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OFÍCIO nº 63            Em 17 de setembro de 2020 

 

 

 

  Senhora Presidente 

 

  A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

AMAERJ, ciente do resultado de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso 

Extraordinário 602.584, havido no último dia 6 de agosto, considerando os termos da tese de repercussão 

geral ali desenhada no tema da cumulação de vencimentos ou proventos com pensão, vislumbra 

relevantes efeitos práticos da decisão, com graves implicações para servidores públicos em geral, nisto 

se incluindo a Magistratura brasileira. 

  Nestes termos, entende por bem solicitar a Vossa Excelência venha a ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS, no lídimo exercício de suas funções institucionais, a requerer 

ao Ministério Público Federal, operando como custos legis no feito, a interposição dos competentes 

Embargos de Declaração, destinados à superação de omissões e obscuridade existentes na referida 

decisão apontados nas razões em anexo. Sublinhe-se o imperativo do pronunciamento integrativo eis que 

as lacunas apontadas culminam por inviabilizar in totum a execução do julgado, em desprestígio à 

autoridade do decidido, pondo ainda em risco relações jurídicas consolidadas titularizadas por 

Magistrados, seus dependentes ou sucessores, merecedoras da ora requerida atuação institucional em 

defesa do estado de confiança. 

  Renovo na oportunidade, elevados votos de estima e consideração 

 

 

FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA 

Presidente da Associação dos Magistrados do  

Estado do Rio de Janeiro 

 

À Exma. Drª 

RENATA GIL 

M.D. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros 
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RAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

D O S     F A T O S 

 

Discute-se no precedente em questão, sob o regime da repercussão geral, a matéria 

indexada como Tema 359, assim enunciado:  

 

“Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da 

acumulação de proventos e pensão”. 

 

A hipótese dos autos compreendia servidora do Tribunal de Justiça do DF, que 

veio a cumular vencimentos com pensão em favor dela instituída por ex-servidor daquela mesma Corte. 

Discutia-se a incidência do teto constitucional sobre o somatório das duas prestações pecuniárias, tendo 

prevalecido do Tribunal a quo a compreensão de que o limitador constitucional haveria de incidir sobre 

qual delas, separadamente, sem que se empreendesse ao somatório. 

 

Inconformada, interpõe a União o Recurso Extraordinário, que teve reconhecido o 

signo de repercussão geral em 17/12/2010. Finalmente, em 6/08/2020 a matéria vem a Plenário, 

concluindo a Corte pelo provimento do recurso oferecido pela União, fixando-se a seguintes tese de 

repercussão geral: 

 

"Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 

da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e 

pensão percebida por servidor". 

mailto:contato@amaerj.org.br


 
 

_____________________________________________________________________________ 

Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.010-090 

Tel.: +55 (21) 3133-2315/ (21) 3861-1100. E-mail: contato@amaerj.org.br   

www.amaerj.org.br 

 

 

   Não obstante não se tenha ainda disponibilizado o inteiro teor do acórdão, o 

parâmetro de cariz genérico fixado pela tese de repercussão geral – essa sim já divulgada com o resultado 

do julgamento permite verificar a existência de insuperáveis lacunas, nisso que se pretende seja a matriz 

de orientação da Administração Pública.  

 

   É certo que não se tem, no sistema da repercussão geral, a fixação de 

pronunciamento vinculante, no sentido estrito da palavra. Não é menos certo, porém, que a ratio para 

este mesmo tipo de pronunciamento, é enunciar critério abstrato que indique a matriz jurídica de solução 

para orientação ao próprio Judiciário, e ainda à Administração Pública, donde a relevância da clareza a 

abrangência por ocasião da enunciação da tese de percussão geral. 

 

   In casu, é de se dizer que o sítio do Supremo Tribunal Federal aponta como 

restituídos à origem por força da outorga do signo de repercussão geral, 39 (trinta e nove) feitos, 

envolvendo Tribunais Regionais Federais de pelo menos 4 distintas regiões do país, além de diversos 

Estados. Previsível que, país afora, esse número tenha crescido exponencialmente, eis que o 

sobrestamento se deu em 2010, com o reconhecimento da existência em si da repercussão geral. 

Imprescindível portanto se tenha na manifestação do Supremo Tribunal Federal, enunciação que permita 

efetivamente, a solução dos casos pendentes, de maneira factível e isonômica. 

 

Urge, portanto, a integração do decidido em pronúncia que, preenchendo os 

claros na deliberação do Colegiado, protegerá inclusive a própria autoridade da decisão. 

 

 

DA PRIMEIRA OMISSÃO A SUPERAR: AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE ESPECÍFICA PARA 

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL QUANTO AO MÉRITO DO REXTRG 602.584 

VIOLAÇÃO AO ART. 325 DO RISTF 

 

Impõe-se, ab initio, assinalar não se tenha verificado nos autos, a garantia da 

oportunidade para a indispensável manifestação quanto ao mérito pelo Parquet. 
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Não obstante se tenha consignado no sítio do STF a remessa à Procuradoria Geral 

da República em 4 de março de 2011, conforme despacho constante do indexador 16 dos autos 

eletrônicos; fato é que sobreveio na sequência (certidão constante do indexador 17), requerimento para 

ingresso na condição de amicus curiae articulado pela Associação Nacional de Procuradores do Estado 

– ANAPE. Com isso, redirecionou-se o feito para o debate em torno da pertinência da pretendida 

participação, com reiteradas postulações desta e de outras entidades, inclusive com a oferta de Agravos 

Regimentais. 

