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Ementa e Acórdão

28/08/2012

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 640.564 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: CARLOS JOSÉ LABORDA KNORR
: BERNADETE LAU KURTZ
: IVAN VONTOBEL FONSECA
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
QUINTOS/DÉCIMOS. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS POR
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
DECRETO
N.
3.089/99.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À PERMANÊNCIA DO
REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA.
1.
A repercussão geral é presumida quando o recurso versar
questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou
quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência
dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).
2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo
tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a
continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo
e o do seu cargo efetivo.
3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos
vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação,
obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do
funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n. 600.856, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 14.12.10; RE n. 603.890, Relator o Ministro Dias
Tofolli, DJe de 01.08.11; RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux,
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DJe de 07.10.11, entre outros.
4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO.
QUINTOS/DÉCIMOS. CORRELAÇÃO DE ATIVIDADES. PRESCRIÇÃO.
VPNI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não diviso na espécie vertente o
curso do lapso prescricional quinquenal, aplicável ao caso, tendo em
linha de conta que a recusa administrativa do direito pleiteado se deu em
agosto de 2000 (fls. 56-60) e a demanda foi ajuizada em 05.11.2002. De
igual modo, a parcela mais remota almejada pelo autor data de maio de
1999. 2. Segundo a prova colhida em audiência, e é até intuitivo, existe
correlação entre as atividade desenvolvidas pelo atual cargo em comissão
de Gerente Executivo (DAS 101.4) e o cargo em comissão na ocasião
exercida pelo requerente, o de Superintendente, DAS 101.3 (fl. 43), e é
inclusive reconhecido como provado pela r. Sentença. 3. É sofismático
dizer que se aposentar com décimos do cargo não é o mesmo que se
aposentar no respectivo cargo. Aposentou-se no cargo. O Decreto nº
3.059/1999 implantou a nova estrutura na administração do Ibama,
transformando o Superintendente Estadual em Coordenador de
Articulação Geral, posteriormente convertido em Gerente Executivo. O
Ibama confessa a correlação e ela, repita-se, é intuitiva. 4. Deveria ter
imediatamente feito as correlações pertinentes, pois o artigo 40, § 8º, da
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda n. 20/98,
determina que os proventos da aposentadoria deverão ser revistos
sempre que se modificar a remuneração dos servidores da ativa, bem
como por vantagens posteriores quando decorrente da transformação ou
reclassificação do cargou ou função em que se deu a aposentação. 5. Não
há, todavia, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei nº
9.527/1997, ao transformar os décimos incorporados em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada. 6. Muito embora não tenha sido
integralmente acolhida a tese da inicial, resta caracterizado a
sucumbência mínima da parte autora (§ único do artigo 21 do CPC), com
o que condeno o réu ao reembolso das custas despendidas pelo autor e a
pagar honorários ao seu patrono, que arbitro em 10% (dez por cento)
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sobre o valor da condenação.”
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 28 de agosto de 2012.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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28/08/2012

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 640.564 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. LUIZ FUX
: CARLOS JOSÉ LABORDA KNORR
: BERNADETE LAU KURTZ
: IVAN VONTOBEL FONSECA
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
regimental interposto por CARLOS JOSÉ LABORDA KNORR em face de
decisão de minha lavra, assim ementada:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF.
SERVIDOR
PÚBLICO
INATIVO.
GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA. QUINTOS/DÉCIMOS. REESTRUTURAÇÃO
DOS CARGOS POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
DECRETO N. 3.089/99.
ESTABILIDADE FINANCEIRA.
DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE
REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA.
1. A repercussão geral é presumida quando o recurso
versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo
Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a
jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do
RISTF).
2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo,
após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou
assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre
os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.
3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado
dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua
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incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de
remuneração do funcionalismo. (Precedentes: RE n. 226.462,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01;
RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ
de 20.3.09; RE n. 600.856, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe
de 14.12.10; RE n. 603.890, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe
de 01.08.11; RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 07.10.11, entre outros).
4. In casu, o acórdão recorrido assentou:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. CORRELAÇÃO DE
ATIVIDADES.
PRESCRIÇÃO.
VPNI.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
1. Não diviso na espécie vertente o curso do lapso
prescricional quinquenal, aplicável ao caso, tendo em linha de
conta que a recusa administrativa do direito pleiteado se deu
em agosto de 2000 (fls. 56-60) e a demanda foi ajuizada em
05.11.2002. De igual modo, a parcela mais remota almejada pelo
autor data de maio de 1999.
2. Segundo a prova colhida em audiência, e é até intuitivo,
existe correlação entre as atividade desenvolvidas pelo atual
cargo em comissão de Gerente Executivo (DAS 101.4) e o cargo
em comissão na ocasião exercida pelo requerente, o de
Superintendente, DAS 101.3 (fl. 43), e é inclusive reconhecido
como provado pela r. Sentença.
3. É sofismático dizer que se aposentar com décimos do
cargo não é o mesmo que se aposentar no respectivo cargo.
Aposentou-se no cargo. O Decreto nº 3.059/1999 implantou a
nova estrutura na administração do Ibama, transformando o
Superintendente Estadual em Coordenador de Articulação
Geral, posteriormente convertido em Gerente Executivo. O
Ibama confessa a correlação e ela, repita-se, é intuitiva.
4. Deveria ter imediatamente feito as correlações
pertinentes, pois o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal de
1988, com redação dada pela Emenda n. 20/98, determina que
os proventos da aposentadoria deverão ser revistos sempre que
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se modificar a remuneração dos servidores da ativa, bem como
por vantagens posteriores quando decorrente da transformação
ou reclassificação do cargou ou função em que se deu a
aposentação.
5. Não há, todavia, qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade na Lei nº 9.527/1997, ao transformar os
décimos incorporados em Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada.
6. Muito embora não tenha sido integralmente acolhida a
tese da inicial, resta caracterizado a sucumbência mínima da
parte autora (§ único do artigo 21 do CPC), com o que condeno
o réu ao reembolso das custas despendidas pelo autor e a pagar
honorários ao seu patrono, que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
5. Recurso extraordinário provido.”

