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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 716-43 – CLASSE 
36 – DISTRITO FEDERAL (Brasília)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Maria Dalila Braun

Advogado: Jonas Modesto da Cruz

Recorrida: União

Advogada: Advocacia-Geral da União

EMENTA

Recurso em mandado de segurança. Matéria administrativa. 

Servidor público. Exercício de funções comissionadas e cargos em 

comissão. Art. 2º da Lei n. 8.911/1994.

1. O direito de manifestar a opção a que se refere o art. 2º 

da Lei n. 8.911/1994 diz respeito à remuneração a ser recebida 

quando do efetivo exercício, pelo servidor ainda ativo, da função 

comissionada ou cargo em comissão.

2. Não há fundamento legal para a incorporação aos proventos 

de aposentadoria da remuneração na forma da opção prevista no art. 

2º da Lei n. 8.911/1994.

3. Não há direito adquirido a regime jurídico. Aplica-se à 

aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento de todos 

os requisitos para sua concessão.

4. “É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 

193 da Lei n. 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro 

de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção 

de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.” (Lei n. 

9.624/1998, art. 7º).

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em desprover o recurso, nos termos do voto da relatora.
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Brasília, 17 de dezembro de 2015.

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 24.2.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Senhor Presidente, 
trata-se de recurso ordinário interposto por Maria Dalila Braun contra 
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que, em 
mandado de segurança, denegou a ordem propugnada de reconhecimento 
de seu direito de opção pela vantagem prevista no art. 2º da Lei n. 
8.911/1994 c/c art. 193 da Lei n. 8.112/1990, bem como a incorporação 
da referida vantagem aos seus futuros proventos de aposentadoria por 
tempo de serviço no TRE/DF.

O acórdão recorrido restou assim ementado (fl s. 338-339):

Administrativo. Servidor público. Aposentadoria voluntária. 
Exercicio de funções comissionadas e de cargos em comissão. Opção 
de que trata o artigo 2º da Lei n. 8.911/1994. Incorporação aos 
proventos da inatividade. Normatividade legal.

1. A aposentadoria é regida pela lei vigente na data da sua 
concessão, a menos que o servidor tenha implementado todas as 
condições legais na vigência da lei anterior.

2. A servidora exerceu funções comissionadas e cargos em 
comissão que, em principio, dar-lhe-iam o direito de manifestar a 
opção a que se refere o art. 2º da Lei n. 8.911/1994, c/c o art. 193 
da Lei n. 8.112/1990, para incorporação aos proventos, porém não 
reunia os requisitos legais para a aposentadoria até 18.1.1995, data 
da MP n. 831, de 18.1.1995.

3. A MP n. 831/1995, convertida na Lei n. 9.624/1996, pôs 
fi m à possibilidade de incorporação de quintos, ao conferir nova 
redação ao art. 62 da Lei n. 8.112/1990, e derrogar o seu art. 
193. Sua aposentadoria, portanto, terá que pautar-se pela nova 
normatividade, posterior a 18.1.1995, sem os favores do art. 193 da 

Lei n. 8.112/1990.
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4. “É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 

da Lei n. 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro 

de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção 

de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.” (Lei n. 

9.624/1998 - art. 7º).

5. Denegação do mandado de segurança.

Argumenta a recorrente, em suma, que: a) o acórdão recorrido 

contraria o Acórdão TCU 2.076/2005; b) a vantagem perseguida vem 

sendo paga administrativamente pelos Tribunais Superiores, inclusive por 

este Tribunal Superior Eleitoral; c) o art. 7º, caput, da Lei n. 9.624/1998 

– que restringe o direito à vantagem prevista no art. 193 aos servidores que 

tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria 

dentro das normas até então vigentes – seria ofensivo ao instituto do direito 

adquirido.

Foram apresentadas contrarrazões pela União às fl s. 440-448 e a 

Procuradoria Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (fl s. 

452-458).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Senhor 

Presidente, trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado 

por Maria Dalila Braun contra ato da Presidência do Tribunal Regional 

Eleitoral do Distrito Federal que indeferiu o seu pedido de opção pela 

vantagem prevista no art. 2º da Lei n. 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei n. 

8.112/1990, bem como a incorporação da referida vantagem aos seus 

futuros proventos de aposentadoria por tempo de serviço.

