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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DECISÃO SJMG-DIREF - 11690699

Aprovo a manifestação Seasj (11640818), com fundamento na Lei n. 9.784/99, art. 50, § 1º.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento no Recurso Extraordinário n. 638.115, julgou ser inconstitucional a

incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas referentes ao período de 8.4.1998 até 4.9.2001, mas, em sede de
Embargos Declaratórios, modulou os efeitos da decisão “para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos
até absorção por reajustes futuros. Não se desconhece a existência do trânsito em julgado da referida decisão. Entretanto, o fato é que o
STF, entendeu que a percepção da vantagem era indevida em razão da ausência de previsão legal (princípio da legalidade), conforme se nota
do voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator): “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”.

O Tribunal de Contas da União, por sua vez, entendeu ser indevida a percepção simultânea de vantagens remuneratórias
concedidas sob idêntico fundamento (duplicidade), na versão da Corte de Contas "constitui verdadeiro bis in idem, pois cria situação na
qual se remunera duplamente o servidor sob o mesmo fundamento: exercício das atribuições de Oficial de Justiça" - Acórdão 2.784/2016.

A imutabilidade conferida pela coisa julgada se dá nos limites da questão principal expressamente decidida.  Assim, como
a possibilidade legal de acumulação da Gratificação de Atividade Externa (GAE) com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
(VPNI) não foi objeto de decisão judicial, a determinação de absorção da parcela de VPNI pelo TCU não há ofende o instituto da coisa
julgada.

Reconhecido o acúmulo indevido de quintos relacionados à atividade de executante de mandados com a Gratificação de
Atividade Externa – GAE, conforme documentos constantes no id. 11520621 e 10345411, sendo pertinente destacar que esta unidade não
tem competência constitucional para revisar ou modular decisão do TCU, determino em estrita observância ao encaminhamento do TCU e
do Conselho da Justiça Federal, tomada nos autos do processo administrativo n. 0005894.06.2019.4.90.8000,  a aplicação da absorção da
parcela da VPNI  (2/5 de FC-05) percebido pela servidora CIBELE FONSECA VIEIRA, com os reajustes progressivos concedidos pela
Lei n. 13.317/2016, dispensando-se a reposição ao erário das importâncias percebidas indevidamente, em face do reconhecimento da boa-fé
objetiva do servidor, com fundamento na Decisão proferida pelo CJF encartada aos autos (certidão de julgamento 0101443), no parecer
Dilep – TRF da 1ª Região 10168786, na manifestação da Seasj/Nujur, na Súmula 249 do TCU e 34/2008 da AGU,  e nos Acórdãos do TCU
 8.702/2020 -  Segunda Câmara, 3.332/2020 - Segunda Câmara, 11132/2020 – Segunda Câmara e TCU 2.784/2016 – Plenário.

Ao NUCRE para as providências pertinentes.
À SEPAG para cessar imediatamente o pagamento das verbas tidas como indevidas[1].
Publique-se.
Notifique-se.

Vânila Cardoso André de Moraes
Juíza Federal Diretora do Foro da SJMG
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10168786 : “c) Deve ser aplicada a suspensão do pagamento das verbas incorporadas ?
R: A suspensão do pagamento ocorre com a decisão da Diretoria do Foro, depois de observada se houve a absorção do valor, com aplicação da decadência
quinquenal, ou seja, observados os reajustes porventura existentes nos cinco anos antecedentes à notificação do servidor, que deve ocorrer, ou deveria ter
ocorrido, no prazo de trinta dias da decisão do CJF, diante da inexistência de recurso próprio.” 

 

Documento assinado eletronicamente por Vânila Cardoso André de Moraes, Diretor do Foro, em 16/11/2020, às 16:27 (horário de
Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o
código verificador 11690699 e o código CRC 1D32881D.
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