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RELATÓRIO 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PI RES 

BRANDÃO (RELATOR):  Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO, em face da 

decisão do meritíssimo Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que 

deferiu pedido de prosseguimento da execução, com a determinação de incorporação de parcelas 

de quintos aos subsídios de magistrado federal, em face da extinção sem julgamento de mérito da 

Ação Rescisória 4085/DF e dos recursos intercorrentes que determinaram a suspensão da 

execução. 

Sustenta a União a impossibilidade de levantamento do precatório em razão da 

existência de coisa julgada inconstitucional. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

RE 587.371, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, entendeu pela impossibilidade de o 

servidor transportar as vantagens pessoais adquiridas no exercício de determinado cargo público 

para outro cargo no qual venha a ser nomeado posteriormente. Alega, assim, que de acordo com o 

art. 741, parágrafo único do CPC, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do julgado.  

Defende, ainda, que as denominadas vantagens pessoais nominalmente 

identificadas têm caráter transitório, assim, os quintos da magistratura já foram absorvidos pelo 

subsídio de magistrados, previstos na Lei 11.143/2015. Aduz qu o entendimento da Suprema 

Corte é no sentido de que a instituição do subsídio, ou a majoração do mesmo, importa supressão 

de vantagem pessoal denominada VPNI. 

Sustenta, ainda, a necessidade de observância do teto constitucional, sem exceção 

de qualquer rubrica, bem como a impossibilidade de pagamento de valores atrasados na via 

administrativa sem observância do art. 100 da Constituição Federal.  

Requer, assim, o provimento do presente agravo de instrumento para que se 

reconheça a inexistência de obrigação de fazer e a insubsistência da obrigação pretendida, pela 

inexigibilidade do título, nos termos do art. 741, parágrafo único do CPC. 

Contrarrazões do agravado às fls. 689/702. 

É o relatório. 
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VOTO 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PI RES 

BRANDÃO (RELATOR):  Trata-se de execução de título judicial constituído nos autos da Ação 

Ordinária n.º 2002.34.00.002641-2, no qual o agravado Marcelo Dolzani era representada pela 

Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), em face da União, na qual a ré foi condenada 

ao pagamento dos quintos incorporados no exercício de funções comissionadas em período 

anterior ao ingresso na magistratura federal.  

Após procedida a incorporação dos quintos, a execução foi suspensa em razão da 

Ação Rescisória n.º 4.085/DF. Agora, a decisão agravada no presente recurso, considerando o  

trânsito em julgado da referida Ação Rescisória e da SLS n.º 1.333/DF, determinou a expedição de 

ofício para que o órgão de origem da agravada restabeleça a incorporação dos quintos, nos 

termos do pedido formulado pelo agravado dos autos principais.  

Entendeu o MM. Juiz que não mais subsistiria qualquer ordem emanada do 

Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, que tivesse sustado o curso da 

execução do acórdão exequendo.  

A agravante defende a impossibilidade de cumprimento da decisão, ante a 

inconstitucionalidade do título. Noticia a União, ainda, que a decisão agravada possibilita o 

pagamentos de verbas atrasadas sem o devido respeito ao sistema de precatórios, instituído pelo 

art. 100 da Constituição Federal.  

O tema de fundo tem manifestação do Supremo Tribunal Federal, com repercussão 

geral reconhecida no RE 587371 RG/DF:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
MAGISTRADOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA EM 
PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. 
INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO 
GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui 
repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de 
incorporação de “quintos” por magistrados em decorrência do exercício de 
função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. 

(RE 587371 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 
08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 
PUBLIC 02-05-2012 ) 

 

O mérito do recurso foi julgado em 14/11/2013, quando o Supremo Tribunal Federal 

firmou entendimento no sentido da impossibilidade de incorporação de “quintos” a que o titular 

fazia jus quando no exercício de cargo diverso: 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR 
PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE 
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CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de 
preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de 
exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no 
regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica 
correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas 
obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias 
adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu 
titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las 
para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico 
distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das 
vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a 
vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não 
será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo 
exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto 
aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de 
obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo 
constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em 
qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia 
jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que 
se dá parcial provimento. 