 

Importante consignar que já a abertura de vista formalmente determinada em 4 de 

março de 2011, mas não materializada, fixou a compreensão do Relator, no sentido da necessidade da 

manifestação da Procuradoria Geral da República, nos termos no preconizado pelo art. 325 do RISTF. 

 

Como se verifica do sítio do STF, o próximo andamento processual que direciona 

o feito à Procuradoria Geral da República é a intimação datada de 1/07/2020, para fins específicos de 

ciência do resultado do julgamento dos agravos regimentais, onde o debate era matéria ancilar 

(admissibilidade como amicus curiae). De tal intimação resultou a manifestação de ciência da 

Procuradoria Geral da República constante do indexador 99, sem que se tivesse assegurado 

posteriormente, oportunidade para manifestação quanto ao mérito da questão. 

 

Nem se diga dispensável fosse tal intervenção, considerado o teor da discussão, 

que envolvendo matéria previdenciária, projeta efeitos potenciais sobre toda a coletividade de segurados 

de sistemas de previdência que, como se sabe, ex vi do art. 40, caput CF, se regem pelo princípio da 

solidariedade. 

 

Ainda que entendimento diverso pudesse ter a Corte, já por essa simples 

circunstância – necessária fundamentação para a não garantia da manifestação de mérito do custos legis 

– impositiva seria a integração da decisão. E isso o dizem as Associações Requerentes, porque a 
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intervenção do Parquet decerto teria prevenido a superveniência de decisão como a veiculada, que se 

revela insuficiente ao cumprimento, como se passa a demonstrar. 

 

 

DA SEGUNDA OMISSÃO A SUPERAR: AUSÊNCIA DE REGIME DE TRANSIÇÃO, CONFORME 

PRECONIZADO PELO ART. 23, CAPUT DA LINDB, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.655/18 

 

Conforme se verifica da leitura da tese de repercussão geral acima transcrita, 

veicula a decisão sob análise, orientação inteiramente nova, distanciada inclusive de precedentes 

estabelecidos pelo próprio STF, no tema do modo de incidência do teto constitucional quando se tenha 

pluralidade de prestações pecuniárias. 

 

Assim é que por ocasião da apreciação dos temas 377 e 384 de repercussão geral, 

fixou-se para a hipótese de cumulação de prestações pecuniárias devidas a um mesmo servidor por força 

de acumulação lícita de cargos, a seguinte tese: 

 

“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos 

e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do 

teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 

 

   A matéria não escapou da consideração da Corte por ocasião agora do julgamento 

do RExt 602.584, empreendendo-se a um distinguishing que melhor se compreenderá com o inteiro teor 

do acórdão. 

 

   Fato é que o precedente existente e fixado em sede de tese, era no sentido do não-

somatório de prestações pecuniárias acumuláveis; pelo que inclusive a irresignação da Recorrente.  

 

   Mais ainda, inúmeras foram as manifestações de diversas instância de controle, 

assegurando, para a hipótese versada no agora RExt 602.584 (acumulação de vencimentos e/ou proventos 

com pensões), a não incidência do teto constitucional remuneratório – premissa que decerto afastava, 

mailto:contato@amaerj.org.br


 
 

_____________________________________________________________________________ 

Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.010-090 

Tel.: +55 (21) 3133-2315/ (21) 3861-1100. E-mail: contato@amaerj.org.br   

www.amaerj.org.br 

 

pela relação de prejudicialidade lógica, a possibilidade de somatório dessas mesmas parcelas. A título de 

simples ilustração, cita-se o precedente fixado no âmbito do próprio CNJ, no Pedido de Providências nº 

445, e o Acórdão 2079/05, proferido pelo Plenário do TCU, que na temática, é explícito ao dizer: 

 

“9.2. com fulcro no art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 264, § 3°, do 

Regimento Interno, responder à autoridade consulente que, pelo caráter 

contributivo dos benefícios (art. 40, caput, da Constituição Federal), o teto 

constitucional aplica-se à soma dos valores percebidos pelos instituidores 

individualmente, mas não para a soma de valores percebidos de instituidores 

distintos, portanto não incide o teto constitucional sobre o montante 

resultante da acumulação de benefício de pensão com remuneração de cargo 

efetivo ou em comissão, e sobre o montante resultante da acumulação do 

benefício de pensão com proventos da inatividade, por serem decorrentes de 

fatos geradores distintos, em face do que dispõem os arts. 37, XI (redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41/2003), e 40, § 11, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998); 

 

   Não se está, com a referência a estas deliberações anteriores, a sustentar não 

pudesse a Corte Constitucional firmar seu entendimento. O que se está a dizer é que deles deflui 

claramente que o decidido no RExt 602.584 se constitui inequivocamente, mudança da orientação 

empreendida pela instância controladora qualificada que é o Judiciário; o que atrai a incidência do 

preceituado pelo art. 23, caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação que 

lhe foi conferida pela Lei 13.655/18, verbis: 

 

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 

interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 

impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime 

de transição quando indispensável para que o novo dever ou 

condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime 

e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.  