Em suas razões de agravar, o agravante sustenta que “a matéria
tratada não está sumulada e também não se trata de jurisprudência dominante
na Corte! Os arestos citados pelo Ilustre Ministro Relator: Res 226.462/
563.965/ 600.856/ 603.890 e 594.958, não tratam da mesma matéria aqui
discutida: a Lei 9.527/97, não pode alcançar o Agravante, pois o Recorrente, na
época da promulgação do texto legal, já se encontrava aposentado (02/05/1996),
não podendo portanto, a norma, atingir posição jurídica do autor”.
Ao final, requer a reconsideração da decisão hostilizada, com o
consequente desprovimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
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28/08/2012

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 640.564 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Não assiste razão ao
agravante.
Em suma, os fundamentos da decisão agravada restaram assim
consignados:
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com fulcro
no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, em face de
v. acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, assim ementado:
‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. CORRELAÇÃO DE
ATIVIDADES.
PRESCRIÇÃO.
VPNI.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
1. Não diviso na espécie vertente o curso do lapso
prescricional quinquenal, aplicável ao caso, tendo em linha de
conta que a recusa administrativa do direito pleiteado se deu
em agosto de 2000 (fls. 56-60) e a demanda foi ajuizada em
05.11.2002. De igual modo, a parcela mais remota almejada pelo
autor data de maio de 1999.
2. Segundo a prova colhida em audiência, e é até intuitivo,
existe correlação entre as atividade desenvolvidas pelo atual
cargo em comissão de Gerente Executivo (DAS 101.4) e o cargo
em comissão na ocasião exercida pelo requerente, o de
Superintendente, DAS 101.3 (fl. 43), e é inclusive reconhecido
como provado pela r. Sentença.
3. É sofismático dizer que se aposentar com décimos do
cargo não é o mesmo que se aposentar no respectivo cargo.
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Aposentou-se no cargo. O Decreto nº 3.059/1999 implantou a
nova estrutura na administração do Ibama, transformando o
Superintendente Estadual em Coordenador de Articulação
Geral, posteriormente convertido em Gerente Executivo. O
Ibama confessa a correlação e ela, repita-se, é intuitiva.
4. Deveria ter imediatamente feito as correlações
pertinentes, pois o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal de
1988, com redação dada pela Emenda n. 20/98, determina que
os proventos da aposentadoria deverão ser revistos sempre que
se modificar a remuneração dos servidores da ativa, bem como
por vantagens posteriores quando decorrente da transformação
ou reclassificação do cargou ou função em que se deu a
aposentação.
5. Não há, todavia, qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade na Lei nº 9.527/1997, ao transformar os
décimos incorporados em Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada.
6. Muito embora não tenha sido integralmente acolhida a
tese da inicial, resta caracterizado a sucumbência mínima da
parte autora (§ único do artigo 21 do CPC), com o que condeno
o réu ao reembolso das custas despendidas pelo autor e a pagar
honorários ao seu patrono, que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.’
Opostos embargos de declaração, este foram parcialmente
acolhidos para retificar a parte dispositiva do voto proferido na
apelação “a fim de determinar ao réu que proceda à
incorporação de 09/10 (nove décimos) da função do referido
cargo em comissão (DAS 101.4) nos proventos do autor; e não
de 10/10 (dez décimos) da função, como, por equívoco, constou
do voto, visto que o autor, quando de sua aposentadoria,
incorporou 09/10; e não 10/10” (fl. 192e).
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em
síntese, que ‘o acórdão regional recorrido, de uma vez só, viola
o art. 5º, XXXVI: porquanto determina a aplicação retroativa da
legislação para modificar ato jurídico perfeito de concessão de
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aposentadoria; e o art. 40, § 8º, da CF ao condenar a autarquia a
revisar os proventos de aposentadoria (concedida em
02.05.1996) com a alteração da parcela incorporada pelo
exercício do cargo em comissão remunerado à época pelo DAS
101.3, para que seja alcançado ao recorrido o valor pertinente ao
DAS 101.4, entendendo que a reestruturação dos quadros do
IBAMA pela legislação superveniente: Decreto 3.059/99, por
atribuir ao cargo em comissão equivalente nova e distinta
remuneração’ (fl. 209e).
Foram
apresentadas
contrarrazões
ao
recurso
extraordinário (fls. 223/226e)
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, deixo de apreciar a existência da repercussão
geral, uma vez que o artigo 323, § 1º, do RISTF dispõe que "tal
procedimento não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja
repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando
impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante,
casos em que se presume a existência de repercussão geral.”
O Supremo Tribunal Federal ao julgar casos semelhantes
ao dos autos, referentes ao instituto da estabilidade financeira
de servidor público que tenha incorporado aos seus proventos
