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AO EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PROCURADOR-GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL (ASMPF), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ nº 00.679.308/0001-05, com sede no SAFS Quadra 04, Lote 03, Conjunto C, 

Bloco B, Sala 115, CEP: 70.050- 900, Brasília/DF, vem, respeitosamente, à presença 

de V. Excelência,  apresentar:  

 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

A fim de que não ocorram quaisquer absorções nos pagamentos das rubricas 

relacionadas aos quintos dos seus servidores associados, eis que beneficiários de 

sentença judicial transitada em julgada, na forma estabelecida no julgamento do RE 

638.115/CE no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal. 

 

I – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

II. I – DOS QUINTOS E DO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE: 

SERVIDORES ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS DE DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO: 
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É cediço que os servidores públicos federais, quando desempenhavam 

funções gratificadas tinham direito de incorporar, em sua remuneração, a vantagem 

decorrente de cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento.  

 

Originalmente, o direito foi previsto no art. 62 da Lei n. 8.112/90, in 

litteris: 

 

Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou 
assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício. 
§ 1° Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em 
ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42. 
§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à 
remuneração do servidor e integra o provento da 
aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de 
exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até 
o limite de 5 (cinco) quintos. 
§ 3° Quando mais de uma função houver sido desempenhada no 
período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base 
de cálculo a função exercida por maior tempo. 
§ 4° Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por 
período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 
(cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas 
já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em 
comissão de que trata o inciso II, do art. 9°, bem como os critérios 
de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, 
quando exercidos por servidor. (Grifos acrescidos). 

 

Nesse contexto, a cada ano de exercício nestas condições, o servidor 

incorporava 1/5 da gratificação, até alcançar o limite máximo de 5/5, o que além de 

integrar a remuneração, era incorporada nos proventos. 

 

Posteriormente, foi editada a Medida Provisória n. 1.595-14, convertida 

na Lei n. 9.527/97 que alterou a redação do art. 62 da Lei 8.112/90, extinguindo a 

incorporação vantagem dos quintos. 
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Após, em 2001, foi editada a Medida Provisória n. 2.225-45 que 

acrescentou o art. 62-A a Lei n. 8.112/90, por meio dele transformando os quintos 

incorporados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.  

 

Desse modo, passou-se a entender que a incorporação dos quintos se 

tornou novamente possível no período mencionado pelo dispositivo, que seria entre 

a data da Lei nº 9.624/98 (08/04/1998) até a medida provisória de 04/09/2001. 

 

Inclusive, alguns servidores obtiveram pronunciamentos judiciais 

possibilitando a incorporação dos quintos, decisões estas que transitaram em julgado. 

 

O fato é que, em meados de 2015, o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 638.115, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou o 

entendimento de que não era permitida a incorporação dos quintos nesse período, 

dado que essa possibilidade acabou com a edição da MP 1.595-14 (convertida na Lei 

nº 9.527/97). 

 

Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. 
Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções 
comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 
9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso 
extraordinário provido. 
STF. Plenário. RE 638115, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
19/03/2015. 

 

Nesse contexto, em 2017, após provocação das partes por meio de 

Embargos de Declaração, o STF afirmou que os pagamentos dos quintos deveriam 

ser cessados. Cita-se: 

 

Nesses termos, tendo em vista que o pagamento dos quintos 
incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado  
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inconstitucional e refere-se a relação jurídica de trato continuado, há 
que se reconhecer a necessidade de cessação imediata do pagamento 
da mencionada verba, sem que isso caracterize afronta à coisa 
julgada e sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória. 
Da mesma forma, os efeitos das decisões administrativas, que 
reconheceram o referido direito aos servidores com base em 
hipótese considerada inconstitucional pelo STF, não devem 
subsistir, devendo o pagamento ser cessado imediatamente.” (STF. 
Plenário. RE 638115 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
30/06/2017) 

 

Irresignados, os servidores opuseram novos embargos de declaração e, 

por meio destes, obtiveram êxito parcial, porquanto o Supremo entendeu por bem 

modular os efeitos da decisão, em homenagem ao primado da segurança jurídica. 

