maior
onerosidade em relação aos antigos segurados.
Exatamente por não conferir uma situação mais vantajosa ou menos gravosa àqueles que já estivessem
filiados à Previdência Social, foi que tal norma de transição veio a ser afastada na esfera administrativa e
judicial, permanecendo a regra de transição apenas para a aposentadoria proporcional, uma vez que os novos
segurados não teriam direito a ela, preservando-se, assim, aquela expectativa de aquisição do direito.
No que se refere à norma contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99 e seus §§, identificamos a verdadeira
existência de um sistema de transição, uma vez que estabelece expressamente norma específica para o
segurado que já era filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que ao
cumprir as condições exigidas para obtenção de benefício do RGPS, terá o cálculo de seu
salário-de-benefício baseado na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição,
correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo, havendo uma restrição a tal
período contributivo, pois somente será aquele verificado após a competência julho de 1994.
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Trata-se efetivamente de regra de transição, uma vez que é uma limitação temporal de cômputo dos
salários-de-contribuição que não existia antes da publicação daquela legislação e, da mesma forma, não se
aplicará aos segurados que se filiarem ao RGPS após tal publicação.
Sob a natureza jurídica de regra de transição, caberia à norma do artigo 3º em questão estabelecer condição
diferenciada aos já filiados ao RGPS, que não lhes preservaria integralmente o regime anterior, mas também
não os submeteria a uma situação mais gravosa ou prejudicial, em total desconsideração àquela expectativa
anteriormente verificada, o que efetivamente não ocorreu.
A severidade da nova regra, consistente na incidência do fator previdenciário, atingiu a todos os segurados do
RGPS, excepcionando apenas aqueles que já possuíam direito adquirido ao benefício antes da publicação da
nova legislação, agravando o direito daqueles que expectavam por sua aposentadoria no formato anterior, de
tal modo que sua situação frente aos novos segurados não tem qualquer diferença.
A título de norma transitória, fixou-se o cálculo do salário-de-benefício com base apenas nos
salários-de-contribuição a partir de julho de 1994, o que, conforme alegado pela parte autora, pode limitar o
valor da própria renda mensal inicial do benefício, uma vez que o segurado não teria o direito de buscar
dentro de toda sua vida contributiva os salários-de-contribuição que efetivamente tenham sido mais elevados
e vantajosos para a apuração de seu salário-de-benefício, impondo-se uma restrição temporal que não se
verifica em relação aos novos segurados.
É certo que tal limitação temporal não é garantia de melhor ou pior valor de salário-de-benefício, uma vez
que a exclusão de salários-de-contribuição anteriores a julho de 1994 pode afastar do período básico de
cálculo valores muito baixos do início da vida laboral do segurado, mas que também pode deixar de fora
valores de contribuição de uma eventual melhor época de remuneração do segurado.
O INSS afirma em sua contestação que a manutenção da regra que restringe o tempo para cálculo do
salário-de-benefício, tomando por base a competência julho de 1994, quando da implantação do Plano Real,
viria a minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário que vivia o País até então, o que
não se verifica na prática.
Além do mais, a regra constante do § 2º daquele art. 3º da Lei nº 9.876/99, estabelecendo que o divisor
considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1º não poderá ser inferior a sessenta por
cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, pode
apresentar-se demasiadamente oneroso para o Segurado em relação ao cálculo de seu salário-de-benefício,
tratando-se de verdadeiro agravamento em face do sistema de cálculo anterior e que não será aplicado na
plena vigência do novo regramento, ou seja, àqueles que venham a se filiar após a publicação da mencionada
lei.
Tal norma de transição, portanto, ao implicar em redução do valor do salário-de-benefício do Segurado,
demonstra-se contrária à proteção social trazida pela Constituição Federal, bem como nos remete à situação
semelhante àquela reconhecida por ocasião da análise da regra de transição estabelecida no art. 9º da Emenda
Constitucional nº 20/98, em especial os incisos e alíneas que complementam o caput do artigo, em relação
aos quais, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
524.189, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Teori Zavascki, foi reconhecido expressamente a
impossibilidade de agravamento da situação do segurado em face de regra de transição mais severa que o
novo sistema de concessão de benefícios, conforme destacamos do voto:

