
 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

 1 

PEDILEF Nº     0501200-38.2014.4.05.8400 

ORIGEM:  TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

REQUERENTE:      SÍLVIO JUSTINO FILGUEIRA NETO 

ADVOGADO(A): LEILA KATIANE DE ARAÚJO AZEVEDO – OAB/RN Nº 5.016 

REQUERIDO (A):     UNIÃO 

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA 

 

 

EMENTA 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇAO 

FEDERAL – ADMINISTRATIVO – DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 

“QUINTOS” NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO ATUALMENTE 

EXERCIDO (TÉCNICO JUDICIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL) 

EM VALOR PECUNIÁRIO CORRELATO AO CARGO EM COMISSÃO 

EXERCIDO ANTERIORMENTE (SECRETÁRIO PARLAMENTAR NA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS) – NÍVEL CORRELATO DAS ATRIBUIÇOES – 

INCIDÊNCIA DO ART. 10, § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.911/94, NA SUA 

REDAÇÃO ORGINAL VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO -  

PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ACOMPANHO O RELATOR – RECURSO 

PROVIDO. 

RELATÓRIO 

 

O eminente Relator Juiz Federal Dr. Carlos Wagner Dias Ferreira assim 

relatou a lide: 

“ (...) 1. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela 

parte autora em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos JEFs da SJRN, que, 
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confirmando sentença monocrática, decidiu por julgar improcedente pedido de revisão 

de quintos, mediante substituição de 1/5 de FC-5 por 1/5 de CJ-1, esta alusiva ao período 

de serviço público desempenhado junto ao Poder Legislativo (Câmara dos Deputados), 

porém com o valor correspondente a 1/5 de CJ-1 do Poder Judiciário, mediante 

observância do critério da correlação de funções (nível). 

2. O autor é servidor do Poder Judiciário da União (PJU) desde 

15/4/1994, sendo beneficiário de incorporação de quintos em razão do exercício de 

Função Comissionada (FC). Antes, porém, precisamente no lapso temporal de 4/8/1988 

a 31/1/1989, exerceu cargo em comissão (CJ1) junto ao Poder Legislativo (Câmara dos 

Deputados). 

3. Nas razões recursais, alega que o acórdão recorrido diverge do 

entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de conferir proteção no tocante 

à irredutibilidade dos vencimentos (EDcl no AgRg no REsp nº 756.393/DF). Sustenta que 

os fundamentos levados a efeito no acórdão da TR/RN não resguardam o cânon da 

irredutibilidade de vencimentos, pois provocam justamente o efeito inverso, porquanto a 

opção da aplicação do valor nominal produz decesso vencimental. Enfatiza que o ato 

judicial impugnado abriga decisões do STJ que apreciaram casos nos quais a aplicação 

do art. 10 da Lei nº 8.911/1994 redundava em redução de valores, o que não ocorre, 

segundo defende, na hipótese vertente.   (...)” 

Em seu voto o eminente Relator deu provimento ao recurso fundado 

nas seguintes razões jurídicas: 

“(...)No tocante à almejada incorporação de quintos decorrente de 

investidura em cargo em comissão, o acórdão objeto de irresignação, a toda evidência, 

encontra-se em patente rota de colisão com o entendimento adotado pelo STJ, consoante 

se infere dos fundamentos da decisão proferida no AgREsp nº 244.872/RN, nos termos 

adiante reproduzidos:  

“(...). 

A irresignação não merece acolhimento, porquanto "a Primeira Seção 

desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.261.020/CE, submetido ao rito 

previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que a 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

 3 

Medida Provisória 2.225-45/01, ao referir-se aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, autorizou 

a incorporação dos quintos ou décimos aos servidores públicos federais, decorrentes do 

exercício de funções de confiança no período de 8/4/1998 a 4/9/2001" (AgRg no AREsp 

195.692/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 18/3/13).  

Outrossim à luz do disposto nas  Leis 8.911/94 e 9.527/97, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal firmou convicção de que, no período que 

antecedeu a publicação da Lei 9.527/97, também os servidores que, embora não 

ocupassem cargo efetivo na Administração Pública Federal, mas apenas cargos em 

comissão, faziam jus à incorporação prevista na Lei 8.911/94.  

Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

LEI N. 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO 

DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS. POSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência desta Corte não distingue o servidor público sem vínculo que exercia 

cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, entendendo 

que este também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os 

requisitos legais. 2. In casu, o agravado exerceu, de forma ininterrupta e sem vínculo, 

cargos em comissão no Tribunal Regional Federal da lª Região, no período 

compreendido entre 15.5.1989 e 21.3.1995, ingressando no cargo efetivo de Procurador 

Autárquico Federal em 29.8.1996, antes da publicação da Lei n. 9.527/97, o que atrai a 

aplicação da Lei n. 8.911/94. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1.272.864/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 13/12/12) 

Ademais, "as vantagens pessoais adquiridas em determinado cargo 

público podem ser transpostas para outro, ainda que vinculado a ente da Federação 

diverso" (AgRg no RMS 30.436/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta 

Turma, DJe 15/2/13).  

Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4º, II, "c", do CPC, conheço 

do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de reformar o acórdão 

recorrido e restabelecer os efeitos da sentença, que julgara procedente o pedido 

formulado na petição inicial. 
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(...).” 

7. Em vista ao exposto, é entendimento do STJ de que os servidores 

apenas investidos em cargos em comissão, portanto desprovidos de vínculo efetivo, fazem 

jus à incorporação de quintos.    

8. Aliás, referido direito encontra-se expressamente previsto na 

Resolução-CFJ nº 141, de 28/2/2011, que por via do seu art. 8º, inc. XI, preconiza: “o 

tempo de serviço prestado na condição de ocupante de cargo em comissão sem vínculo 

efetivo com a Administração Pública Federal poderá ser averbado, para efeito de 

incorporação de quintos ou décimos e sua conversão em VPNI, desde que o servidor 

tenha ingressado em cargo efetivo no serviço público até 25/11/1995, data da publicação 

da Medida Provisória n. 1.195/1995”. 

9. Anota-se, outrossim, que o direito à incorporação da verba referente 

aos quintos foi reconhecido no âmbito administrativo, por ato da Direção do Foro da 

SJRN, sendo que pelo seu valor nominal, negando-se, assim, a incorporação pela 

correlação de valores. E esse é o ponto controvertido. 

10. Entrementes, o § 1º do art. 10 da 8.911/1994, norma vigente à época 

dos fatos, estatui que “A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste 

artigo, será efetivada com base no nível do cargo em comissão ou função de direção, 

chefia e assessoramento equivalente no Poder cedente do funcionário”.    

11. Sendo assim, uma vez evidenciado o direito à incorporação, convém 

consignar que o valor da vantagem vencimental deve se nortear pelo critério da 

correlação de função, nos termos do preconizado no § 1º do art. 10 da Lei nº 8.911/1994, 

e não pelo seu valor nominal, regra esta somente aplicável quando resultar em 

redutibilidade vencimental. 

12. Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a 

jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de uniformização apresentado 

pelo autor merece ser conhecido e provido.  

13. Por efeito, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO 

AO INCIDENTE, para julgar procedente o pedido deduzido pelo autor, de modo a 

assegurar o direito de revisão de quintos, mediante substituição de 1/5 de FC-5 por 1/5 
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de CJ-1, esta alusiva ao período de serviço público desempenhado junto ao Poder 

Legislativo (Câmara dos Deputados), porém com o valor correspondente a 1/5 de CJ-1 

do Poder Judiciário, mediante observância do critério da correlação de funções (nível). 

(...)” 

Pedi vista do processo para melhor exame e trago-o nessa assentada 

com o voto que passo a proferir. 

É o relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 

 

Preliminar(es) 

 

Inicialmente, em que pese a parte requerente não ter colacionado aos 

autos um paradigma idêntico, em todos os seus contornos fáticos e jurídicos, entendo, 
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como venho manifestando neste colegiado desde que aqui ingressei, que o cotejo analítico 

para se demonstrar a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais de Regiões 

diversas do país, ou até mesmo o desrespeito pelo acórdão recorrido à jurisprudência 

predominante nesta C. TNU e no STJ, não deve tão rigoroso a ponto de exigir identidade 

absoluta de julgados, bastando, a meu sentir, para se comprovar divergência jurídica na 

interpretação da legislação federal que tanto acórdão recorrido quanto o paradigma 

tenham analisado a questão de direito relevante para a conclusão dos julgados. 

Neste sentido, tenho para mim que a parte requerente demonstrou a 

indigitada divergência jurisprudencial nos termos dispostos em sua peça recursal a qual, 

pela forma didática como exposta, peço vênia para transcrever: 

“(...)A seguir, seguem a colação trechos confrontados nas decisões 

acima trazidas: 

Trecho do Acórdão PARADIGMA 01 – EDcl no AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 756.393 - DF (2005/0092180-8) – STJ 

“3. A regra do art. 10, § 1º, do referido diploma legal, que prevê 

incorporação por correlação de cargos, por, em tese, à evidência, 

contrastar com a norma geral, prevista no art. 3º, caput, da Lei 

8.112/90, deve ser aplicada com temperamentos, atento ao princípio da 

irredutibilidade salarial, na hipótese em que houver efetiva 

comprovação da indispensável equivalência entre os cargos exercidos 

em Poderes distintos, o que não se deu no caso.” (grifei) 

Trecho do Acórdão RECORRIDO 01: 

“Por outro lado, para fins de quintos e correlação de funções 

desempenhadas (redação então vigente do art. 10 e parágrafo primeiro 

da Lei n. 8.911/94), o tempo de serviço prestado a outro Poder deve 

observar a remuneração nominal percebida, para fins de evitar 

irredutibilidade vencimental (importando em VPNI e com a disciplina 

de reajuste própria – STJ, 1ª. Seção, REsp 1261020/CE, rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 07/11/2012)” 

*** 
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Trecho do Acórdão PARADIGMA 02 - AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 244.872 - RN (2012/0220581-6) – STJ 

“1. A jurisprudência desta Corte não distingue o servidor público sem 

vínculo que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo 

efetivo no serviço público, entendendo que este também possui direito 

à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos 

legais.” 