Defendeu a impetrante que, como futura aposentada do TRE/DF, 

teria direito a manifestar a opção prevista nos referidos dispositivos, de 

acordo com o entendimento acolhido no Tribunal de Contas da União e 

nos Tribunais Superiores.

Expôs que: 
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a) é técnica  judiciária da Corte Eleitoral Regional, cargo no qual 
tomou posse e entrou em exercício no dia 2.6.1986. Prestes a reunir as 
condições leg ais para se aposentar voluntariamente, a recorrente requereu a 
aposentadoria por tempo de serviço a partir de janeiro de 2012;

b) após ter requerido a aposentadoria, entendeu que teria direito à 
opção pela vantagem prevista no art. 2º da Lei n. 8.911/1994 c/c art. 193 
da Lei n. 8.112/1990, por ter exercido, no TRE/DF, de forma ininterrupta 
no período compreendido entre 20.8.1986 e 30.11.2003, funções 
comissionadas e cargo em comissão, de Chefe de Zona Eleitoral outrora 
denominados DAS.101.3, FC-07 e, fi nalmente, CJ-1;

c) por essa razão, desistiu temporariamente de seu pedido inicial 
de aposentadoria, requerendo administrativamente a opção pela aludida 
vantagem;

d) após obter parecer favorável do setor de gestão administrativa do 
TRE/DF, foi produzido parecer desfavorável pela Assessoria Jurídica da 
Presidência da Corte Regional e, fi nalmente, o pedido foi indeferido pelo 
respectivo Presidente.

Foi denegada a segurança, essencialmente sob o argumento de que, 
embora a recorrente tenha exercido funções comissionadas e cargos em 
comissão que, em principio, dar-lhe-iam o direito de manifestar a opção 
a que se refere o art. 2º da Lei n. 8.911/1994, c/c o art. 193 da Lei n. 
8.112/1990, para incorporação aos proventos, não reunia, entretanto, os 
requisitos legais para a aposentadoria até 18.1.1995, data da edição da MP 
n. 831. É que a MP n. 831/1995, convertida na Lei n. 9.624/1996, pôs fi m 
à possibilidade de incorporação de quintos, ao conferir nova redação ao art. 
62 da Lei n. 8.112/1990, e derrogar o seu art. 193. Assim, de acordo com 
o entendimento do TRE/DF, a aposentadoria da recorrente teria que se 
pautar pela nova nor matividade, posterior a 18.1.1995, sem os favores do 
art. 193 da Lei n. 8.112/1990.

Defende a recorrente, no entanto, que, malgr ado somente tenha 
preenchido as condições para se aposentar por tempo de serviço em 2012, 
já teria, contudo, adquirido o direito de manifestar a opção pela referida 
vantagem e vê-la incorporada a seus futuros proventos, pelo fato de 
ter exercido, até 18.1.1995, função comissionada por mais de oito anos 
ininterruptos.
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Inicialmente, é preciso destacar em favor da recorrente que, de fato, 

o Tribunal de Contas de União tem reconhecido o direito pleiteado pela 

recorrente em casos idênticos:

Embargos de declaração. Administrativo. Acumulação de 

vantagens pessoais. Opção com quintos. Aplicação das Decisões 

Plenárias 481 e 565 de 1997.

1. Os atos de aposentadoria emitidos sob orientação das Decisões 

481/97-TCU-Plenário e 565/1997-TCU-Plenário, devem ser 

reexaminados administrativamente para efetuar-se a exclusão da 

parcela opção derivada exclusivamente da vantagem denominada 

quintos ou décimos, dispensando-se a restituição dos valores 

recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula 106 da jurisprudência 

deste Tribunal.

2. Em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé 

e da isonomia, tal reexame não se aplica aos atos de aposentadoria 

expedidos e já publicados no órgão de imprensa ofi cial até 

25.10.2001, data da publicação da Decisão 844/2001-Plenário.

3. É assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, 

prevista no artigo 2º da Lei n. 8.911/1994, aos servidores que, até a data 

de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais 

estabelecidos no artigo 193 da Lei n. 8.112/1990, ainda que sem os 

requisitos para aposentação em qualquer modalidade.

(Acórdão 2.076/2005, Min. Rel. Augusto Cavalcanti, julg. 

