00:

00

VOTO

6/2
0

20

O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): Inicialmente, ressalto que
os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de
obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão da decisão
embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No
presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
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Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual
cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no
presente caso.
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Compulsando os autos, rememoro que o Pleno, no âmbito do presente
paradigma, declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos
decorrente do exercício de funções comissionadas no período
compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, ante a
ausência de lei que a amparasse. Na ocasião, determinou-se a cessação da
ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. Assim, foram
opostos sucessivos embargos de declaração até que os últimos foram
parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Ple
ná

rio

Vi

rtu

al

Da leitura do acórdão embargado, depreende-se que o Plenário desta
Corte reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos,
quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às
verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de serem
inconstitucionais, foram modulados os efeitos da decisão, determinando-se
que o pagamento da parcela fosse mantido até sua absorção integral por
quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às
parcelas que continuavam sendo pagas em virtude de decisões judiciais
sem trânsito em julgado, também foram modulados os efeitos da decisão e
mantido o pagamento da parcela até sua absorção integral por quaisquer
reajustes futuros concedidos aos servidores.
O Plenário considerou que milhares de servidores incorporaram a
vantagem também em decorrência do reconhecimento do direito pela
própria Administração, de modo que a cessação e a devolução das quantias
recebidas entre a data do julgamento de mérito e a data do julgamento
daqueles embargos acarretariam impactos econômicos enormes aos
afetados. A Corte considerou, ainda, que, por força da sistemática da
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repercussão geral, era possível que, entre os processos sobrestados nos
Tribunais de origem, existissem servidores que permaneciam recebendo a
parcela. Deveria, portanto, ser protegido o princípio da segurança jurídica
nesses casos.
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Cito, a propósito, trechos de meu voto no julgamento ora impugnado:
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“Feitas essas considerações, curvo-me à orientação firmada pelo
Pleno para reconsiderar parcialmente a decisão embargada, e firmar a
impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do
pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial
transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação
rescisória para rediscutir o tema.
[...]
É certo que o STF, no âmbito do presente paradigma, declarou a
inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do
exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a
edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, ante a ausência de lei
que o amparasse.
Na ocasião, em razão da segurança jurídica, modularam-se os
efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação aos
servidores que receberam a referida parcela até a data daquele
julgamento.
Todavia, é sabido que milhares de servidores públicos federais
incorporaram a mencionada vantagem também em decorrência do
reconhecimento do direito pela própria Administração Pública, de
modo que a devolução das quantias recebidas da data do julgamento
de mérito até a presente data, bem como a cessação imediata do
pagamento acarretaria impactos econômicos enormes aos afetados.
Dessa forma, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade
do pagamento da verba é necessário que se privilegie o princípio da
segurança jurídica.
[...]
Dessa forma, deve ser mantido o pagamento da referida parcela
àqueles servidores que até a presente data ainda os mantém
incorporados aos seus vencimentos por força de decisão
administrativa.
[...]
Cumpre ainda registrar que por força da sistemática da
repercussão geral é possível que entre os processos sobrestados nos
tribunais de origem (1217 processos sobrestados), existam servidores
que permanecem recebendo a citada parcela.
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Dessa forma, entendo que o mesmo posicionamento adotado para
aqueles que a recebem em virtude de decisão administrativa deve ser
aplicado à presente hipótese.
Assim, também com fundamento no princípio da segurança
jurídica, modulo os efeitos para permitir que os servidores, que até a
presente data continuam recebendo os “quintos”, mantenham o
recebimento até a integral absorção por reajustes posteriores”. (eDOC
307)
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Ante a clareza do pronunciamento desta Corte, não identifico
obscuridade, contradição, omissão ou erro material apto a motivar o
acolhimento dos presentes embargos de declaração nos termos do art. 1.022
do CPC.
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De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do
pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial
transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a
jurisprudência desta Corte. Ademais, não se pode desconsiderar os
processos sobrestados de servidores que continuavam recebendo a citada
parcela e os milhares de servidores que incorporaram a vantagem em
decorrência de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão
administrativa.

Ple
ná

rio

Vi

rtu

al

Destaco que, nos autos, ficou assentado que “ é inconstitucional a
incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas
no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48
/2001” . No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi
medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles
que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos
embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa
ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o
pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes
futuros concedidos aos servidores.
Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação
da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas
retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada
data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da
segurança jurídica.
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Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem
inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada
restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do
RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De
maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas
em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que
possa levar a tal conclusão.
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Por fim, não se pode olvidar que, nos termos da Súmula Vinculante 37,
“ não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” .
Assim, a isonomia não pode acarretar extensão da decisão aos servidores
que, na data dos últimos embargos, não mais auferiam a parcela
inconstitucional. Confiram-se os precedentes desta Corte:
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
DIREÇÃO E CHEFIA. PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES APENAS
EM
PERÍODO
SUPERIOR
A
30
(TRINTA)
DIAS.
CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/1996.
PRECEDENTES. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM
FUNDAMENTO
NO
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA
PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OFENSA AO ARTIGO 93,
INCISO
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE.
MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA
DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA
A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A
CONSEQUENTE
BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (ARE
1.246.677 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.5.2020)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE
4

20

00:

00

REAJUSTE DE 13,23% PELO PODER JUDICIÁRIO COM
FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DAS LEIS NS. 10.697/2003 E
10.698/2003. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 31.808
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.4.2020)

Ple
ná

rio

Vi

rtu

al

-m

inu

ta

de

vo

to

-1

9/0

6/2
0

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
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