Desse modo restou consignado o seguinte quanto a parcela: 

 

i. É indevida a cessação imediata do pagamento dos 
quintos quando houver uma decisão judicial transitada em 
julgado em favor do servidor. Neste caso, o servidor já 
incorporou definitivamente os quintos ao seu patrimônio 
jurídico; 
 
ii. Se o servidor estava recebendo os quintos em razão de decisão 
administrativa ou de decisão judicial não definitiva, o pagamento dos 
quintos é indevido. No entanto, os efeitos da decisão foram 
modulados, de modo que aqueles que recebem a parcela até a data 
de hoje terão o pagamento mantido até a sua absorção integral por 
quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Em outras 
palavras, a remuneração ou os proventos não diminuirão de valor 
imediatamente. No entanto, quando houver um aumento, esse valor 
dos quintos sumirá, sendo absorvido pelo aumento.1 

 

No mesmo sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: 

                                                           
1 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Servidores públicos federais não possuem direito aos 
quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001; no entanto, fica resguardada a situação daqueles 
que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa. Buscador Dizer o Direito, 
Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b543376b5721da011b230ba
7ae9dd619>. Acesso em: 02/09/2021 
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.MEDIDA PROVISÓRIA N.º 
2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A05.09.2001. 
POSSIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL 
NOMINALMENTEIDENTIFICADA - VPNI. 
TRANSFORMAÇÃO. 1. Com a entrada em vigor da Lei 8.112, de 
11 de dezembro de 1990,que instituiu o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, estabeleceu-se que a incorporação de "quintos" 
pelo servidor investido em função de direção, chefia e 
assessoramento seria calculada na proporção de 1/5 (um quinto) 
por ano de exercício das referidas funções, até o limite de 5/5 (cinco 
quintos), nos termos do art. 62, na redação original da mencionada 
norma, regulado pela Lei 8.911, de 11 de julho de 1994. 2. Com a 
edição da Medida Provisória n. 1.595-14, de 10 de novembro de 
1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.527, de 10 de dezembro 
de 1997, extinguiu-se a possibilidade de incorporação da vantagem 
denominada "quintos", revogando-se expressamente o disposto nos 
arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94. E as vantagens já incorporadas foram 
transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -
VPNI, que passou a ser reajustada de acordo com a revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos federais. 3. Mesmo após a 
extinção da possibilidade de incorporação das parcelas de quintos 
pela Lei n. 9.527/1997, sobreveio a Medida Provisória n. 1.480-
40/1998, convolada na Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998, que 
concedeu direito a incorporação de quintos para o servidor que faria 
jus à vantagem entre 19.1.1995 e a data de publicação daquela lei, 
mas não a incorporou em decorrência das normas então vigentes. 
Estabeleceu-se novo critério para o cálculo e atualização das parcelas 
das funções comissionadas e cargos em comissão, convertendo-se 
quintos em décimos, à razão de 2/10 (dois décimos) para cada 1/5 
(um quinto) até o limite de 10/10 (dez décimos). 4. Dando 
sequência a essas disposições legais, foi editada a Medida Provisória 
n. 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à Lei n.8.112/1990, 
estabelecendo novo termo final para incorporação de parcelas de 
função comissionada ou cargo em comissão, qual seja,4.9.2001. 
Observou-se, naquela norma, os critérios estabelecidos na redação 
original dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94, para autorizara 
incorporação da gratificação pelo exercício de função comissionada 
no interstício compreendido entre 9.4.1998 e 4.9.2001, data da 
edição da referida medida provisória, e, a partir de então, as parcelas 
já incorporadas, inclusive aquela de que trata o artigo 3ºda Lei 
9.624/98 cujo interstício tenha se completado até 8.4.1998, 
aproveitando o tempo residual não utilizado até 11.11.1997, foram 
transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada –  
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VPNI. 5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou 
orientação no sentido de que "a Medida Provisória n.º 2.225-
45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n.º 8.911/94, 
autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de 
função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, 
transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada." (RMS 21960 / DF, rel. Min. 
Félix Fischer, Quinta Turma, DJ 07/02/2008).6. Recurso especial 
não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC 
e da Resolução STJ n. 8/08. 
(STJ - REsp: 1261020 CE 2011/0144126-0, Relator: Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 
24/10/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 
07/11/2012) 

 

Nesse contexto, é fato que dos servidores associados à ASMPF não 

podem ocorrer absorções nas parcelas de quintos incorporadas pelo exercício 

de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, na medida em que eles 

recebem esse pagamento em decorrência de decisão transitada em julgado nos 

autos do processo n. 0034588-77.2005.4.01.3400, que tramitou na 14ª vara 

federal da seção judiciária do Distrito Federal, bem como a ação coletiva n. 

0012092-54.2005.4.01.3400, que tramitou perante 7ª Vara Federal Cível da seção 

judiciária do Distrito Federal. Ambas, reitera-se, com definitividade em razão 

de trânsito em julgado! 