30.11.2005; sem destaques no original)

Decisões do TCU, entretanto, não são vinculantes para o Poder 

Judiciário. Tampouco são vinculantes, no âmbito da função jurisdicional, 

as decisões tomadas pelos órgãos administrativos dos Tribunais.

Assim sendo, passo a analisar a questão posta neste recurso, sendo 

necessário, para tanto, examinar a lógica da Lei n. 8.112/1990.

Conforme bem apontado no parecer da Procuradoria Geral Eleitoral, 

antes do advento da MP n. 831/1995, convertida na Lei n. 9.624/1998, 

havia duas formas de o servidor comissionado incorporar a gratifi cação da 

função ou cargo em comissão em sua aposentadoria.
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A primeira delas estava prevista no art. 62 da Lei n. 8.112/1990, que 

assim estabelecia:

Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefi a ou 

assessoramento é devida uma gratifi cação pelo seu exercício.

§ 1º Os percentuais de gratifi cação serão estabelecidos em lei, 

em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42.

§ 2º A gratifi cação 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, chefi a ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

§ 3º 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.

§ 4º 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 específi ca estabelecerá a remuneração dos cargos em 

comissão de que trata o inc iso II, do art. 9º, bem como os critérios de 

incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando 

exercidos por servidor.

Para complementar esse dispositivo é que foi editada a Lei n. 

8.911/1994, cujo art. 2º previu:

Art. 2º É facultado ao servidor investido em cargo em  comissão 

ou função de direção, chefi a e assessoramento, previstos nesta Lei, 

optar pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo 

efetivo, acrescido de cinqüenta e cinco por cento do vencimento 

fi xado para o cargo em comissão, ou das funções de direção, chefi a 

e assessoramento e da gratifi cação de atividade pelo desempenho de 

função, e mais a representação mensal.

Tratava-se de uma fórmula destinada a manter o estímulo ao servidor 

que já estivesse exercendo o cargo ou função de confi ança há algum tempo. 

Isso porque, como visto, nos termos do § 2º do mencionado art. 62 da 
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Lei n. 8.112/1990, depois de exercer por cinco anos o cargo ou função 

de confi ança, o servidor efetivo já teria incorporado 5/5 da remuneração 

correspondente e, daí em diante, não teria mais incentivo fi nanceiro para 

continuar desempenhando esse cargo ou função.

Assim, o art. 2º da Lei n. 8.911/1994 facultou a tais servidores a 

percepção do vencimento correspondente ao cargo efetivo, acrescido de 

55% do vencimento fi xado para o cargo em comissão ou função.

A razão de ser dessa norma era, portanto, servir de estímulo para que 

servidores efetivos com gratifi cação já incorporada mantivessem o interesse 

em exercer os cargos ou funções de confi ança. Assim sendo, parece lógico 

que tal norma devesse ser aplicada essa regra somente aos servidores em 

atividade.

Não se justifi ca, por conseguinte, a incorporação dessa opção 

de remuneração aos proventos de aposentadoria; o que poderia ser 

incorporado, isso sim, seria a própria remuneração do cargo em comissão, 

na proporção dos quintos incorporados, na forma do então vigente § 2º do 

art. 62 da Lei n. 8.112/1990.

O servidor aposentado, então, receberia, em seus proventos 

de aposentadoria, a remuneração do cargo efetivo, mais os quintos 

incorporados.

A segunda forma de incorporação pelo servidor de gratifi cação da 

função ou cargo em comissão em sua aposentadoria estava prevista no art. 

193 da Lei n. 8.112/1990, assim redigido:

Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefi a, 

assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 

5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá 

aposentar-se com a gratifi cação da função ou remuneração do cargo 

em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período 

mínimo de 2 (dois) anos.

§ 1º Quando o exercício da função ou cargo em comissão de 

maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será 

incorporada a gratifi cação ou remuneração da função ou cargo em 

comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
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§ 2º A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens 

previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 

62, ressalvado o direito de opção.

Neste caso, o servidor que tivesse exercido função ou cargo em 

comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos 

interpolados, poderia se aposentar com a gratifi cação da função ou 

remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por 

um período mínimo de 2 (dois) anos.

