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RELATÓRIO 
 
 
O presente incidente de uniformização (fls. 92/101) foi instaurado com o 

objetivo de adequação do julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de 
Tocantins (fls. 86) à jurisprudência dita dominante no Superior Tribunal de Justiça, que 
considera que a partir da edição da Medida Provisória 1522/96 (que após sucessivas 
reedições foi convertida na Lei nº 9527/97) os servidores públicos federais passaram a 
ter direito à gratificação de substituição somente a contar do trigésimo dia da 
substituição do titular. 

 
O julgado atacado (fls. 86) confirmou a sentença de primeiro grau, que 

condenou o requerente a devolver o valor descontado do contracheque do autor da ação 
(fls. 32), tendo esse desconto sido efetuado por determinação da Direção do Foro 
daquela seção judiciária, após decisão do Tribunal de Contas da União (fls. 29). 

 
As ementas citadas neste incidente são a seguintes: 
 
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. AFASTAMENTO. 
SUBSTITUIÇÃO. PAGAMENTO AO SUBSTITUÍDO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522/97 
E LEI Nº 9.527/97. INCIDÊNCIA. 
1 - Nos termos do entendimento sufragado pelo STF, no caso de sucessivas reedições de Medida 
Provisória, sem solução de continuidade, a sua eficácia resta incólume, com força de lei. 
2 - Sendo assim, no concernente à substituição, prevista no art. 38, §2º, da Lei nº 8.112/90, 
prevalece a alteração engendrada pela  MP nº 1.522/97, consolidada, mais tarde, na Lei nº 
9.527/97, no sentido de que o substituto somente terá direito "à retribuição pelo exercício do 
cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos de 
afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na 
proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período", condição 
temporal, aliás, não ocorrente in casu. 
3 - Recurso improvido. 
(ROMS 11343 / DF, rel. Min. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, pub. Em 2/12/2002) 
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“ADMINISTRATIVO. GRATICAÇÃO DE SUSTITUIÇÃO DO ART. 38 DA LEI 8.112/90. 
MP 1.522/96, REEDITADA ATÉ A MP 1.595/97, CONVERTIDA ESTA NA LEI 9.527/97. 
EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.527/97 DESDE DA PRIMEIRA MP. 
PRECEDENTES DO STF. 
1. Com a edição da MP 1.522/96, passaram os servidores públicos federais a terem direito à 
gratificação de substituição a contar do trigésimo dia da substituição do titular, e não mais a 
contar do primeiro dia, conforme era a redação original da Lei 8.112/90. 
2. A jurisprudência do STF admite a reedição de Medida Provisória não votada pelo Congresso 
Nacional, com preservação de eficácia do provimento com força de lei, sem solução de 
continuidade, até que eventualmente se consume, sem reedição, o seu prazo de validade, ou seja 
ele rejeitado. 
3. Recurso Especial provido.” 
(RESP 255890 / RN, rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, pub. DJ 6/11/2000). 
 
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SERVIDOR. SUBSTITUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/96. REEDIÇÃO. CONVERSÃO EM LEI. ALTERAÇÃO DA 
LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. 
A jurisprudência do Eg. STF admite a reedição de Medida Provisória não votada pelo 
Congresso, com preservação de eficácia do provimento com força de lei, sem solução de 
continuidade, até que eventualmente se consume, sem reedição, seu prazo de validade. 
A referida MP culminou por ser convertida na Lei nº 9.527/97, alterando-se o art. 38 do RJU, 
não mais permitindo, então,  a remuneração nos termos pretendidos pela impetrante. 
Recurso provido, com a conseqüente denegação da ordem. 
(RESP 275896 / DF, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, pub. em 23/9/2002) 

 
 
O incidente foi admitido (fls. 134), porquanto a Turma Recursal da Seção 

Judiciária de Tocantins manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos.  
 
É o sucinto relatório. Peço dia. 
 

 
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2004 

 
 
 
 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA  
Juiz Federal Relator 
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VOTO 
 

Do exposto, verifica-se que a controvérsia diz respeito à alteração promovida na 
redação original do art. 38 e parágrafos da Lei nº 8112/90 pela medida provisória nº 
1522/96, no seguintes termos: 

 
“Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de 
cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de 
omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.  
§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o 
exercício do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos legais 
ou regulamentares do titular.  
§ 2º O substituto fará jus à gratificação pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia 
ou de cargo de Natureza Especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do 
titular, superiores a trinta dias, paga na proporção dos dias de efetiva substituição." 
 

 
A redação original do art. 38, §2º, cerne da controvérsia,  tinha o seguinte teor: 
 

“Art. 38.  
. 
2° O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia, paga na 
proporção dos dias de efetiva substituição, observando-se quanto aos cargos em comissão o 

disposto no § 5° do art. 62.” 
 

