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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.030 / DF
RELATOR
: Ministro GILMAR MENDES
IMPETRANTE : Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA – SINDFRAMA
IMPETRADO : Tribunal de Contas da União

MANDADO DE SEGURANÇA. I - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CF,
ART. 71, III. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA: NÃO SUJEIÇÃO (SÚMULA VINCULANTE Nº 3). II VANTAGEM DE NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME
CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: INOCORRÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a apreciação de legalidade, pelo
TCU, do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão,
dispensa o contraditório e a ampla defesa quando não desbordado o prazo
de 5 anos para o exercício do controle externo de legalidade. Precedentes.
2. Extinta a relação contratual de trabalho em razão da conversão do regime
celetista em estatutário, não há falar em direito adquirido à incorporação de
vantagem de natureza salarial decorrente da do vínculo trabalhista, ainda
que reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. Precedentes.
3. Os efeitos da sentença trabalhista que reconhece o direito à percepção de
parcela de caráter salarial tem por limite temporal o advento da Lei nº
8.112/90, sendo assegurado ao empregado transposto do regime celetista
para o estatutário o direito à irredutibilidade salarial. Precedentes.
4. Parecer pela denegação da segurança.

Trata-se de mandado de segurança fundado nos arts. 5º, LXIX e
102, I, r, da CF, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDFRAMA em face
dos acórdãos nºs 480/2006-TCU-2º Câmara e 1.615/2007-TCU-1ª Câmara que
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negaram registro aos atos de aposentadoria de servidores da SUFRAMA por
considerar ilegal a incorporação de vantagem de natureza trabalhista (horas
extras) em face de transposição do regime celetista para o estatutário.
Sustenta o impetrante que a supressão do pagamento de parcela de
natureza salarial incorporada aos proventos dos substituídos do impetrante em
virtude de decisão judicial transitada em julgado ofende as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da coisa julgada e da
irredutibilidade de vencimentos e proventos.
Requer, ao final, a concessão da ordem para anular os acórdãos do
TCU, com o registro dos atos de aposentadoria dos servidores da SUFRAMA e o
reconhecimento da parcela de natureza salarial suprimida indevidamente.
Liminar indeferida. Informações prestadas.
Em síntese, o relatório.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a apreciação de legalidade,
pelo TCU, do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão,
dispensa o contraditório e a ampla defesa (Súmula Vinculante nº 3) quando não
desbordado o prazo razoável de 5 (cinco) anos para o exercício do controle
externo de legalidade (MS 25.403, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 10.02.11; MS
24.871, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 09.06.11).
Logo, não ultrapassado o parâmetro temporal para o exercício, pelo
TCU, do controle externo de legalidade dos atos de concessão de aposentadoria
reforma e pensão, não há falar em violação às garantias contraditório e da
ampla defesa (MS 25.440, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28.04.2006; MS
25.072, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27.04.2007, inter plures).
Por outro lado, não há falar em direito líquido e certo à parcela de
natureza trabalhista, incorporada aos vencimentos dos impetrantes em virtude
de decisão judicial transitada em julgado antes da transposição do regime
celetista para o estatutário (Lei nº 8.112, de 11.12.90). É que, extinta a relação
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contratual de trabalho em razão do ingresso do empregado no Regime Jurídico
Único, não pode este invocar direito adquirido à incorporação da parcela salarial
decorrente da relação celetista.
É o que se colhe das ementas dos seguintes precedentes:

“Mandado de Segurança. 2. Ato do Presidente da 2ª Câmara do
Tribunal de Contas da União que recusou (a) o registro de
aposentadoria da impetrante, (b) declarou a ilegalidade de sua
concessão, (c) determinou à Universidade Federal de Goiás que
suspendesse o pagamento de horas extras e (d) expedisse novo
ato concessório. 3. Alegada violação à coisa julgada, ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de
vencimentos, por terem as horas extras sido incorporadas ao
salário da impetrante em razão de decisão judicial com trânsito
em julgado. 4. Conversão do regime contratual em estatutário.
Extinção do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito às
horas extras em reclamação trabalhista em data anterior. 5.
Novo ordenamento jurídico. Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações
Públicas Federais. Lei 8.112, de 11.12.1990. Incompatibilidade
de manutenção de vantagem que, à época, podia configurar-se.
Precedentes. 6. Mandado de Segurança indeferido.” (MS 24.381,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 03.09.04).
“AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO QUE MANTEVE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO,
NOS
MOLDES
DA
CLT,
ANTERIORMENTE À PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO
ÚNICO, COM A EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. RECONHECIMENTO
DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DESSE VÍNCULO.
EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS PELO
ADVENTO DO REGIME ESTATUTÁRIO.
A superveniência da Lei 8.112/90 estanca a competência da
Justiça do Trabalho para dirimir questões afetas ao vínculo de
emprego anteriormente mantido com a Administração, ainda que
se cuide do reconhecimento de parcela de trato sucessivo,
nascida desse contrato, dada a impossibilidade de a Justiça
Especial vir a executar o adimplemento de obrigação que se
torne devida já sob a égide do regime estatutário. Logo, os efeitos
da sentença trabalhista têm por limite temporal o advento do
referido diploma.
Agravo regimental desprovido.” (RE 330.835-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, RTJ 195/1.053).
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Ademais, com a mudança do regime celetista para o estatutário,
assegurou-se ao empregado que ingressou no Regime Jurídico Único apenas o
direito à irredutibilidade salarial (MS 22.094, Rel. Min. Gilmar Mendes, RTJ
194/874; MS 26.395, MS 26.396 e MS 26.397, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
06.05.10 e 24.05.10). Não se comprovou, no entanto, a ocorrência de decesso
remuneratório apurado na transposição do regime celetista para o estatutário.
Diante de todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pela
denegação da segurança.

Brasília, 21 de março de 2012.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Subprocurador-Geral da República
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