
RESUMO DO PROCESSO Nº 0000976-30.2005.4.03.6105 
 
Trata-se de ação ordinária (fls. 02/21) proposta pelo Sindicato Profissional dos Servidores 
Públicos Federais, integrantes dos Quadros da Justiça do Trabalho da 15ª Região no Estado de 
São Paulo – Sindiquinze,  ajuizada em 21.02.2005, com pedido de antecipação de tutela, em face 
da União, versando sobre Incorporação de Quintos – VPNI –, requerendo que fosse declarado 
que os servidores do TRT/15ª Região, que tenham cumprido o lapso temporal até 04/09/2001 
para aquisição do direito das parcelas dos quintos/décimos, incorporadas sob a forma de VPNI, 
têm direito ao reajuste monetário de seu valor pelos mesmos índices de reajuste do valor das 
gratificações de que se originaram e não pelos mesmos índices de reajuste geral dos 
vencimentos;  que os servidores que tenham recebido gratificações em decorrência do exercício 
de funções de chefia, direção ou assessoramento, entre 02/04/98 e 04/09/2001 e que, em 
decorrência, hajam completado o lapso temporal para aquisição do direito, têm direito ao 
recebimento do valor das parcelas de quintos/décimos respectivos, a que se refere a Lei nº 
9.624/98 e nas suas condições, na forma de VPNI; bem como para condenar a ré ao pagamento 
das diferenças de reajuste monetário e das parcelas dos quintos, a que se referem os pedidos 
acima, até 04/09/2001, na forma prescrita na Lei nº 9.624/98. 
 
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 197/198). 
 
A União foi citada em 18.03.2005 (fl. 202), cujo mandado de citação foi juntado em 29.03.2005 
(fl. 201) e apresentou contestação (fls. 204/222). Às fls. 270/273, o autor manifestou-se sobre a 
contestação da União. 
 
Na sentença de fls. 304/315, o juízo julgou a ação procedente em parte, para o fim de 
reconhecer o direito à incorporação dos quintos em relação aos servidores vinculados ao TRT da 
15ª Região, que receberam gratificação decorrente do exercício de função de chefia, direção ou 
assessoramento, e que completaram o lapso temporal no período de 08 de abril de 1998 (Lei nº 
9.624/98) até 04 de setembro de 2001 (MP nº 2.225-45/2001). Condenou a Ré a promover a 
incorporação nos vencimentos destes servidores, na forma de VPNI, assim como a pagar as 
diferenças verificadas a partir da data em que devidas e eventuais reflexos nas demais verbas 
percebidas: férias, décimo-terceiro, indenizações, etc. Determinou que as diferenças referentes 
aos atrasados e reflexos deverão ser atualizadas monetariamente a partir de quando deveria ter 
ocorrido o desembolso. Quanto aos índices de correção, determinou que deverão ser aplicados 
os reconhecidos no Provimento n. 26/2001, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3ª 
Região. E, ainda, determinou que, a partir da data da citação, deverão incidir juros de mora, no 
importe de 1% ao mês. Além disso, condenou a União ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. 
 
A União interpôs apelação (fls. 323/331), requerendo a reforma da sentença e a inversão da 
sucumbência, honorários e custas. Sobrevieram contrarrazões de apelação dos autores (fls. 
336/340). 
 
Na decisão monocrática de fls. 404/405, o relator da apelação negou provimento ao recurso da 
União Federal e à remessa oficial, mantendo, inclusive, a condenação honorária imposta na 
sentença. 
 
A União interpôs agravo contra a decisão retro (fls. 408/414) e a Turma do TRF da 3ª Região 
negou provimento ao agravo interposto pela União (fls. 465/467). 
 
A União interpôs Recurso Especial (fls. 471/474). 
 



O Recurso Especial interposto pela União não foi admitido (fl. 635 e fl. 636).  
 
A União interpôs agravo da decisão denegatória de recurso especial (fls. 638/640). O sindicato 
apresentou contrarrazões ao agravo em recurso especial (fls. 642/647). 
 
Às fls. 658 (e-STJ fls. 597/598), o juízo (STJ) decidiu não conhecer do agravo em recurso especial.  
 
A decisão transitou em julgado em 22.02.2016 (fl. 660-v). 
 