Trecho do Acórdão RECORRIDO 02: 

“4. Soma-se, como fator de negativa da pretensão, o dado concreto de 

a parte autora, à época, não ser servidor público efetivo do Poder ao 

qual hoje está vinculado e onde vindica a forma mais benéfica dos 

quintos.” 

*** 

Trecho PARADIGMA 03 - MS 997/DF - Reg. 91120685, Rel. Min. 

Nilson Naves, Corte Especial: 

“1. Verificada a situação de desigualdade em que se encontram os 

servidores-impetrantes, tal em relação a ocupantes cargos iguais ou 

assemelhados de outros tribunais, portanto desigualdade entre iguais, 

cabe ao Poder Judiciário dirimir a questão, assegurando, em 

conseqüência, a isonomia de vencimentos.” 

Trecho RECORRIDO 03: 

“5. Por fim, vale o destaque de que o argumento isonômico é obstado 

na Súmula n. 339 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 

fundamento de isonomia).” 

(...)”   

Nesta senda, também eu Sr. Presidente acompanho e eminente Relator 

e CONHEÇO deste incidente de uniformização uma vez que satisfeitos os pressupostos 

e requisitos legais de admissibilidade. 
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Mérito 

 

No que toca ao mérito, igualmente, penso que a solução proposta pelo 

eminente Relator é a mais consentânea com a legislação federal vigente à época em que 

adquirido o direito pela parte requerente, encontrando, inclusive, respaldo na 

jurisprudência do C. STF. 

Deveras, além a disposição contida no art. 10, § 1º1, da Lei nº 8.911/94, 

citado pelo eminente Relator em seu douto voto, dispunha o art. 10, § 2º, inc. II, do mesmo 

diploma legal, na sua redação original (antes da revogação pela Lei nº 9.527, de 

10.12.1997), vigente à época dos fatos, verbis: 

Art. 10. É devida aos servidores efetivos da União, das autarquias e 

das fundações públicas, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, cedidos, por afastamento, para exercício em 

órgão ou entidade do mesmo Poder ou de outro Poder da União, a 

incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargo em 

comissão e de função de direção, chefia e assessoramento.  

(...) 

§ 2º Será admitida a conversão dos quintos incorporados, por 

parcelas equivalentes, nas seguintes situações: 

(...) 

II - quando acontecer mudança de cargo efetivo, mediante 

provimento efetivo, para Poder distinto do originário da 

incorporação efetuada.  

                                                 
1 Art. 10. É devida aos servidores efetivos da União, das autarquias e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, cedidos, por afastamento, para exercício em órgão ou entidade do mesmo Poder ou de outro Poder da União, a 

incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargo em comissão e de função de direção, chefia e assessoramento 

§ 1º A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, será efetivada com base no nível do cargo em 

comissão ou função de direção, chefia e assessoramento equivalente no Poder cedente do funcionário. 
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Vale dizer, a lei expressamente autorizava a chamada incorporação de 

quintos pelo método da correlação de cargos (competência administrativas) tendo como 

parâmetro o valor equivalente pago em cargo semelhante existente no Poder cedente. 

Não se aplica ao caso a regra constante do art. 3º, caput2, do mesmo 

diploma legal, na medida em que este pressupõe que o servidor, aqui considerado o termo 

em seu sentido abrangente tanto dos ocupantes de cargo em comissão quanto os efetivos, 

permaneça no cargo em que vai incorporar os quintos. 

Esta orientação jurisprudencial, além dos precedentes do C. STJ já 

citados pelo eminente Relator também encontra respaldo no magistério do C. STF, verbis: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. QUINTOS: INCORPORAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei 8.112/90, art. 62. Lei 

8.911/94, art. 10, § 2º, II. I. - Servidor efetivo da Câmara dos 

Deputados, oriundo de órgão do Poder Executivo, onde exerceu 

funções comissionadas: pretensão de incorporação dos "quintos", 

ou "décimos", com base na remuneração de funções equivalentes 

do quadro de pessoal da Câmara: procedência do pedido: Lei 

8.911/94, art. 10, § 2º, II. II. - Embargos acolhidos. (MS 22736 ED, 

Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2002, DJ 23-08-2002 PP-00071 EMENT VOL-02079-01 PP-

00132) 

Por honestidade intelectual, releva notar que o acórdão prolatado no 

Mandado de Segurança acima mencionado foi alvo de Ação Rescisória (AR nº 1.844) por 

parte da União, não tendo esta, até o presente momento obtido julgamento definitivo de 

mérito, mas somente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada3. 