 
(RE 587371, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 14/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014)  

  

A agravante sustenta a inexigibilidade do título transitado em julgado, com 

fundamento no parágrafo único do art. 741 do CPC que dispõe: 

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só 
poderão versar sobre:  

(....) 
II – inexigibilidade do título; 
(...) 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste 

artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato  normativo tidas 
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis co m a 
Constituição Federal .    

 

Ressalto que recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 

2418, ocorrido em 04/05/2016, reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do 

CPC. Destaco por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, disponível na página 

eletrônica do Supremo Tribunal Federal, ainda em revisão: 

11. A constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do §1º do 
art. 475-L do CPC/73 (semelhantes aos artigos 525, §§ 12 e 14, 535, § 5º 
do CPC/15) decorre do seu significado e da sua função. São preceitos 
normativos que, buscando harmonizar a garantia da co isa julgada 
com o primado da Constituição, vieram apenas agrega r ao sistema 
processual um instrumento com eficácia rescisória d e certas 
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sentenças eivadas de especiais e qualificados vício s de 
inconstitucionalidade.  Não se trata, portanto, de solução processual com 
a força ou com o desiderato de solucionar, por inteiro, todos os possíveis 
conflitos entre os princípios da supremacia da Constituição e o instituto da 
coisa julgada e muito menos para rescindir ou negar exequibilidade a todas 
as sentenças inconstitucionais. 

São muito variados, com efeito, os modos como as sentenças 
podem operar ofensa à Constituição. A sentença é inconstitucional não 
apenas (a) quando aplica norma inconstitucional (ou com um sentido ou a 
uma situação tidos por inconstitucionais), ou quando (b) deixa de aplicar 
norma declarada constitucional, mas também quando (c) aplica dispositivo 
da Constituição considerado não autoaplicável ou (d) quando o aplica à 
base de interpretação equivocada, ou (e) deixa de aplicar dispositivo da 
Constituição autoaplicável, e assim por diante. Em suma, a 
inconstitucionalidade da sentença ocorre em qualquer caso de ofensa à 
supremacia da Constituição, da qual a constitucionalidade das leis é parte 
importante, mas é apenas parte. 

Repita-se, portanto, que a solução oferecida pelo § 1º do art. 475-L 
e parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (e seus correspondentes no atual 
Código de Processo Civil) não abarca todos os possíveis casos de 
sentença inconstitucional. Muito pelo contrário, é solução legislativa para 
situações específicas, razão pela qual, convém alertar, não envolve e nem 
se confunde com a controvertida questão, aqui impertinente e por isso não 
tratada, a respeito da denominada “relativização da coisa julgada”, questão 
essa centrada, como se sabe, na possibilidade ou não de negar eficácia a 
decisões judiciais em hipóteses não previstas pelo legislador processual, o 
que não é o caso. 

12. Aqui, as hipóteses de ineficácia da sentença exequenda estão 
expressamente limitadas pelo texto normativo (parágrafo único do art. 741 
do CPC/73), a saber: 

“(...) título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”. 

 
A interpretação literal desse dispositivo sugere que são três os 

vícios de inconstitucionalidade que permitem a utilização do novo 
mecanismo: 

(a) a aplicação de lei inconstitucional; ou (b) a aplicação da lei a 
situação considerada inconstitucional; ou, ainda, (c) a aplicação da lei com 
um sentido (= uma interpretação) inconstitucional. Há um elemento comum 
às três hipóteses: o da inconstitucionalidade da norma aplicada pela 
sentença. 

O que as diferencia é, apenas, a técnica utilizada para o 
reconhecimento dessa inconstitucionalidade. No primeiro caso (aplicação 
de lei inconstitucional) supõe-se a declaração de inconstitucionalidade com 
redução de texto. No segundo (aplicação da lei em situação tida por 
inconstitucional), supõe-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade 
parcial sem redução de texto. E no terceiro (aplicação de lei com um 
sentido inconstitucional), supõe-se a técnica da interpretação conforme a 
Constituição. 