 

   In casu, a tese de repercussão geral como lançada, reporta a nova disciplina 

(impondo o somatório das prestações pecuniárias para fins de incidência do teto constitucional 

remuneratório) aos óbitos havidos a parte da Emenda Constitutional nº 19/98, projetando inequívoco 

condicionamento de direito a fatos havidos há mais de 20 anos!! Evidente a imprescindibilidade, a teor 
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quando menos da literalidade do referido art. 23 da LINDB, do estabelecimento de um regime de 

transição que dê conta a indispensável preservação do estado de confiança legítima em que se viram 

investidos os servidores destinatários desta decisão. 

 

   Vê-se, portanto que a hipótese, a rigor, transcende aquela constante do art. 27 da 

Lei 9868/99, que confere à Corte a prerrogativa de empreender à modulação de efeitos por razões de 

segurança jurídica. Aqui, o alongado perfil temporal alcançado pela nova orientação exige a veiculação 

do regime de transição – matéria que não se viu referida na tese, e menos ainda ventilada por ocasião 

da sessão de julgamento. 

 

   Não é ocioso recordar que o próprio STF, em precedente que já materializa a 

aplicação da mesma Lei 13.655/18, assinala a relevância da aproximação consequencialista, 

especialmente quando da aplicação de valores jurídicos abstratos como se tem na hipótese, com a 

consideração de componentes como o princípio republicano, a concordância prática e a interpretação 

sistemática da Carta de 1988:    

 

PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.º 

8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. 

FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE 

IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE 

TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO 

NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5º, I, 1.035, § 5º, 301 e 932, II, 

DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.º 13.655/2018) 

dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 

com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar 

as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá 

produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos 

casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. 

Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: 

Harvard University Press, 2003, p. 60-64. ( …  omissis … ) 
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(Pet 8002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 31-07-2019  PUBLIC 01-08-

2019) 

 

   É de se ter em conta ainda  que a situação em discussão (cumulação de 

vencimentos/proventos com pensão) compreende sempre e necessariamente um plexo de relações 

jurídicas, com múltiplos agentes envolvidos, o que agrava os riscos à isonomia decorrentes de uma 

enunciação simplificadora como a que, concessa máxima vênia, se tem na tese lançada. Afinal, a hipótese 

envolverá sempre e sempre, quando menos, uma relação com três distintos sujeitos, a saber: 1) o 

beneficiário das prestações pecuniárias (vencimentos e/ou proventos e pensão); 2) o cofre pagante dos 

vencimentos e/ou proventos; e 3) o regime público pagante da pensão. Essa constelação de envolvidos 

pode se ampliar conforme as circunstâncias específicas do destinatário das prestações pecuniárias – como 

abaixo se virá a demonstrar – evidenciado novos pontos de omissão na decisão havida. 

 

 

DA TERCEIRA OMISSÃO A SUPERAR: INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À SUPERAÇÃO 

DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL EXIGIDA PELO ART. 40, § 22, II CF, COM A REDAÇÃO QUE LHE 

FOI CONFERIDA PELA EMENDA 103/19 

 

   Caracteriza a matéria em discussão, a combinação de inovações havidas no 

sistema constitucional, seja no tema da delimitação do cálculo do teto constitucional (art. 37, XI CF), 

seja naquele da sua incidência em relação a proventos (art. 40, § 11 CF), seja agora, de competência para 

a regulação de mecanismos de arrecadação de valores em favor de regimes próprios de previdência (art. 

40, § 22 CF). Na sessão de julgamento foram referidas como incidentes no quadro geral de preceituação 

constitucional, quando menos as Emendas Constitucionais nºs. 19, 20 e 41. Ausente, todavia, na 

argumentação expendida pela Corte, a consideração dos termos trazidos pela Emenda Constitucional 

103/19 ao art. 40, § 22, II CF – que acrescenta ângulo à problemática cuja análise revela-se 

imprescindível, donde o pedido de integração pela via dos declaratórios. 

 

   O referido exercício do poder constituinte reformador constitucionalizou, como se 

sabe, os parâmetros normativos mínimos regedores dos regimes públicos de previdência no já aludido 
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art. 40, § 22 CF, remetendo a disciplina da matéria à lei complementar federal. A matéria, antes regulada 

por lei ordinária (também ela já entendida como nacional), agora se apresenta inequivocamente como de 

necessária cogitação pela via qualificada da lei complementar. Dentre os temas assinalados à 

consideração do legislador complementar, alude o multi citado art. 40, § 22, II CF ao modelo de 

arrecadação dos regimes próprios de previdência. 

 

   Indiscutível que a novel orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na 

análise do tema 359 resulta em instituir nova fonte de arrecadação em favor de regimes próprios. Afinal, 

a prestação previdenciária em si é devida na sua íntegra, e nestes termos nominalmente endereçada a seu 

credor-pensionista. É a apuração de circunstâncias pessoais específicas, a saber, a percepção de outras 

parcelas remuneratórias a título de vencimentos ou proventos que, somadas ao valor da pensão, 

ultrapassem o teto, que determinará mês a mês, um valor a crédito em favor do regime próprio. 