                                                 
2 Art. 3º Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em 

função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração 

a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou 

nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. 
3 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER 
O PAGAMENTO DOS "QUINTOS" NA FORMA DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR 

SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO PORQUE A SEGURANÇA 

FORA CONCEDIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM AUDIÊNCIA DA UNIÃO. Antecipação 
indeferida na forma dos artigos 273 e 489 do CPC. Ademais, o writ foi impetrado contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, órgão 

público que tem representação própria. Este fato levou o Relator do mandado de segurança a indeferir a intimação pessoal da União, 
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Note-se que aqui não está o servidor, ora requerente, postulando 

qualquer tipo de reajuste desvinculado da revisão geral, como vem assentando de forma 

pacífica o C. STF4, mas sim pleiteando que a parcela a ser incorporada seja aquela que 

no Poder Judiciário é equivalente à que o requerente percebia quando ocupou o cargo em 

comissão no Poder Legislativo, tendo este limitado a sua pretensão ao nível de atribuição 

correlato do que exercia no Poder Legislativo correspondente à CJ1 do Poder Judiciário. 

Outrossim, e reforçando a tese de que assiste o direito ao requerente, 

não se sustenta o argumento de que o fato de o cargo em comissão de secretário 

parlamentar anteriormente ocupado, por não ter vínculo efetivo com a Administração 

Pública, não gerava direito à incorporação dos chamados quintos haja vista a redação do 

art. 8º, caput, da Lei nº 8.911/94, que assim dispunha: 

Art. 8º Ficam mantidos os quintos concedidos até a presente data, 

de acordo com o disposto na Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, 

considerando-se, inclusive, o tempo de serviço público federal 

prestado sob o regime da legislação trabalhista pelos servidores 

alcançados pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

observadas, para este efeito, as seguintes prescrições: 

I - a contagem do período de exercício terá início a partir do 

primeiro provimento em cargo em comissão, função de confiança ou 

função gratificada, integrantes, respectivamente, dos Grupos-Direção e 

Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, 

instituídos na conformidade da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 

1970, ou em cargo de natureza especial previsto em lei; 

                                                 
após o julgamento dos embargos, por não considerá-la parte no feito, permitindo, no entanto, que ela interviesse no processo como 

assistente, na forma do art. 50 e parágrafo único do CPC. Havendo transitado em julgado essa decisão monocrática, perde 

verossimilhança a atual alegação da agravante de que é nulo o acórdão rescindendo porque proferido sem sua prévia 

audiência. Agravo regimental desprovido. (AR 1844 AgR, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

18/11/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-01 PP-00057 RTJ VOL-00193-03 PP-00840 LEXSTF v. 27, n. 315, 
2005, p. 33-38) 
4 “(...) 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, DJe de 07.10.11, entre outros.(...)”  (STF - RE: 640564 DF, Relator: Min. LUIZ 
FUX, Data de Julgamento: 28/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-179 DIVULG 11-09-2012 PUBLIC 12-09-2012) 
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Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência do C. STJ, a partir do 

julgamento do RMS nº 5.492, relator para o acórdão Min. Félix Fischer, assim ementado: 

SERVIDOR PUBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO 

ORDINARIO. INCORPORAÇÃO. SERVIDOR NÃO 

OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, A EPOCA DO EXERCICIO 

DE CARGO COMISSIONADO, TEM, A PARTIR DA LEI 

8.911/1994, DIREITO SUBJETIVO A INCORPORAÇÃO DOS 

DENOMINADOS QUINTOS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (RMS 5.492/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 28/04/1997, DJ 25/08/1997, p. 39399) 

Mais recentemente, reafirmando sua jurisprudência assentou o C. STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. LEI N. 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE 

CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. 

INCORPORAÇÃO. QUINTOS. POSSIBILIDADE. 

1. A jurisprudência desta Corte não distingue o servidor público 

sem vínculo que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em 

cargo efetivo no serviço público, entendendo que este também 

possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os 

requisitos legais. 

2. In casu, o agravado exerceu, de forma ininterrupta e sem vínculo, 

cargos em comissão no Tribunal Regional Federal da lª Região, no 

período compreendido entre 15.5.1989 e 21.3.1995, ingressando no 

cargo efetivo de Procurador Autárquico Federal em 29.8.1996, antes da 

publicação da Lei n. 9.527/97, o que atrai a aplicação da Lei n. 8.911/94. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1272864/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/12/2012, DJe 13/12/2012) 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. LEI N. 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE 

CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. 

INCORPORAÇÃO. QUINTOS. POSSIBILIDADE. 

1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o 

servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse 

em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à 

incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos 

legais." (Precedentes: AgRg no REsp 1.009.810/DF, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.5.2011, 

DJe 1º.6.2011; AgRg no Ag 1.083.905/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 

744.964/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, 

Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.) Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1281883/DF, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 

09/02/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.  

INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO ANTERIOR A POSSE 

EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. 

1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o 

servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse 

em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à 

incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos 

legais. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1009810/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/06/2011) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PUBLICO. LEI 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE 
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CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. 

INCORPORAÇÃO. QUINTOS. POSSIBILIDADE. 

1. O servidor público que exercia cargo em comissão antes da sua 

posse em cargo efetivo, tem direito à incorporação dos quintos, 

desde que preenchidos os requisitos previstos nas Leis n.os 8.911/94 

e 9.527/97. Precedentes. 