 

A primeira ação foi ajuizada por esta Associação dos Servidores do 

Ministério Público Federal (ASMPF), sociedade civil, sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00.679.308/0001-05, que representa o interesse dos servidores de seus 

associados. E a segunda, fora movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder 

Judiciário e do Ministério Público da União no DF (SINDJUS/DF), inscrito no CNPJ 

sob o nº 26.446.781/0001-36. 
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Por meio destas ações, as entidades buscavam garantir aos seus 

representados o pagamento de parcelas de quintos, referentes ao período da vigência 

da Lei nº. 9.624/98 até a Medida Provisória nº. 2.225-45/2001. 

 

Após recurso em ambas, o Poder Judiciário deu provimento ao pedido, 

restando o acordão da ação n. 0034588-77.2005.4.01.3400, assim ementado:  

 

ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE 
QUINTOS/DÉCIMOS. PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE A LEI N; 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 
2.222/2001. POSSIBILIDADE. POSTERIOR 
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. AR. 219, § 5º, CPC. 
1. O artigo 62, § 2º, da Lei n.º 8.112/90 estatuiu a incorporação de 
um quinto do valor correspondendo à gratificação de confiança a 
cada ano de exercício na função de direção, chefia ou 
assessoramento, até o limite de cinco anos. 
2. Entretanto, a Medida Provisória n.º 1.595-14/97, convertida na 
Lei n.º 9.527/97, extinguiu a possibilidade de incorporação dos 
quintos/décimos (vide Lei nº 8.911/94), transformando a 
percepção do equivalente em vantagem pessoal nominalmente 
identificada – VPNI, a partir de 11.11.1997. 
3. Com o advento da Lei n.º 9.624/98 foi alargado o prazo limite 
para a incorporação de quintos pelo exercício de Função 
Comissionada, passando o termo ad quem da referida incorporação 
para 08.04.1998. 
4. ‘A Medida Provisória nº. 2.225-45/2001, ao referir-se não apenas 
ao artigo 3º da Lei n.º 9.624/98, mas também aos artigos 3º e 10º, 
da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa 
ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 
05.09.2001 transformando, outrossim, as parcelas em Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada’. (Resp 781798/DF, Relator 
Ministro Helio Quaglia Barbosa, DJ 15.05.2006). 
5. A correção monetária obedecerá às normas fixadas pela Lei n. 
6.899/80, conforme disposto no Manual de Orientação de 
Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal, desde o momento 
em que cada prestação se tornou devida.  
6. Juros moratórios fixados em 0.5% (meio por cento) ao mês, 
fluindo a partir da citação, quanto às prestações a ela anteriores, em  
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sendo o caso, e da data dos respectivos vencimentos, no tocante as 
posteriormente vencidas. 
7. Honorários de advogado fixados em R$ 5.000,00, em 
consonância com o entendimento desta Turma, na hipótese de ação 
coletiva. 
8. Conforme o inciso I do art. 4º da Lei 9.289/96, a União, os 
Estados, o Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e 
as respectivas autarquias e fundações são isentas de custas nas ações 
processadas perante a Justiça Federal, não, porém, do reembolso à 
parte vencedora (Súmula nº. 1 do TRF - 1ª Região e art. 4º, inciso I 
e parágrafo único, da Lei 9.289/96). 
9. Apelação provida. 

 

E a de n. 0012092-54.2005.4.01.3400, cujo trânsito em julgado ocorreu 

em 12 de julho de 2010, com a seguinte ementa: 

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO 
DE 
QUINTOS/DÉCIMOS (ART. 62, § 20, DA LEI 8.112/90). 
INCORPORAÇÃO DE PARCELAS DECORRENTES DO 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES E CARGOS EM COMISSÃO. 
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 
9.624/98 (08.04.1998) E A PUBLICAÇÃO DO ART. 30, DA MP 
2.225-45/2001 (05.09.2001). POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: 
INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 
MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: REDUÇÃO. 
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE 
PROVIDAS. 
1. A prescrição atinge as prestações anteriores a cinco anos contados 
da data do fato do qual se originarem (Decreto 20.910/32, art. 10). 
Considerando que a ação foi proposta em 28.04.2005 e que o direito 
dos substituídos do autor só surgiu com o advento da MP 2.225-
45/2001, forçoso é concluir que não transcorreu o lapso temporal 
que caracteriza a prescrição. Preliminar rejeitada. 
2. É devida aos servidores efetivos da União, das autarquias e das 
fundações públicas, regidos pela Lei n° 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 (art. 10, 
caput, da Lei 8.911/94). 
3. A Medida Provisória 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A 
à Lei 8.112/90, com a consequente transformação das parcelas até  
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então incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada - VPNI, prorrogou até 05.09.2001 o direito dos 
servidores de continuar incorporando seus quintos decorrentes do 
exercício de funções gratificadas ou cargos em comissão. 
4. Os substituídos do autor têm direito a incorporar os quintos 
decorrentes do exercício de funções gratificadas ou cargos em 
comissão que com provadamente exerceram, no período de vigência 
da Lei 9.624/98 até o advento da MP 2225-45/2001. Precedentes 
do STJ e deste Tribunal. 
5. A correção monetária deve ser calculada nos termos da Lei 
6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 
do STJ). 
6. A teor do artigo 41 d a Medida Provisória 2.180-35, de 24 de 
agosto de 2001, os juros de mora nas condenações impostas à 
Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas 
a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o 
percentual de 6% (seis por cento) ao ano. 
7. Verba honorária reduzida para 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da condenação, em conformidade com o art. 20, § 40, do CPC, e a 
jurisprudência deste Tribunal. 
8. Apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento. 
ACÓRDÃO 
Decide a Turma, por unanimidade, rejeitar a preliminar e dar parcial 
provimento à apelação e à remessa oficial. ia Turma do TRF da ia 
Região - 03.11.2008. 