 

   Evidenciado tenha-se em decorrência da decisão que se pretende integrar, uma 

nova fonte de arrecadação em favor dos regimes próprios, esta é de ser formatada – é o que indica o 

tantas vezes referido art. 40, § 22, II CF – em modelo de arrecadação a ser disciplinado por  lei 

complementar federal, ainda não editada.  

 

   Observe-se que a exigência do referido modelo de arrecadação não se constitui 

simples exigência formal ou burocrática, que pudesse merecer superação pelo simples argumento de que 

verbas a crédito sejam sempre bem vidas em regimes de previdência. Em verdade, o modelo de 

arrecadação executado pelo regime público responde pela destinação dos valores entre os possíveis 

modos de aplicação dos fundos capitalizados – opção estratégica que, em se cuidando de regimes 

previdenciários públicos, é de ser qualificada pela deliberação legislativa.  

 

   Segregação dos valores arrecadados é componente extremamente relevante no 

domínio dos regimes de previdência, eis que é a curva de ingressos que permite confirmar / infirmar o 

equilíbrio atuarial destes mesmos regimes, característica deles exigíveis por força de expressa 

determinação constitucional. Por isso exige-se a disciplina em lei do modelo de arrecadação, que prestará 
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a devida reverência a esse imperativo da segregação. Sem ele, promiscui-se a contabilização dos 

ingressos do regime público, atraindo um véu de opacidade – resultado rejeitado à toda força pela 

Constituição no campo da previdência pública. 

 

   A par disso – e este tema se demonstra na sequência – tem-se na referida lei 

complementar federal a sede própria para a delimitação de aspectos operacionais atinentes à execução 

da tese de repercussão geral fixada no precedente cuja integração, ora se requer seja postulada em juízo. 

 

 

DA QUARTA OMISSÃO A SUPERAR: INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À SUPERAÇÃO DA 

AUSÊNCIA DE LEI REGULADORA DA HIPÓTESE NA PERSPECTIVA DO SERVIDOR SUPÉRSTITE 

 

   Apontou-se no item acima, a exigibilidade, na perspectiva da moldura normativa 

do sistema de previdência, de lei complementar nacional, nos termos do art. 40, § 22 CF. Ainda essa 

regulação não se revelará suficiente à concretização da conduta que o Recurso Extraordinário 602.584 

enunciou como emanando do texto constitucional. Isso porque a relação policêntrica de que se está a 

cuidar, não se esgota no trato com o(s) regime(s) público(s) do instituído da pensão; mas tem em conta 

igualmente o(s) ente(s) da Administração ao(s) qual(is) se vincule o servidor beneficiário da pensão, que 

podem se situar nos diversos planos federados. 

 

   Afinal, para empreender-se ao somatório com vistas à estrita observância do teto 

constitucional, exigível será o conhecimento das prestações que se somam, e a viabilização da 

consequência que se entenda devida por força do excedente do teto constitucional. Cuida-se, portanto, 

do desenho de obrigações específicas de fazer, orientada a entes federados revestidos de autonomia, o 

que já atrairia a necessária regulação por lei nacional. 

 

   Mais ainda, a operação pode impactar nos efeitos de garantias asseguradas em lei, 

a categorias funcionais detentoras ex vi constituitionis, de regimes especiais, qualificados pela regulação 

em lei complementar (arts. 93, 128, § 5º, 134, § 1º, todos da CF). Tem-se com isso o deslocamento da 

sede própria para o trato da matéria para a lei complementar.   
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   Desponta, portanto, a omissão na decisão, que não discute a necessidade – ou a 

dispensa – da referida interpositivo legislatoris, o que se afigura indispensável eis que se está a enunciar 

restrição a direitos, em sentido diverso inclusive a orientações administrativas anteriormente enunciadas, 

seja pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, seja pelo Tribunal de Contas da União. 

 

   Mais do que uma simples questão formal – da exigibilidade de lei reguladora do 

modo de concretização do abate-teto –; a omissão neste tema deixa sem critério de solução, inúmeras 

dificuldades operacionais que a determinação do somatório suscita. Assim, ainda que a Corte entendesse 

superável a ausência da referida lei complementar; impositivo seria que o Colegiado indicasse na tese 

formulada, critérios viabilizadores da sua aplicação de modo integral e homogêneo. Também esse 

apontamento não se tem na decisão, deixando sem resposta as indagações que abaixo se apresenta. 

 

 

DA QUINTA OMISSÃO A SUPERAR: AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO MATERIAL DA 

OPERAÇÃO DE SOMATÓRIO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS 

 

   A conclusão pelo necessário somatório das prestações pecuniárias para fins de 

incidência do teto constitucional remuneratório desafia distintas dificuldades operacionais de que não 

cogitou a decisão – mas que se revela indispensável superar para fins de ter-se adequada e equânime 

aplicação do quanto deliberado. 