2. Agravo desprovido. (AgRg no Ag 1083905/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 

20/04/2009) 

Não se descura que no âmbito da 5ª Região, a partir de um alentado e 

primoroso voto proferido pelo eminente Des. Fed. Petrúcio Ferreira na AC nº 341296 – 

PE, DJU 11/11/20045, firmou-se a tese de que “(...) somente os ocupantes de cargo efetivo 

                                                 
5 Em suas razões mais relevantes assim se pronunciou o eminente Desembargador Federal: “Sabe-se que a incorporação de quintos, 
com seus desdobramentos posteriores tinha como propósito, originariamente, manter a estabilidade remuneratória daqueles 

servidores efetivos, que durante anos estiveram no exercício de função comissionada, mesmo depois do afastamento. 

A remuneração do servidor efetivo, designado ou nomeado para exercer função comissionada ou cargo em comissão sempre foi tema 
de sucessivas alterações regulamentares, por vezes confusas e conflituosas. Até 1976, o servidor nessas condições podia optar por 

receber a remuneração do cargo em comissão ou função comissionada ou do cargo efetivo, porém sem qualquer acréscimo. 

Tal sistemática revelou-se inadequada e, por vezes, inconsistente, principalmente quando a remuneração do cargo efetivo era 
superior à remuneração do cargo em comissão ou da função comissionada, não acarretando qualquer vantagem remuneratória o 

seu exercício. 

Em 1979, a Lei nº 6.732, no tocante à incorporação das parcelas recebidas pelo exercício de função comissionada ou cargo em 
comissão, passou a estabelecer no art. 2º que o servidor, a partir do sexto ano de exercício de cargo em comissão ou função 

comissionada, passava a incorporar 1/5 (um quinto) do valor correspondente àquela vantagem, até o limite de 5/5 (cinco quintos). 

Com o advento da lei nº 8.911, de 1994, a incorporação não mais prescindia da carência de cinco anos, incorporando o servidor um 
quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício até o limite 

de cinco quintos.(grifei) 

Art. 3º Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em função de direção, 
chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à 

fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para a qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, 

até o limite de cinco quintos. 
A partir daí, as sucessivas Medidas Provisórias que buscaram regulamentar o instituto da incorporação de quintos, ora a extinguiu, 

ora dava-lhe sobrevida, sucessivamente. 

Em janeiro de 1995, com a MP nº 831, o art. 1º tratou de por fim à vantagem e, em seu art. 11 cuidou de revogar os arts. 3º a 11 da 
Lei 8.911/94, conforme se depreende dos textos abaixo transcritos: 

Art. 1º. São extintas as vantagens de que tratam:  

I - os § 2º a 5º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e os arts. 3º a 11 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994. Art. 
11. Revogam-se os §§ 2º a 5º do art. 62 e o art. 193 da Lei 8.112/90, os arts 3º. a 11 da Lei n. 8.911/94, o art. 7º da Lei n. 8.270, de 

17 de dezembro de 1991, o art. 4º da Lei n. 8.878, de 11 de maio de 1994, os arts. 2º e 4º a 8º da Medida Provisória n. 805, de 30 de 

dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.  
A Medida Provisória 892, de 16 de fevereiro de 1995, manteve a extinção da vantagem e, determinou em seu art. 2º que a mesma 

será transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, "sujeita, exclusivamente, a atualização pelos índices gerais de 

reajuste dos servidores públicos federais”. 
A Medida Provisória nº 939, de 16/03/1995, em reedição da MP 831 e 839, reanimou o instituto, agora travestido em incorporação 

de décimos, mantendo a redação do art. 1º, e dando nova redação ao art. 5º, nos seguintes termos: 

Art. 5º. O servidor regido pela Lei nº 8.112, de 1990, investido em cargo em comissão ou em função de direção, chefia e 
assessoramento, previstos na Lei 8.911, de 1994, incorporará à sua remuneração, como décimos incorporados, a importância 

equivalente à fração de um décimo da média mensal do valor da gratificação dos cargos ou funções exercidos, a cada doze meses, 

até o limite de dez décimos. 
Nessas condições, o servidor passaria a integralizar a incorporação somente após 10 (dez anos) de exercício da função, retomando, 

sob novas vestes, o prazo máximo de incorporação estabelecido na Lei 

6.732, de 1979. 
E assim, se sucederam mês a mês inúmeras Medidas Provisórias trazendo substancias alterações em sua redação, seja na base de 
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é que faziam jus a incorporação dos chamados "quintos", inicialmente à base de um 

quinto para cada período de 06 anos completos do exercício de função de direção, chefia 

e assessoramento, ou cargo em comissão (conforme a Lei n. 6.732/1979), e, 

posteriormente, já com a Lei n. 8.911/94, tendo direito à incorporar a fração de 1/5 por 

cada 12 meses de efetivo exercício, igualmente, de função de direção, chefia e 

assessoramento, ou cargo em comissão. (...)”.  

Ocorre, contudo, que a questão foi bem equacionada pelo C. STJ a cuja 

jurisprudência deve obediência esta C. TNU. 