Para essa hipótese, o § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 previa 

expressamente a exclusão da incorporação de que trata o art. 62, ressalvado 

o direito de opção.

Ou seja, cabia ao servidor que tivesse exercido função ou cargo em 

comissão por mais de cinco anos ininterruptos ou dez anos interpolados 

optar por uma de duas remunerações como proventos de aposentadoria: ou 

receberia a remuneração do cargo efetivo, mais os quintos incorporados, ou 

receberia a gratifi cação da função ou remuneração do cargo em comissão, 

de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) 

anos.

O art. 7º da Lei n. 9.624/1998 – que assegurou o direito à vantagem 

de que trata o art. 193 da Lei n. 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 

de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção 

de aposentadoria dentro das normas até então vigentes – tratou, portanto, 

apenas, do direito a esta opção.

Em nenhum caso, porém, poderia o servidor optar pela remuneração 

correspondente ao vencimento do cargo efetivo acrescido de 55% por cento 

do vencimento fi xado para o cargo em comissão ou das funções de direção 

– opção prevista no art. 2º da Lei n. 8.911/1994 como gratifi cação não 

incorporável, apenas, portanto, para os servidores ativos.

Não se trata, destarte, num primeiro plano, de uma questão 

relacionada a direito adquirido. Na realidade, nunca, nem antes nem 

depois do advento do art. 7º da Lei n. 9.624/1998, permitia-se ao servidor 

incorporar à sua aposentadoria a forma de remuneração prevista no art. 2º 

da Lei n. 8.911/1994.
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De qualquer sorte, ainda que se admitisse a possibilidade de opção 

por essa forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, há um segundo 

ponto de discórdia, que consiste em saber se, para fazer jus à referida opção, 

à recorrente bastava ter, até 18.1.1995, exercido funções comissionadas 

e cargos em comissão pelo período estipulado ou se, além disso, seria 

necessário que, até a data referida, tivesse preenchido todos os requisitos 

legais para a aposentadoria.

Na visão da recorrente, bastava ter exercido as funções comissionadas 

e cargos em comissão pelo período estipulado para adquirir o direito à 

opção e à consequente incorporação nos proventos de aposentadoria; na 

fundamentação do acórdão recorrido, seria imprescindível o preenchimento 

de todas as condições legais para a aposentadoria até 18.1.1995.

A sustentar a visão da recorrente, mencione-se ser este o 

entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 

n. 2.076/2005 já mencionado, sendo tal posicionamento mantido em 

julgamentos posteriores:

Consulta. Tribunal Superior Eleitoral. Compatibilidade entre 

a decisão 481/1997-TCU-Plenário e a Lei n. 9.421, de 1996. 

Conhecimento. Esclarecimento ao consulente.

1. É assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, 

prevista no art. 2º da Lei n. 8.911/1994, aos servidores que, até a data 

de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais 

estabelecidos no art. 193 da Lei n. 8.112/1990, ainda que sem os 

requisitos para aposentação em qualquer modalidade.

2. Em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé 

e da isonomia, a determinação constante do item 8.5 da Decisão 

844/2001 - Plenário - TCU, com a redação dada pelo Acórdão 

2.076/2005-TCU-Plenário, não se aplica aos atos de aposentadoria 

expedidos com base no entendimento decorrente das Decisões 

481/1997 - Plenário e 565/1997 - Plenário, e já publicados no órgão 

de imprensa ofi cial até a data da publicação da Decisão n. 844/2001 

- Plenário (DOU de 25.10.2001).

(Acórdão 1.567/2006, Min. Rel. Guilherme Palmeira, DOU 

1º.9.2006; sem destaques no original)
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Por outro lado, no Superior Tribunal de Justiça, há precedentes 

apontando pela impossibilidade de concessão do benefício pretendido pela 

recorrente. Confi ram-se as ementas abaixo:

Processual Civil e Administrativo. Ofensa ao art. 535 do CPC 
não confi gurada. Aposentadoria. Inclusão da função comissionada 
exercida antes da aposentação. Impossibilidade. Inovação recursal.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento sufi ciente, 
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O art. 193 da Lei n. 8.112/1990 estabelecia que os servidores 
poderiam se aposentar com os valores da função comissionada que 
exerciam na atividade. Contudo, tal vantagem foi extinta pelo art. 
1º da Medida Provisória n. 831, de 18.1.1995 (posteriormente 
convertida na Lei n. 9.624/1996).