(...) 
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14. Por outro lado, a segunda condição indispensável à aplicação do 
art. 475-L, § 1.º, e do art. 741, parágrafo único, do CPC (ou os 
correspondentes dispositivos do novo CPC/15) é a de que a sentença 
exequenda tenha decidido a questão constitucional em sentido contrário ao 
que decidiu o STF. Realmente, assim como ocorre nas hipóteses de ação 
rescisória, a instituição do mecanismo processual visou solucionar, nos 
limites que estabeleceu, situações concretas de conflito entre o princípio da 
supremacia da Constituição e o da estabilidade das sentenças judiciais. E o 
fez mediante inserção, como elemento moderador do conflito, de um 
terceiro princípio: o da autoridade do STF. Assim, alargou-se o campo de 
rescindibilidade das sentenças, para estabelecer que, sendo elas, além de 
inconstitucionais, também contrárias a precedente da Corte Suprema, ficam 
sujeitas à rescisão por via de impugnação ou de embargos à execução. A 
existência de precedente do STF representa, portanto, o diferencial 
indispensável a essa peculiar forma de rescisão do julgado. Aliás, a 
inserção desse elemento diferenciador não é novidade em nosso sistema. 
Ela representa mais uma das significativas hipóteses de objetivação (ou de 
dessubjetivação) e de força expansiva das decisões do STF no exercício da 
sua jurisdição constitucional, conforme tive oportunidade de enfatizar em 
voto proferido na Reclamação 4.335, Min. Gilmar Mendes, DJe de 
22.10.14. 

15. Observada a compreensão de seu significado e estabelecidos 
os limites de sua abrangência material, acima referidos, não há como negar 
a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC , ao § 1º do 
art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos 
do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º). São 
dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o 
primado da Constituição, vieram, como já afirmado, apenas agregar ao 
sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de 
certas sentenças inconstitucionais, em tudo semelhante às hipóteses de 
ação rescisória (art. 485, V do CPC/73 e art. 966, V do CPC/15). E não são 
todos nem são banais (mas apenas alguns, revestidos de gravidade 
qualificada pelo comprometimento da autoridade das decisões do STF), os 
vícios de inconstitucionalidade que permitem invocar a inexigibilidade da 
sentença exequenda, por embargos à execução ou por impugnação. A 
inexigibilidade do título executivo a que se referem os referidos dispositivos 
se caracteriza exclusivamente nas hipóteses em que (a) a sentença 
exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – 
seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação 
ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha 
deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde 
que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade 
ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado 
em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 

16. Ante o exposto, considerados os limites e parâmetros 
hermenêuticos adotados na fundamentação, voto pela improcedência do 
pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade.  

É o voto. 

 

 Tem-se, portanto, que o referido dispositivo legal visa inibir a prática dos atos 

executivos da sentença entendida em situação de inconstitucionalidade pelo STF. Saliento que, 

conforme jurisprudência do STF (a exemplo do precedente do RE 681.953), a coisa julgada, 

embora de matriz constitucional, tem seus limites objetivos e subjetivos delineados pelo legislador 
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ordinário, que pode indicar situações em que a coisa julgada esteja suscetível de relativização, 

ante a princípios ou bens de mesma hierarquia. Assim, em atenção a prevalência do princípio da 

supremacia da Constituição, a sentença, ainda que transitada em julgado, tida por inconstitucional 

ou em situação de inconstitucionalidade, declarada em controle difuso ou concentrado, não seria 

passível de execução.  

No caso presente, a coisa julgada está em desacordo com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, proferida no RE 587.371, razão pela qual o título judicial em comento não é 

exigível, nos termos do art. 741, parágrafo único do CPC/73, não existindo qualquer valor 

incontroverso ou valores residuais a pagar.  

Saliento, por oportuno, que a matéria está disciplinada também no Novo Código de 

Processo Civil 

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 
execução, podendo arguir: 

(...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
(...) 
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, 

considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título 
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação 
ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal 
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de 
constitucionalidade concentrado ou difuso.” 

 

Assim sendo, com vistas a preservar o interesse público e em atenção ao recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, dou provimento ao agravo de 

instrumento para, considerando a inconstitucionalidade título judicial transitado em julgado, que 

está em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 587.371 e, 

consequentemente, sua inexigibilidade, nos termos do art. 741, parágrafo único do CPC, declarar 

a inexistência de obrigação de fazer no caso concreto, bem como a inexistência de valores 

remanescentes a serem pagos.  

É como voto. 
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