“...
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2. Originalmente, a Constituição estabelecia, em seu art. 202, o direito à aposentadoria aos 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, para o homem, e aos 60 (sessenta), para a mulher, facultando a aposentadoria
proporcional após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e após 25 (vinte e cinco), para a mulher. No
âmbito infraconstitucional, o art. 52 da Lei 8.213/91 previu a concessão de aposentadoria por tempo de
serviço ‘ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta)
anos, se do sexo masculino’. A renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço consistia em 70%
(setenta por cento) do salário de benefício aos 25 (vinte cinco) anos, se mulher, e 30 (trinta), se homem,
acrescida de 6% (seis por cento) para cada ano completo de atividade, até o máximo de 100% aos 30
(trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de serviço (art. 53 da Lei 8.213/91), respectivamente.
Com o advento da EC 20/98, o art. 201, § 7º, I, da CF/88 passou a dispor acerca do direito à aposentadoria
nos seguintes termos:
Art. 201. (…)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o
limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de
economia familiar,nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
Estabeleceu-se, assim, para o homem, a aposentadoria aos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição
(aposentadoria por tempo de contribuição) ou aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade (aposentadoria por
idade). A EC 20/98 previu, todavia, uma série de regras de transição aos segurados que já integravam o
Regime Geral de Previdência Social à época de sua edição:
Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria
pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à
aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de
publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:
I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e
II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação
desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.
§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado
o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição,
quando atendidas as seguintes condições:
I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
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b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;
II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a
que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se
refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.
As regras de transição editadas pelo constituinte derivado são, na verdade, mais gravosas que as regras
gerais inseridas na Constituição pela EC 20/98. Com efeito, enquanto o art. 201, § 7º, I, da CF/88
estabeleceu a concessão de aposentadoria, para o homem, aos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, o
art. 9º da EC 20/98 exigia, além desse tempo de contribuição, a soma de um período adicional de
contribuição, denominado “pedágio” pela doutrina previdenciária, e o cumprimento de um requisito etário
não previsto no texto da CF/88. A própria regra de transição para a concessão da aposentadoria
proporcional, por absurdo, continha mais requisitos não previstos no texto constitucional para a
aposentadoria integral, porquanto demandava 30 (trinta) anos de contribuição, pedágio e o cumprimento do
requisito etário de 53 (cinquenta e três) anos.
3. Considerando essas circunstâncias, não assiste razão ao STJ ao decidir que, se o embargante sequer
havia preenchido as condições para a concessão da aposentadoria proporcional, não faria jus à
aposentadoria integral, já que a regra geral do art. 201, § 7º, I, da CF/88 afigura-se mais favorável aos
segurados. No caso, as instâncias de origem assentaram que o embargante totalizou tempo de contribuição
equivalente a 35 (trinta e cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias, fazendo jus, assim, à aposentadoria integral
prevista no art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal.
4. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e dou provimento ao
recurso extraordinário para restabelecer o acórdão de fls. 222/233. É o voto.
...”

Restou claro, portanto, o entendimento de nossa Suprema Corte no sentido de que, uma regra de transição
não pode ser mais severa ou prejudicial ao Segurado, que já se encontrava filiado ao Regime Geral de
Previdência Social, impondo condições que não serão exigidas daqueles que venham a se filiar ao mesmo
regime de previdência após a alteração da norma, que no caso julgado acima consistia em Emenda
Constitucional.
Portanto, se nem mesmo uma Emenda Constitucional pode desrespeitar tal princípio transitório que
reconhece direitos em aquisição, menos ainda uma legislação ordinária poderia fazê-lo, de forma que,
impor-se ao Segurado que para o cálculo de seu salário-de-benefício seja utilizado um limitador do período
básico de cálculo, que não se aplicará aos novos filiados, consiste em verdadeira desvirtuação da norma
transitória, deflagrando verdadeiro desrespeito à própria proteção social estabelecida no art. 201 da
Constituição Federal.
Sendo vedada, conforme dispõe o § 1º do mencionado art. 201, a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social,
restando ressalvas apenas no que se refere às atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, o estabelecimento
de normas diferenciadas para cálculo do salário-de-benefício e renda mensal inicial, imposto pelo artigo 3º da
Lei nº 9.876/99, implica em adoção de critério diferenciado de concessão inadmitido pelo texto da
Constituição Federal.
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Posto isso, julgo procedente o pedido e reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade da regra trazida
pelo art. 3º da Lei nº 9.876/99, que impõe limitação temporal ao período básico de cálculo da Autora,
demonstrando-se, assim, no caso em concreto, norma de transição mais restritiva de direitos que a nova regra
de cálculo do salário-de-benefício aplicável aos novos Segurados do Regime Geral de Previdência Social.
Resta, assim, condenada a Autarquia Previdenciária a:
1. Rever da renda mensal inicial do benefício previdenciário da parte autora (NB 31/170.247.579-1), para
incluir no cálculo do salário-de-benefício todos os salário-de-contribuição registrados no CNIS, inclusive
aqueles que antecedem a competência julho de 1994, tomando a partir de tais valores os oitenta por cento
maiores;
2. Pagar as prestações vencidas devidamente atualizadas e corrigidas monetariamente, na forma do Manual
de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal vigente, e normas posteriores do
Conselho da Justiça Federal, respeitada a prescrição quinquenal tomada a partir da propositura da presente
ação.
As prestações em atraso devem ser corrigidas monetariamente, desde quando devida cada parcela e os juros
de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da lei.
Em que pese o caráter alimentar do benefício, deixo de conceder a tutela específica da obrigação de fazer,
prevista no artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, haja vista que a parte autora já se encontra
recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social.
Resta também condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais terão os percentuais
definidos na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, do parágrafo 4º, do artigo 85 do Novo Código
de Processo Civil e com observância do disposto na Súmula n. 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015,
visto que, no presente caso, é patente que o proveito econômico certamente não atingirá, nesta data, o limite
legal indicado no inciso I, do § 3º, do artigo mencionado. Além disso, trata-se de medida que prestigia os
princípios da economia e da celeridade processual.
P.R.I.
São Paulo, 30 de maio de 2018.

NILSON MARTINS LOPES JUNIOR
Juiz Federal
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