3. O art. 7º da Lei n. 9.624/1998 assegurou aos servidores que 
tivessem implementado todos os requisitos necessários à aposentadoria, 
até 19.1.1995, o direito à vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/1990. 
No caso, o agravante apenas preencheu tais requisitos em 14.5.1998, o 
que o afasta da referida regra.

4. É inviável analisar inovação recursal suscitada apenas em 
Agravo Regimental. Ademais, decisões monocráticas não são hábeis 
a comprovar supostas divergências jurisprudenciais.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.239.262/RS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.5.2011, DJe 16.5.2011; 
sem destaques no original)

Recurso ordinário em mandado de segurança. Aposentadoria 
por invalidez. Inclusão da função comissionada exercida antes da 
aposentação. Descabimento. Ausência de amparo legal.

1. O art. 193 da Lei n. 8.112/1990 estabelecia que o servidor 
poderia se aposentar com os valores da função comissionada que 
exercia na atividade, Todavia, tal vantagem foi extinta pelo art. 1º da 
Medida Provisória n. 831, de 18.1.1995, posteriormente convertida 
na Lei n. 9.624/1996.

2. A Lei n. 9.624/1998, em seu art. 7º, assegurou aos servidores que 
tivessem implementado todos os requisitos necessários à aposentadoria, 
até 19.1.1995, data da publicação da Medida Provisória n. 831/1995, 



151

Ministros do STJ no TSE - Ministra Maria Thereza de Assis Moura

o direito à vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/1990. No caso, o 
Impetrante foi aposentado em 8.6.2001, o que o afasta da regra contida 
no referido art. 7º da Lei n. 9.624/1998.

3. A não incorporação do valor da função comissionada 
nos proventos do servidor não implica ofensa ao princípio da 
irredutibilidade de vencimentos, em face da sua evidente natureza 
propter laborem da vantagem, percebida apenas em razão do seu 
efetivo exercício.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 22.996/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 
julgado em 25.11.2010, DJe 13.12.2010; sem destaques no original)

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Aposentadoria por invalidez. Exercício de função comissionada. 
Incorporação aos proventos da inatividade. Art. 193 da Lei n. 
8.112/1990. Direito adquirido. Inexistência.

I - O direito de incorporar aos proventos da aposentadoria o 
valor referente à função comissionada exercida quando da inativação, 
extinguiu-se com a revogação do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 pela 
MP n. 1.160, de 28 de outubro de 1995, sucessivamente reeditada 
até sua conversão na Lei n. 9.527/1997.

II - Ressalvou-se o direito adquirido daqueles que, até então, haviam 
implementado os requisitos necessários à aposentadoria. Se preenchidos 
após essa data, não há direito à incorporação da vantagem.

III - No caso concreto, não existe a comprovação de que houve 
o exercício da função comissionada por 5 (cinco) anos consecutivos 
ou 10 (dez) intercalados, conforme exigido pelo art. 193 da Lei 
n. 8.112/1990. Além disso, conforme noticiado pela própria 
impetrante, a moléstia que ensejou sua aposentadoria por invalidez 
teve início no ano de 1997, ocasião em que já havia sido revogada a 
referida norma.

IV - Direito adquirido à pretensão de incorporar aos proventos 
da inatividade, a vantagem prevista no art. 14, § 2º, da Lei n. 
9.421/1996 inexistente.

Recurso desprovido.

(RMS 14.103/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 18.11.2003, DJ 15.12.2003; sem destaques no original)
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De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

ao qual me fi lio, o direito à referida opção somente existiria para aqueles 

servidores que, até 19.1.1995, já houvessem preenchido todas as condições 

para a aposentadoria. Caso contrário, não existe direito adquirido à referida 

opção.

De fato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal 

manifestado em diversos precedentes, “é cediço na Corte que não há direito 

adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente 

à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão” (STF, MS 

26.646, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.5.2015, DJe 29.5.2015).

Se, ao tempo do preenchimento de todos os requisitos necessários 

para a obtenção da aposentadoria da recorrente, já não vigia mais a norma 

que garantia o direito de optar pela vantagem pleiteada, não há que se falar 

em direito adquirido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.