 

   É de se assinalar que tem-se aqui um revival em boa medida, da mesma 

problemática que já se apresentara por ocasião da discussão dos temas 377 e 384 da repercussão geral, 

onde se cogitava da mesma providência (empreender-se ao somatório) em relação a prestações 

remuneratórias havidas por servidor no exercício de acumulação lícita de cargos. 

 

   A conclusão expendida pela Corte nos dois temas de repercussão geral descarou 

o debate em torno das questões operacionais envolvidas na concretização do comando pelo somatório – 
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afinal, o que resultou da tese ali enunciada era que não se daria a soma, donde prejudicado o debate em 

torno de questões concretas para empreender-se a esta mesma operação. 

 

   Naquela ocasião já se apontava a indispensabilidade, para que se pudesse 

empreender ao somatório cogitado, de lei nacional disciplinadora da operação – especialmente quando 

se cogitasse de categorias funcionais que, por seu regime jurídico especial, exigissem essa deliberação 

legislativa qualificada. A questão agora retorna, com esta nova deliberação havida na análise do Recurso 

Extraordinário 602.584, como se virá a demonstrar. 

 

   A problemática operacional se põe inicialmente a partir da circunstância de que as 

distintas prestações pecuniárias de que aqui se cogita envolverão sempre e necessariamente, pelo menos 

dois distintos entes “devedores”: aquele responsável pelo pagamento dos vencimentos ou proventos; e 

2) o regime público a que se veja vinculado o servidor alcançado pelo abate-teto. Isso porque, como se 

sabe, já desde a Emenda 20/98, empreende-se à segregação as obrigações previdenciárias, que não mais 

admitem um convívio (que se reputou promíscuo) com pagamento de aposentadorias. 

 

   Destaque-se que a ênfase quanto ao “sempre e necessariamente” não se constitui 

mero recurso retórico, mas evidencia que pluralidade de agentes é o regime ordinário das situações 

alcançadas pela decisão fixada no RExt 602.584. Isto é importante para que se perceba que a ausência 

dos critérios apontados como indispensáveis à concretização a tese de repercussão geral não se constitui 

situação residual no universo de alcançados, mas ao revés, envolverá qualquer providência de execução 

do parâmetro fixado pela Corte. Essa a razão pela qual se afirma que o vazio da decisão – que dos pontos 

que abaixo se demonstrará não cuida – e a ausência da competente lei nacional reguladora impedem de 

maneira incontornável, o cumprimento da decisão. 

 

   O quadro de concretização da tese fixada no tema 359 pode ser mais complexo, 

podendo envolver: 
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• Servidor com acumulação lícita de cargos em um único ente federado + pensão 

neste mesmo plano federado (2 fontes pagadoras distintas, todas no mesmo 

plano federado); 

• Servidor com acumulação lícita de cargos em mais de um ente federado + 

pensão em um dos planos federados em que o servidor acumula cargo (2 fontes 

pagadoras distintas, dois entes federados distintos); 

• Servidor com acumulação lícita de cargos em mais de um ente federado + 

pensão em plano federado distinto daqueles em que o servidor acumula (3 

fontes pagadoras distintas, 3 entes federados distintos); 

• Servidor com acumulação lícita de cargos em um único ente federado + pensão 

decorrente de acumulação lícita de cargos neste mesmo ente federado (2 fontes 

pagadoras distintas, todas no mesmo plano federado); 

• Servidor com acumulação lícita de cargos em mais de um ente federado + 

pensão decorrente de acumulação lícita de cargos, ambas as pensões em um 

dos entes ao qual o supérstite é vinculado (3 fontes pagadoras, 2 entes 

federados distintos); 

• Servidor com acumulação lícita de cargos em mais de um ente federado + 

pensão decorrente de acumulação lícita de cargos em distintos entes federados 

(4 fontes pagadoras, 3 entes federados distintos); 

 

Resta saber como se empreenderá sistemicamente à operacionalização do 

somatório, em situações que materialmente podem compreender até 4 (quatro) entes distintos (dois 

Tesouros pagantes de planos federados diversos, nas parcelas de vencimentos e proventos; dois regimes 

públicos nas hipóteses de pensão). 

 

Mais do que o simples intercâmbio das informações de totalização de pagamento, 

a adequada materialização do pretendido pelo STF com a tese firmada exigia um conhecimento das 

especificidades das folhas de pagamento de cada qual dos entes que respondam por cada parcela. Isso 
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porque, a teor do autorizado pelo art. 37, § 11 CF, não sofrem a incidência do limitador constitucional 

do teto, as parcelas remuneratórias de caráter indenizatório previstas em lei – e este mesmo previsão pode 

existir, conforme a disciplina legal de cada cargo ou quadro de pessoal, editada no gozo da autonomia 

administrativa de cada ente federado. 

 

Não basta, portanto, a informação global do valor pago mês a mês, para que se 

possa empreender ao somatório preconizado pelo STF e à incidência do abate-teto; imprescindível será 

o conhecimento específico das verbas remuneratórias a crédito de cada qual dos entes envolvidos na 

operação de somatório.  