 

Irresignada, a União Federal recorreu, mas as impugnações restaram 

rejeitadas. Nesse contexto, em ambas as ações ocorreu o trânsito em julgado, em 09 

de novembro de 2015 (e-STJ fl. 687) e, 12 de julho de 2010, pelo que os autos foram 

baixados ao primeiro grau, tornando-se possível a execução pelos substituídos 

beneficiários do título judicial, casos existentes passivos a receber, tanto o é que os 

associados da Requerente já pleitearam judicialmente o cumprimento 

individual do decisum na forma determinada em Lei.  

 

 

Desse modo, incontestável que os Associados da Requerente se 

encontram amparados pela modulação dos efeitos concedida ao RE 

638115/CE, sendo, portanto, indevidas quaisquer absorções na vantagem de  
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quintos de seus vencimentos, ainda que em razão de reajuste remuneratório a 

ser concedido a esses agentes públicos. 

 

Logo, como esses servidores têm em seu favor dois títulos executivos, 

ambos com efetivo trânsito em julgado, que lhes garantem a incorporação dos quintos 

no período de 1998 a 2001, de rigor que já ocorreu a definitiva incorporação dos 

quintos aos seus patrimônios jurídicos, não havendo que se falar em absorção da 

vantagem, de modo que além da rubrica, a esses servidores também será 

garantido o aumento remuneratório previsto na Lei Orçamentária do corrente 

ano. 

 

Pelo exposto, incabível eventual absorção na parcela de quintos 

incorporada pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, na 

medida em que os servidores ora representados recebem esse pagamento em 

decorrência de sentença transitada em julgada nos autos do processo n. 0034588-

77.2005.4.01.3400, que tramitou na 14ª vara federal da seção judiciária do Distrito 

Federal e processo n. 0012092-54.2005.4.01.3400, que tramitou perante 7ª Vara 

Federal Cível da seção judiciária do Distrito Federal. 

 

II – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer de Vossas Excelências: 

 

1. O recebimento e processamento do presente 
requerimento, com fundamento no art. 5º e seguintes da Lei n. 
9.784/99. 

 

 



 
 

_____________________________________________________________________________ 
Associação dos Servidores do Ministério Público Federal – ASMPF 

SAF Sul Quadra 04, Lote 03, Conj. C, Bl. B, Sala 115 
Procuradoria-Geral da República - 70050-900 Brasília-DF 

Telefone: (61) 3043-8297 / 3105-5756  
  Site: www.asmpf.org.br  E-mail: diretoria@asmpf.org.br 

 

2. No mérito, que sejam mantidos os pagamentos das 
rubricas relacionadas aos quintos no período de 1998 a 2001 
dos servidores associados à ASMPF (relação de associados, em 
anexo), eis que beneficiários de sentença judicial transitada em 
julgada, na forma estabelecida no julgamento do RE 
638.115/CE no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal; 

 
3. Por fim, que sejam garantidos aos servidores associados 
o aumento remuneratório previsto na Lei Orçamentária do 
corrente ano, sem que ocorra quaisquer absorções na 
vantagem de quintos incorporada, por ser medida legal e de 
justiça. 

 

Por fim, requer, que todas as comunicações do presente feito, sejam 

procedidas no endereço eletrônico: diretoria@asmpf.org.br  

 

Certos de vossa atenção, aguarda-se retorno. 

Eleva-se votos de estima e distinta consideração. 

 

 

 

                       Brasília, DF,  27 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

Suely de Araujo Masala 
Presidente da ASMPF   

Deocleciano Costa Farias 
Vice-Presidente da ASMPF 

 

Suely M Deocleciano F
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