Noutro vértice, se é certo que se consolidou no âmbito do C. STJ 

orientação jurisprudencial no sentido de que "o pagamento da Vantagem Pessoal 

Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de incorporação de quintos, deve ser feito 

com base nos valores das funções efetivamente exercidas, vedada a sua redução * com 

base na correlação de cargos" (AgRg no REsp 88641 6/DF, Sexta Turma, Ministra Jane 

Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), DJe de 02/06/2008), o fundamento base 

a amparar este raciocínio é o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores 

públicos. Logo, se a incorporação de quintos com base na gratificação paga à função ou 

cargo em comissão efetivamente exercidos implicar em redução de vencimentos deve-se 

prestigiar o texto legal em sua literalidade, o qual propugna, em caso de exercício de 

funções assemelhadas em órgãos distintos, que a incorporação se dê com base no valor 

de gratificação correlata paga no Poder concedente. 

                                                 
cálculo da vantagem, ou quanto ao prazo de carência, mantida, porém, a incorporação de décimos. Foram estas: MP 968, de 
12/04/95; 993, de 11/05/95; 1019, de 08/06/95; 1042, de 29/06/95; 1068, de 28/07/95; 1095, de 25/08/95; 1127, de 26/09/65. As 

Medidas Provisórias que se seguiram as de nº 1160, de 26/10/95; 1195, de 24/11/95; 1231, de 12/12/95; 1268, de 12/01/96; 1307, de  

09/02/96; 1347, de 12/03/96; 1389, de 11/04/96; 1432, de 09/05/96, não mais se reportaram a extinção de quintos, tão-pouco 
cuidaram de revogar dos arts. 3º a 11 da Lei 8.911/94, passou a partir de então alterar os dispositivos que restaram revogados, 

conforme se observa: 

"Art. 2º Os arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911, de 11 de julho de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3º. Para os efeitos do disposto nos parágrafos do art. 62 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor ocupante de cargo 

efetivo investido em função de direção ou assessoramento, em cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial, previsto 

nesta lei, incorporará a sua remuneração, a cada 12 (doze) meses de efetivo exercício, a importância equivalente a um 
décimo:"(grifei) 

Observa-se ainda, que a partir da MP 1480, de 05/06/96, as seguintes passaram a tratar do mesmo assunto com acréscimo apenas 

de dígito a indicar o nº de reedições. Dessa forma, a MP seguinte recebeu a numeração 1480-19, e as demais 1480-20, 1480-21, até 
a MP 1480-36, de 06/11/97, reeditadas sem alterações. 

Cumpre ressaltar que o dispositivo contido em tais MPs e que previam a incorporação na remuneração de percentual equivalente a 

1/10 da gratificação por ano de efetivo exercício, dispositivo este, que alterou o 
art. 3º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, não restou convalidado pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que tão-somente 

extinguiu o direito a tal incorporação, revogando expressamente o aludido art. 3º da Lei nº 8.911/94. 

É certo, portanto, que a teor de todas as normas acima referidas, somente os ocupantes de cargo efetivo é que faziam jus a 
incorporação dos chamados "quintos", inicialmente à base de um quinto para cada período de 06 anos completos do exercício de 

função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão (conforme a Lei n. 6.732/1979), e, posteriormente, já com a Lei 

n. 8.911/94, tendo direito à incorporar a fração de 1/5 por cada 12 meses de efetivo exercício, igualmente, de função de direção, 
chefia e assessoramento, ou cargo em comissão.(...)” 
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Tanto que isto é verdade que a jurisprudência do C. STJ é firme em 

asserir que “É vedada a redução dos valores incorporados a título de quintos/décimos, 

ao fundamento de ser necessário efetuar a correlação entre as funções dos diferentes 

Poderes. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp. 913.225/DF, 5T, Rel. Min. 

JORGE MUSSI, DJe 2.2.2009). 

A contrariu sensu, é vedada a redução dos valores incorporados a título 

de quintos/décimos, ao fundamento de ser necessário efetuar a incorporação com base no 

cargo efetivamente exercido se isto implicar, no caso concreto, a redução de vencimentos 

do servidor atingido. 

Pedindo vênia pelo exaustivo voto proferido, mas necessário, sobretudo 

porque esta é a função deste colendo Colegiado Uniformizador, vale dizer, definir as teses 

jurídicas com segurança e após a mais ampla e minuciosa investigação científica dos 

institutos envolvidos. 

É esta a meu sentir a diretriz argumentativa a seguir para se conferir 

credibilidade e persuasão racional aos nossos julgados junto às Turmas Recursais e 

Juizados Especiais Federais do País. 

Portanto, acompanho o eminente Relator no voto que proferiu, mas 

proponho aqui, uma vez que o eminente Relator não o fez, a seguinte tese jurídica, que 

extraí do próprio voto do Relator, verbis: 

O valor da vantagem vencimental a ser incorporada à remuneração 

do servidor a título de quintos/décimos deve se nortear pelo critério da correlação de 

função, nos termos do preconizado no § 1º do art. 10 da Lei nº 8.911/1994, e não pelo 

seu valor nominal, regra esta somente aplicável quando resultar em redutibilidade de 

vencimentos. 

É como voto. 