 

Observe-se que essa clarificação dos valores a serem considerados para fins de 

somatório e cálculo do eventual abate-teto, é providência que há de se dar anteriormente ao pagamento 

em si dos valores observado o competente mês de competência, considerado o já determinado por esta 

mesma Corte Constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário 675.978, versando sobre o tema 

639 da repercussão geral. Naquele julgamento firmou-se a tese segundo a qual “subtraído o montante 

que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de 

cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária”. Disso tem-se que só a 

partir da identificação da ocorrência material do excedente de teto, e calculado o desconto pertinente, ter-

se-á definida a base de cálculo dos encargos tributários incidentes na espécie. Empreender-se ao 

acertamento destes valores em tempo distinto daquele do mês de competência importa em interferência 

no regime de tributação – situação que, salvo melhor juízo, haveria de ser objeto da ora reclamada 

parametrização pela Corte. 

 

Já se mencionou a recorrência do debate que se estabeleceu em relação à cogitada 

incidência do teto constitucional remuneratório para as hipóteses constitucionalmente autorizadas de 

acumulação de cargos. Também ali o mesmo problema se punha, de materialização do comando do 

somatório, rejeitando-se de pronto a solução simplista e não-isonômica da aplicação do critério mais 

rigoroso quando operacionalmente viável, eximindo-se dessa mesma incidência aqueles que por fortuito, 

se vinculassem a fontes pagadoras distintas.  
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DA SEXTA OMISSÃO A SUPERAR: AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO MATERIAL DO 

DESCONTO DO EXCEDENTE DE TETO 

 

Tem-se aqui, desdobramento natural das perplexidades apontadas no subitem 

anterior quanto à pluralidade de fontes pagadoras, agravada ainda por outros componentes. Apurada a 

excedência em relação ao teto constitucional remuneratório, intuitivamente tem-se o dever do desconto, 

vulgarmente conhecido como “abate-teto”. A questão que imediatamente se põe é aquela atinente à 

definição de onde, e em que proporções se empreende a esse mesmo desconto. 

 

Observe-se que para o deslinde desta mesma questão tem-se, de início, a 

problemática atinente aos vários possíveis agentes envolvidos, conforme demonstrado no item anterior, 

do que pode resultar o envolvimento de diversos entes federados, e ainda de distintas pessoas jurídicas, 

virtuais fontes pagadoras dos benefícios que se somam para fins de apuração do excedente de teto. 

 

A solução pela aplicação do abate-teto sobre um vínculo específico 

(vencimentos/proventos ou pensão) atrai o relevante debate de saber, ainda que na hipótese mais 

simplificada de 2 agente de um mesmo ente federado, sobre qual deles recairia a preferência pelo crédito 

do desconte por excedente de teto. Em favor de creditar-se ao regime público ter-se-ia o argumento de 

que esta seja a solução que melhor atenderia ao signo da solidariedade, regedor destes mesmos sistemas 

de previdência, a teor do determinado pelo art. 40, caput CF. De outro lado, considerando-se a 

possibilidade de creditar-se ao Tesouro pagante dos vencimentos ou proventos, tem-se o princípio 

republicano, afirmando que o valor em excesso, reputado não republicano pela Constituição (por isso o 

teto preconizado pelo art. 37, XI CF), haveria de retornar à sua condição de res publica – e portanto, ao 

Tesouro, e não ao regime público. Tem-se aqui duas intelecções possíveis, em sentidos totalmente 

opostos, ambas fincadas em preceitos constitucionais expressos, cabendo à Corte Constitucional – caso 

se reputasse adequado o direcionamento do desconto a um só pagante – o apontamento de quem devesse 

ser o beneficiário da restituição. 

 

mailto:contato@amaerj.org.br


 
 

_____________________________________________________________________________ 

Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.010-090 

Tel.: +55 (21) 3133-2315/ (21) 3861-1100. E-mail: contato@amaerj.org.br   

www.amaerj.org.br 

 

De outro lado, a solução que preconize o compartilhamento do abate-teto entre 

os diversos devedores das prestações pecuniárias exigirá o debate acerca da distribuição deste mesmo 

indébito. Aqui, uma vez mais, ausente a parametrização pela Corte, não é de se reconhecer aos entes 

pagadores a prerrogativa de fixarem cada qual deles, sua própria compreensão, ou menos ainda a 

possibilidade de, por agilidade ou maior aparelhamento administrativo, beneficiarem-se do ressarcimento 

do abate-teto. Mais ainda, a ausência de delimitação do critério operacional, transferindo-se esta 

providência supostamente administrativa aos entes pagadores, pode determinar a fixação de critérios 

conflitantes entre si. 

 

Outros incidentes de execução podem se verificar, considerado o caráter 

(ordinariamente) alongado no tempo das relações de natureza previdenciária, ou mesmo daquelas de cariz 

funcional envolvidas na concretização da orientação emanada do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 

três delas merecem ainda destaque, reforçando a imprescindibilidade da manifestação integrativa ora 

requerida. 

 

A primeira delas, é questão suscitada na própria sessão de julgamento pelo 

Ministro Edson Fachin, atinente à necessária parametrização para a previsível hipótese de conversão em 

pensão, de hipótese de prestações percebidas por servidor beneficiário de acumulação lícita. A 

dificuldade apontada pelo Ministro Fachin estava em que a acumulação lícita sofre a incidência do teto, 

mas isoladamente, por força do estabelecida na votação dos temas de repercussão geral 377 e 384. 

