
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

DECISÃO SJMT-DIREF 20/2022

Trata-se de procedimento de Revisão dos Quintos/Décimos recebidos pela servidora ativa
ANA ROSA ALBUQUERQUE ALENCAR, diante da decisão proferida no Recurso Extraordinário
638.115/CE, do Supremo Tribunal Federal.

É de conhecimento que no RE 638.115/CE, tema 395 do Supremo Tribunal Federal,
instruído sob o rito de repercussão geral, com trânsito em julgado em 17.09.2020 foi firmada a seguinte
tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de
função comissionada no período de 8/4/1988 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”

No entanto, visando resguardar o princípio da segurança jurídica, o STF modulou os
efeitos da decisão, após apreciar os embargos de Declaração interpostos no citado recurso extraordinário,
para: 1) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão
judicial transitada em julgado; 2) reconhecer a ilegitimidade do pagamento dos quintos em virtude de
decisões administrativas, de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de
decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes
futuros concedidos aos servidores e, por fim, 3) garantir à aqueles que continuam recebendo os quintos até
a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua
absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.

Assim, consoante determinado pelo Despacho Diref (13653075), nos autos PASei
0005232-22.2021.4.01.8009, nos moldes da Decisão proferida nos autos 0000148-45.2019.4.90.8000-03,
do Conselho da Justiça Federal, publicado no DOU, Seção 1, do dia 17.09.2021, a decisão pelo e.
Supremo Tribunal Federal deve ser cumprida, também, administrativamente, por esta Seccional, com
relação aos servidores ativos, consoante artigos 102, § 3º, e 103-A, da CF/88, e artigos 1035 e 1036 do
CPC:

“O Conselho, por unanimidade, DECIDIU REVOGAR os acórdãos de ids. 0050390 e 0017675 deste
Conselho e, em resposta às Consultas formuladas pelos Tribunais Regionais Federais, orientar que seja
seguido o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do RE 638-
115, nos termos do voto do relator. Presidiu o julgamento o Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO
SOARES MARTINS. Plenário Virtual, 13 a 15 de setembro de 2021. Votaram os Conselheiros
HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS, JORGE MUSSI, VILLAS BÔAS CUEVA,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, MARCO BUZZI, FRANCISCO DE ASSIS BETTI (Suplente), MESSOD
AZULAY NETO, MAIRAN MAIA, RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA e EDILSON
PEREIRA NOBRE JÚNIOR.”

No âmbito da Justiça Federal, a incorporação administrativa de quintos/décimos
decorrente do exercício de função comissionada e cargo em comissão, no período de abril/1998 a
setembro/2001, decorreu de decisão administrativa no Processo n° 2004164940, do Conselho da Justiça
Federal, e nos autos do Processo n° 7.875/2004-TRF, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

No caso, extrai-se da Informação da SELEP () que a servidora envolvida tem direito a
décimos/quintos, vejamos:

“1.Em cumprimento ao Despacho 14351571, informo que a servidora ANA ROSA ALBUQUERQUE
ALENCAR exerceu funções comissionadas conforme detalhado na certidão 14763004 e Relatório
14762675, com incorporação de quintos da seguinte forma:
1ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-04 em 04/04/1994 (substituído)
2ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-04 em 04/04/1995 (substituído)
3ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-04 em 03/04/1996 (substituído)
4ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-05 em 03/04/1997
5ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-04 em 03/04/1998



6ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-05 em 25/08/1999
7ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-05 em 24/08/2000
8ª Incorporação de 1/5 (ou 2/10) de FC-05 em 24/08/2001
2. Assim, analisando as funções exercidas, a fim de se aplicar o Recurso Extraordinário 638.115/CE - STF,
transitado em julgado em 17/09/2020, com repercussão geral reconhecida, o qual foi proferida a seguinte
tese: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de
função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal", verifica-se
que a servidora tem direito a décimos/quintos consoante abaixo:

 

Funções exercidas Períodos
exercidos

Dias
aproveitados

Total de dias
para

quinto/décimo
Quintos/Décimos gerados

ASSISTENTE
DATILÓGRAFO (FC-04)

ATE 12/08/1998

05/04/1993 a
04/04/1994 365 365 1/5 ou 2/10 FC-04

(05/04/1993 a 04/04/1994)
05/04/1994 a
04/04/1995 365 365 1/5 ou 2/10 FC-04

(05/04/1994 a 04/04/1995)
05/04/1995 a
03/04/1996 365 365 1/5 ou 2/10 FC-04

(05/04/1995 a 03/04/1996)
04/04/1996 a
03/04/1997 131

365 1/5 ou 2/10 FC-05
(04/04/1996 a 03/04/1997)SUPERVISOR (FC-05) -

SUBSTITUTO
AUTOMÁTICO

09/04/1996 a
08/05/1996 30

09/05/1996 a
04/06/1996 27

11/06/1996 a
30/06/1996 20

01/07/1996 a
07/07/1996 7

08/07/1996 a
06/08/1996 30

02/10/1996 a
31/10/1996 30

09/12/1996 a
11/12/1996 3

07/01/1997 a
26/01/1997 20

27/01/1997 a
21/02/1997 26

22/02/1997 a
23/03/1997 30

24/03/1997 a
30/04/1997 11

ASSISTENTE
DATILÓGRAFO (FC-04)

04/04/1997 a
03/04/1998 365 365

1/5 ou 2/10 FC-04
(04/04/1997 a 03/04/1998)

 

 
3. Saliente-se que no presente caso a servidora completou direito a 5/5 (cinco quintos) ou 10/10 (dez
décimos) pelo exercício de funções comissionadas anteriores a 08/04/1998, não ensejando assim análise de
eventual décimo residual, assegurado pelo art. 5º da Lei 9.624/1998. (...).
4. Diante do exposto, esta Seção entende, s.m.j, que ANA ROSA ALBUQUERQUE ALENCAR faz jus a
8/10 (oito décimos) de FC-04 e 2/10 (dois décimos) de FC-05, pelo exercício de funções comissionadas
anteriores até 03/04/1998, devendo os demais décimos serem destacados, consoante modulação do efeitos
do Recurso Extraordinário n. 638.115 do Supremo Tribunal Federal.(...)”.

Desse modo, ACOLHO a Informação da Selep (15314734) e DETERMINO o destaque



em folha de pagamento da diferença dos valores entre os quintos incorporados antes de 08/04/1998 e os
substituídos, após essa data e, por ora restabelecida, em cumprimento ao Acórdão nº 638.115, proferido
pelo STF, transitado em julgado, em 17/09/2020, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de
quintos decorrente do exercício de função comissionada no período compreendido entre a edição da Lei nº
9.624/98 (08/04/1998) e a MP 2.225-48/2001 (05/09/2001), colocando-a em rubrica própria de parcela
absorvível por reajustes futuros.

Ante a Informação da Secap (14773923), de que não consta no assentamento funcional
da servidora Ana Rosa Albuquerque Alencar informação quanto à aquisição dos quintos mediante decisão
judicial transitada em julgado, ao NucGP para averiguar juntamente com a servidora se o recebimento de
quintos/décimos em questão estão protegidos pelo manto da coisa julgada.

Caso não exista coisa julgada, desde já determino a alteração da rubrica de pagamento
dos quintos adquiridos no período de 08/04/1998 a 05/09/2001, visando cumprir o título executivo judicial
proferido pela Suprema Corte, nos moldes da Informação (15314734).

Cientifiquem-se a servidora envolvida.

Ao NucGP para as devidas providências.

 

 

 

VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Curti Perenha Gasques , Diretora do Foro, em
25/04/2022, às 16:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15503576 e o código CRC A460540B.
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