Brasília-DF,  22 de junho de 2017 

RONALDO JOSÉ DA SILVA 

JUIZ FEDERAL RELATOR 
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PEDILEF Nº 05012003820144058400  

______________________________________________________________________

_____  

RECORRENTE: SÍLVIO JUSTINO FILGUEIRA NETO  

ADVOGADO(A): LEILA KATIANE DE ARAÚJO AZEVEDO – OAB/RN Nº 

5.016  

RECORRIDO(A): UNIÃO  

JUÍZO DE ORIGEM: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS  

FEDERAIS DO RIO GRANDE DO NORTE  

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA  

OBJETO: QUINTOS. CORRELAÇÃO DE VALORES  

______________________________________________________________________

_____  
  

VOTO-VENCIDO  

  

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO 

PELA PARTE AUTORA. ADMINISTRATIVO. QUINTOS. CORRELAÇÃO 

DE VALORES. CJ1 DO PODER LEGISLATIVO COM CJ1 DO PODER 

JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. AGRESP Nº 244.872/RN. INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.  

1. Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte 

autora em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos JEFs da SJRN, 

que, confirmando sentença monocrática, decidiu por julgar improcedente 

pedido de revisão de quintos, mediante substituição de 1/5 de FC-5 por 1/5 de 

CJ-1, esta alusiva ao período de serviço público desempenhado junto ao Poder 

Legislativo (Câmara dos Deputados), porém com o valor correspondente a 1/5 

de CJ-1 do Poder Judiciário, mediante observância do critério da correlação de 

funções (nível).  

2. O autor é servidor do Poder Judiciário da União (PJU) desde 15/4/1994, 

sendo beneficiário de incorporação de quintos em razão do exercício de Função 

Comissionada (FC). Antes, porém, precisamente no lapso temporal de 4/8/1988 

a 31/1/1989, exerceu cargo em comissão (CJ1) junto ao Poder Legislativo 

(Câmara dos Deputados).  

3. Nas razões recursais, alega que o acórdão recorrido diverge do 

entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de conferir proteção 

no tocante à irredutibilidade dos vencimentos (EDcl no AgRg no REsp nº 
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756.393/DF). Sustenta que os fundamentos levados a efeito no acórdão da 

TR/RN não resguardam o cânon da irredutibilidade de vencimentos, pois 

provocam justamente o efeito inverso, porquanto a opção da aplicação do valor 

nominal produz decesso vencimental. Enfatiza que o ato judicial impugnado 

abriga decisões do STJ que apreciaram casos nos quais a aplicação do art. 10 da 

Lei nº 8.911/1994 redundava em redução de valores, o que não ocorre, segundo 

defende, na hipótese vertente.     

4. Incidente inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a este 

Colegiado por força de agravo.  

5. O decisum recorrido encontra-se esculpido nos termos seguintes:    

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CÔMPUTO DE TEMPO 

DE SERVIÇO NÃO-EFETIVO PARA FINS DE ANUÊNIOS E 

MAJORAÇÃO DE QUINTOS INCORPORADOS.  SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.  

1. Recurso autoral contra sentença que negou-lhe direito ao cômputo 

de tempo de serviço prestado como servidor em comissão (Secretário 

Parlamentar da Câmara dos Deputados), portanto, não-efetivo, para fins 

de adicional por tempo de serviço e incorporação junto aos quintos 

recebidos no cargo público efetivo atual por correlação.  Insiste na tese, 

dizendo do seu acerto.  

2. A Lei n. 8.112/90 claramente distingue entre cargos públicos de 

provimento em caráter efetivo e cargos públicos para provimento em 

comissão (parágrafo único do art. 3º). Bem assim a doutrina (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17ª. ed., São 

Paulo: Malheiros, 2004, p. 277). O cômputo, para fins de adicional por 

tempo de serviço, exigia a prestação de serviço público efetivo (art. 67, da 

Lei nº 8.112/90, revogado pela MP 2.225-45/2001, em sua redação 

original).  O exercício de cargo não efetivo, assim, não enseja tal direito.  

3. Por outro lado, para fins de quintos e correlação de funções 

desempenhadas (redação então vigente do art. 10 e parágrafo primeiro 

da Lei n. 8.911/94), o tempo de serviço prestado a outro Poder deve 

observar a remuneração nominal percebida, para fins de evitar 

irredutibilidade vencimental (importando em VPNI e com a disciplina de 

reajuste própria – STJ, 1ª. Seção, REsp 1261020/CE, rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 07/11/2012), não implicando, porém, autorização 

para acréscimo de repercussão financeira junto aos quintos incorporados 

por isonomia:  “(...) as parcelas incorporadas aos vencimentos dos 

servidores cedidos a outro Poder deve observar o valor da função 
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efetivamente exercida, sendo vedada a redução dos valores incorporados 

sob o fundamento de ser necessário efetuar a correlação entre as funções 

dos diferentes Poderes." (STJ, 1ª. Seção, REsp 1230532/DF, rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/12/2012, sob rito de recursos 

repetitivos)”.   

4. Soma-se, como fator de negativa da pretensão, o dado concreto de 

a parte autora, à época, não ser servidor público efetivo do Poder ao qual 

hoje está vinculado e onde vindica a forma mais benéfica dos quintos.  