Verificado o óbito deste servidor que cumulava cargos públicos, em havendo beneficiários elegível, ter-

se-ia pensionista credor destes mesmos valores, que todavia, observada a nova orientação, passariam a 

sofrer a incidência do teto constitucional, não mais isoladamente considerados, mas a partir de seu 

somatório. Externado o desconforto ao longo da sessão de julgamento pelo Ministro Fachin, afastou-se 

o enfrentamento da questão ao argumento que dela não se cuidava na hipótese dos autos – todavia, a 

alternativa é evidentemente alcançada pela tese de repercussão geral como enunciada, o que torna 

imperativa a pronúncia sobre ela. 
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A segunda questão envolve uma vez mais o convívio entre as teses fixadas nos 

temas 377, 384 e agora, 359. Suponhamos um pensionista, detentor de acumulação lícita de cargos em 

atividade. Os vencimentos dos cargos em atividade (V1 e V2), a teor do decidido nos temas 377 e 384, 

não se somam, sofrendo cada qual deles, isoladamente, a incidência do teto constitucional. O somatório 

se torna impositivo, agora por força do tema 359. Como operar esse comando?  Empreender-se à adição 

de V1 + V2 + P (pensão) para apurar-se o excedente de teto, violada estaria a tese de repercussão geral 

fixada nos temas 377 e 384.  

 

A alternativa de aferir o excedente de teto vínculo a vínculo (V1 + P e V2 + P) 

não traduz inteiramente o cumprimento da ratio orientadora da tese fixada no tema 359, que reportando-

se simplesmente à literalidade do art. 37, XI CF, preconizava o simples somatório de todas as parcelas. 

Ademais, estar-se-ia considerando a pensão duplamente – em cada qual dos somatórios com os vínculos 

detidos pelo supérstite. Evidentemente, esta dupla consideração da pensão não se coaduna com a 

aplicação do princípio republicano que inspira a própria cláusula do teto constitucional remuneratório.  

 

Ainda que se desconsiderasse essa inviabilidade da aplicação dupla da pensão 

para aferição do excedente de teto; esta última alternativa (aferir-se V1 + P e V2 + P) pode gerar 

resultados distintos, a saber:  

• nenhuma das duas adições leva a resultado que ultrapasse o teto; 

• V1 + P não ultrapassa o teto; V2 + P ultrapassa o teto; 

• V1 + P ultrapassa o teto; V2 + P não ultrapassa o teto; 

• V1 + P ultrapassa o teto; V2 + P também ultrapassa o teto; 

 

A par, evidentemente, da primeira alternativa, todas as demais carecem de 

parametrização que permita a adequada aplicação da tese, e/ou a preservação dos direitos assinalados ao 

destinatário das referidas prestações.  
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De outro lado, retomada a premissa de inadequação da dupla consideração da 

pensão para aferir-se o excedente de teto, a pergunta que se põe é – seria dado ao servidor beneficiário 

da pensão, eleger com qual dos seus vencimentos cumulados seria de se empreender ao somatório?  

 

A terceira questão operacional sensível e relevante, não enfrentada pela decisão 

cuja integração se afirma imprescindível, envolve a seguinte hipótese. Suponhamos um servidor público, 

que te vê beneficiário da pensão P – que, a teor do recomendado pela tese fixada no tema 359, é de ser 

somada com seus vencimentos V, para fins de incidência do teto constitucional. Ocorre que, ao longo do 

tempo, este mesmo servidor vem a empreender acumulação lícita de cargos, e com o somatório das três 

parcelas (P, V1, e agora V2) tem-se sobejamente ultrapassado o teto. 

 

Determinar-se, por hipótese, o abate-teto em relação ao novo cargo acumulado 

(V2) conduzirá à situação que o STF já reputou inadmissível, a saber, o desenvolvimento de trabalho 

sem remuneração (esta foi a ratio a presidir a decisão nos temas 377 e 384). Qual seria a solução para 

esta hipótese?  

 

 

DA OBSCURIDADE A SUPERAR: NECESSÁRIA RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA COM AS TESES FIXADAS 

NOS TEMAS 377 E 384 

 

   Last but not least, impositiva se mostra a interposição dos declaratórios, com o 

que se oportunizará à Corte a integração do decidido, por força do indispensável dever de congruência 

posto ao conjunto de decisões, especialmente em se cuidando de Tribunal Constitucional, guardião que 

é do princípio de unidade da Constituição. 

 

   Por ocasião da análise dos temas 377 e 384 de repercussão geral, como já apontado 

neste arrazoado, firmou a Corte seu entendimento de que a interpretação sistemática do texto 

constitucional – especialmente porque fruto de reconfiguração pelo poder constituinte reformador – não 

poderia ter por resultado, a conclusão segundo a qual o exercício cumulativo de cargos em hipóteses 
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normativamente autorizadas, pudesse determinar a não remuneração de qualquer um deles, por força da 

incidência do teto constitucional. 