adicionais por tempo de serviço ou parcelas relativas a função
ou cargo comissionado por ele exercido, fixou jurisprudência
no sentido de que não há direito à permanência do regime legal
de reajuste de vantagem.
A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após
certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado,
a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos
desse cargo e o do seu cargo efetivo. No entanto, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desvinculou o
reajuste futuro desse benefício dos vencimentos do cargo em
comissão que ensejou a sua incorporação, passando a quantia a
ele correspondente ser reajustada segundo os critérios das
revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
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Concluiu-se, assim, pela ausência de direito adquirido em
razão da estabilidade financeira de servidor público que tenha
incorporado à sua remuneração parcela relativa à função ou
cargo comissionado por ele exercido. Isto porque não há direito
adquirido a regime jurídico de fixação e reajuste de
vencimentos, assim como não se constata ofensa à garantia da
irredutibilidade de vencimentos.
Nesse sentido, entre outros, RE n. 226.462, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01, e RE n.
563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ de
20.3.09, ementados, respectivamente, nos seguintes termos:
‘EMENTA: I. Recurso extraordinário: a aplicação de
norma ou princípio a situação por eles não alcançada vale por
contrariá-los.
II. ‘Estabilidade financeira’: inexistência de direito
adquirido de servidores ativos e inativos à permanência do
regime legal de reajuste de vantagem correspondente.
1. Pacífico no STF a inexistência de conflito entre a
chamada ‘estabilidade financeira’ e o art. 37, XIII, CF, que proíbe
vinculação entre vencimentos (cf. precedentes citados), daí não
se segue, contudo, o direito adquirido do servidor beneficiário
da vantagem à preservação do regime legal de atrelamento do
valor dela ao vencimento do respectivo cargo em comissão:
donde a legitimidade e a aplicabilidade imediata da lei que
desvincule o reajuste futuro da vantagem àqueles vencimentos
do cargo em comissão, submetendo-a aos critérios das revisões
gerais dos vencimentos do funcionalismo.
2. Nessa hipótese, o paradigma do inativo aposentado
com a ‘estabilidade financeira’, para os efeitos do art. 40, § 4º, CF,
não é o ocupante atual do respectivo cargo em comissão, mas
sim o servidor efetivo igualmente beneficiário, na ativa, da
vantagem decorrente do exercício anterior dele.
3. Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do
regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou
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vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do
quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a
ausência de direito adquirido à sua preservação.
III. Recurso extraordinário: inconstitucionalidade reflexa
ou mediata e direito local.
Como é da jurisprudência iterativa, não cabe o RE, a, por
alegação de ofensa mediata ou reflexa à Constituição,
decorrente da violação da norma infraconstitucional interposta;
mas o bordão não tem pertinência aos casos em que o
julgamento do RE pressupõe a interpretação da lei ordinária,
seja ela federal ou local: são as hipóteses do controle da
constitucionalidade das leis e da solução do conflito de leis no
tempo, que pressupõem o entendimento e a determinação do
alcance das normas legais cuja validade ou aplicabilidade se
cuide de determinar.”
‘EMENTA:
DIREITOS
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
ESTABILIDADE
FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO
DE
FORMA
DE
CÁLCULO
DA
REMUNERAÇÃO.
OFENSA
À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DA
IRREDUTIBILIDADE
DA
REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI
COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua
jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da
estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a
regime jurídico.
2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado
do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de
cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da
remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição
da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da
irredutibilidade da remuneração.
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RE 640.564 AGR / DF
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.’
Ex positis,
DOU PROVIMENTO ao recurso
extraordinário (art. 557, § 1º-A, do CPC). Invertidos, se houver,
os ônus da sucumbência”

Em que pesem os argumentos expendidos nas razões de agravar,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela
qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 640.564
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : CARLOS JOSÉ LABORDA KNORR
ADV.(A/S) : BERNADETE LAU KURTZ
ADV.(A/S) : IVAN VONTOBEL FONSECA
AGDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro
Dias Toffoli. 1ª Turma, 28.8.2012.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Luiz Fux
e Rosa Weber.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Mathias.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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