5. Por fim, vale o destaque de que o argumento isonômico é obstado 

na Súmula  

n. 339 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de 

isonomia).  

6. Sentença mantida. Recurso improvido.  

7. Honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 e custas.”     

6. No tocante à almejada incorporação de quintos decorrente de investidura em 

cargo em comissão, o acórdão objeto de irresignação, a toda evidência, encontra-

se em patente rota de colisão com o entendimento adotado pelo STJ, consoante 

se infere dos fundamentos da decisão proferida no AgREsp nº 244.872/RN, nos 

termos adiante reproduzidos:   

“(...).  

A irresignação não merece acolhimento, porquanto "a Primeira Seção desta 

Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.261.020/CE, submetido ao rito 

previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o 

entendimento de que a Medida Provisória 2.225-45/01, ao referir-se aos arts. 

3º e 10 da Lei 8.911/94, autorizou a incorporação dos quintos ou décimos 

aos servidores públicos federais, decorrentes do exercício de funções de 

confiança no período de 8/4/1998 a 4/9/2001" (AgRg no AREsp 195.692/PE, 

Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 18/3/13).   

Outrossim à luz do disposto nas  Leis 8.911/94 e 9.527/97, a jurisprudência 

deste Superior Tribunal firmou convicção de que, no período que antecedeu 

a publicação da Lei 9.527/97, também os servidores que, embora não 

ocupassem cargo efetivo na Administração Pública Federal, mas apenas 

cargos em comissão, faziam jus à incorporação prevista na Lei 8.911/94.   

Nesse sentido:  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

LEI N. 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE CARGO 
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EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. 

INCORPORAÇÃO.  

QUINTOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte não 

distingue o servidor público sem vínculo que exercia cargo em 

comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, 

entendendo que este também possui direito à incorporação de 

quintos, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. In casu, o 

agravado exerceu, de forma ininterrupta e sem vínculo, cargos em 

comissão no Tribunal Regional Federal da lª Região, no período 

compreendido entre 15.5.1989 e 21.3.1995, ingressando no cargo 

efetivo de Procurador Autárquico Federal em 29.8.1996, antes da 

publicação da Lei n. 9.527/97, o que atrai a aplicação da Lei n. 8.911/94. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp  

1.272.864/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe  

13/12/12)  

Ademais, "as vantagens pessoais adquiridas em determinado cargo público 

podem ser transpostas para outro, ainda que vinculado a ente da Federação 

diverso" (AgRg no RMS 30.436/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 15/2/13).   

Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4º, II, "c", do CPC, conheço do 

agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de reformar o acórdão 

recorrido e restabelecer os efeitos da sentença, que julgara procedente o 

pedido formulado na petição inicial.  

(...).”  

7. Em vista ao exposto, é entendimento do STJ de que os servidores apenas 

investidos em cargos em comissão, portanto desprovidos de vínculo efetivo, 

fazem jus à incorporação de quintos.     

8. Aliás, referido direito encontra-se expressamente previsto na Resolução-

CFJ nº 141, de 28/2/2011, que por via do seu art. 8º, inc. XI, preconiza: “o tempo 

de serviço prestado na condição de ocupante de cargo em comissão sem vínculo 

efetivo com a Administração Pública Federal poderá ser averbado, para efeito de 

incorporação de quintos ou décimos e sua conversão em VPNI, desde que o 

servidor tenha ingressado em cargo efetivo no serviço público até 25/11/1995, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.195/1995”.  

9. Anota-se, outrossim, que o direito à incorporação da verba referente aos 

quintos foi reconhecido no âmbito administrativo, por ato da Direção do Foro da 

SJRN, sendo que pelo seu valor nominal, negando-se, assim, a incorporação pela 

correlação de valores. E esse é o ponto controvertido.  
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10. Entrementes, o § 1º do art. 10 da 8.911/1994, norma vigente à época dos 

fatos, estatui que “A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste 

artigo, será efetivada com base no nível do cargo em comissão ou função de 

direção, chefia e assessoramento equivalente no Poder cedente do funcionário”.     

11. Sendo assim, uma vez evidenciado o direito à incorporação, convém 

consignar que o valor da vantagem vencimental deve se nortear pelo critério da 

correlação de função, nos termos do preconizado no § 1º do art. 10 da Lei nº 

8.911/1994, e não pelo seu valor nominal, regra esta somente aplicável quando 

resultar em redutibilidade vencimental.  

12. Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a 

jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de uniformização 

apresentado pelo autor merece ser conhecido e provido.   

13. Por efeito, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO 

INCIDENTE, para julgar procedente o pedido deduzido pelo autor, de modo a 

assegurar o direito de revisão de quintos, mediante substituição de 1/5 de FC-5 

por 1/5 de CJ-1, esta alusiva ao período de serviço público desempenhado junto 

ao Poder Legislativo (Câmara dos Deputados), porém com o valor 

correspondente a 1/5 de CJ1 do Poder Judiciário, mediante observância do 

critério da correlação de funções  

(nível).  

 

Brasília, 25 de maio de 2017. 

 

CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA 

Juiz Federal Relator 

 

  
 