 

   Assim, não obstante a literalidade do texto, que claramente determinava a soma 

de todas as parcelas pecuniárias percebidas a qualquer título (vencimento, remuneração, pensão); a Corte 

entendeu de empreender a uma interpretação pautada por um viés de sistematicidade e concordância 

prática para dizer que o reconhecimento constitucional da valoração ao trabalho não admitira uma leitura 

do art. 37, XI CF pautada exclusivamente por sua literalidade. 

 

   Ubi ratio, ibi ius. 

 

   A literalidade do art. 37, XI CF determinaria inequivocamente o somatório de toda 

e qualquer parcela remuneratória havida a título de vencimentos, proventos ou pensões – esse foi o eixo 

argumentativo principal da decisão que agora se pretende seja objeto de declaratórios. Ocorre que a 

aplicação dessa mesma interpretação firmada exclusivamente na literalidade do texto: 

 

• Foi rejeitada pela Corte por ocasião dos já referidos temas 377 e 384, em favor 

de uma interpretação sistemática; 

• Pode conduzir, especialmente à míngua dos parâmetros balizadores da sua 

operacionalização, a tratamento não isonômico entre servidores públicos 

também destinatários de prestação previdenciária, com a sua aplicação tão-

somente àquelas hipóteses em que se tenha fácil acesso ao conjunto de dados 

viabilizadores do somatório preconizado; 

• Pode conduzir ainda, em situações já apontadas nos subtítulos anteriores, ao 

mesmo resultado rejeitado anteriormente pelo STF, a saber, prestação de 

trabalho não remunerado, ou com remuneração inadequada (caso se conclua 

pela incidência do abate-teto sobre vencimentos); 

• Pode conduzir à negação a um potencial efeito jurídico da acumulação lícita 

de cargos, a saber, originar a seu tempo, a correspondente prestação 
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previdenciária – eis que havido o óbito, o teto deixaria de incidir sobre cada 

qual das prestações individualmente, e passaria a recair sobre o somatório 

delas; 

 

   Fato é que, não obstante a pretensão da literalidade do art. 37, XI CF – que 

congregando em seu texto, cargos, funções, empregos, proventos e pensões, cumuláveis ou não, 

aparentemente intentava equalizar a todos estes tipos de prestação pecuniária para fins de incidência do 

teto constitucional – a leitura sistemática do mesmo texto não permite essa igualação. Foi essa a 

conclusão da Corte quando afirmou que, não obstante a literalidade do preceito alusivo ao teto, era de se 

emprestar pleno significado operante à autorização de mesmo status legislativo, à acumulação 

remunerada de cargos. 

 

   A mesma lógica, concessa máxima vênia, é de se aplicar em relação a um 

imperativo de concordância prática em relação às pensões. Afinal, tem-se aqui hipótese distinta daquela 

já regulada (vencimentos ou proventos), que decorre de instituidor distinto, e de fatos geradores 

distintos. É a desigualdade intrínseca da hipótese que autoriza não se busque, pela via pobre da 

interpretação literal, conferir tratamento igual ao conferido em outro tipo de relação, a saber, aquela da 

percepção pelo servidor da remuneração por seu próprio trabalho. 

 

 

DA CONCLUSÃO 

 

De todo o exposto, tem-se por evidenciada a insuficiência da enunciação havida 

na tese de repercussão geral traçada na análise do Recurso Extraordinário 602.584, para empreender à 

orientação a Tribunais e à Administração Pública.  

 

A oferta do recurso de integração, na hipótese, contribui para o aprimoramento 

da prestação jurisdicional, trazendo à consideração possíveis desdobramentos da ordem como lançada, 

prevenindo nova litigância pela ausência de parâmetros orientadores às peculiaridades já indicadas. 
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Nestes termos, requer sejam superadas as seguintes omissões e contradições: 

 

1. ausência de oportunidade específica para a manifestação do Parquet no que 

toca ao mérito recursal; 

 

2. ausência da fixação de regime de transição incidente sobre as hipóteses 

alcançadas pela decisão, como exigido pelo art. 23 da Lei 13.655/18; 

 

3. ausência de fundamentação para a superação do óbice da inexistência da lei 

complementar federal reguladora do modelo de arrecadação das parcelas de 

restituição decorrentes do abate-teto, observados os termos do art. 40, § 22, 

II CF, com a redação que lhe foi conferida pelo Emenda 103; 

 

4. ausência de fundamentação para a superação do óbice da inexistência da lei 

complementar federal reguladora da incidência da determinação de somatório 

e dedução “abate-teto” em relação aos vínculos funcionais em atividade ou 

decorrentes de aposentadoria de servidores;  

 

5. ausência de formulação de critérios para a realização material de operação de 

somatório das prestações pecuniárias determinadas adir; 

 

6. ausência de formulação de critérios para a realização material do desconto 

de excedente de teto; 

 

7. preservação da necessária relação de congruência com as teses de repercussão 

geral fixadas nos temas 377 e 384; 

 

Termos em que 
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Pede deferimento 

 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020. 

 

FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA 

Presidente da Associação dos Magistrados do  

Estado do Rio de Janeiro 
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