A medida provisória 1522, de 11/10/1996, nesse particular, foi reeditada várias 
vezes, com numeração alterada para 1573/97, a partir de 2 de maio de 1997, e 1595, de 
10 de novembro de 1997.  Esta última foi convertida na Lei nº 9527, de 10/12/1997, que 
alterou a redação do art. 1º da MP 1595/97 (que vinha repetindo a redação desde a 
primeira MP 1522/96), no que respeita à nova redação do art. 38 da Lei 8112/90, 
passando então a ter o seguinte teor:   
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“Art. 38.  
... 
§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o 
exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que 
deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. (g.n.) 
...” 
 
Então, a partir da edição da Lei nº 9527/97, o substituto faria jus à maior 

remuneração.  Esse fato contraria o argumento da sentença de fls. 63/68 (confirmada 
por seus fundamentos pelo acórdão ora atacado), segundo o qual “desde a primeira 
edição da MP 1573/97, que depois foi convertida na Lei nº 9527/97, não houve 
nenhuma alteração na regência normativa...” (fls. 67).   

 
Como visto, essa alteração efetivamente ocorreu, pois a opção pela melhor 

remuneração para as substituições nos primeiros 30 dias somente foi instituída com a 
publicação da Lei 9.527/97.  Antes disso, tanto a MP 1522/96, quanto suas reedições 
(MP 1573/97 e MP 1595/99) simplesmente proibiam o percebimento da gratificação de 
substituição nos primeiros 30 dias de substituição.  Somente com o advento da Lei 
9527/97 foi permitida a opção pela remuneração mais vantajosa. 

 
Daí o Conselho da Justiça Federal ter editado as Resoluções 214 e 307, 

disciplinando o recebimento da remuneração mais vantajosa, conforme a dicção da Lei 
9527/97. 

 
Veja-se, também nesse sentido, a seguinte ementa do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ): 
 
“ADMINISTRATIVO. GRATICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ART. 38 DA LEI 8.112/90. 
MP 1.522/96, REEDITADA ATÉ A MP 1.595/97, CONVERTIDA ESTA NA LEI 9.527/97. 
EFICÁCIA. PRECEDENTES DO STF. 
1. Com a edição da MP 1.522/96, passaram os servidores públicos federais a terem direito à 
gratificação de substituição, somente a contar do trigésimo dia da substituição do titular. 
2. A jurisprudência do STF admite a reedição de Medida Provisória, não votada pelo Congresso 
Nacional, com preservação de eficácia do provimento com força de lei, sem solução de 
continuidade, até que eventualmente se consume, sem reedição, o seu prazo de validade, ou seja 
ela rejeitada. 
3. Recurso Ordinário não provido.” 
(ROMS 11971 / DF, rel. Min. Edson Vidigal, pub. DJ de 18/6/2001) ;  
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Há evidente contrariedade entre o julgamento proferido pela Turma Recursal da 
Seção Judiciária do Estado de Tocantins e a jurisprudência dominante no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), conforme transcrição supra de ementas das Quinta e Sexta 
Turma da E. Corte. 

 
A alteração promovida no art. 38 da Lei nº 8112/90 pela MP 1522/96 e reedições 

(MP 1573/97 e 1595/97), depois convertidas na Lei 9527/97, cuja vigência, nesse ponto, 
foi negada pela Turma Recursal, está apta a produzir os efeitos que pretende, não 
podendo o servidor que propôs a ação perceber gratificação a contar do primeiro ao 
trigésimo dia da substituição, ressalvada a opção pelo melhor remuneração somente 
após o advento da Lei 9527, de 10/12/1997. 

 
Finalmente, no que concerne à questão das reedições da referida medida 

provisória, mencionadas nos julgados paradigmas, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
apreciou a questão e decidiu nos termos seguintes: 

 
”DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522, DE 
11.10.96. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 38 DA LEI Nº 8.112/90. 
SUSBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS EM 
CARGOS DE DIREÇÃO E CHEFIA OU DE NATUREZA ESPECIAL. 
REEDIÇÕES DE MEDIDA PROVISÓRIA FORA DO PRAZO 
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL 
PARA DISPOR SOBRE OS EFEITOS JURÍDICOS DAÍ DECORRENTES. 
RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª 
REGIÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 62, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. 
DEFESA DO ATO IMPUGNADO DE QUE EXISTEM PRECEDENTES DO 
STF. POSSIBILIDADE.  
1.A Medida Provisória nº 1.522, de 11.10.96, alterou o disposto no artigo 38 
da Lei nº 8.112/90. As substituições dos servidores investidos em cargos de 
direção e chefia ou de natureza especial passaram a ser pagas na proporção 
dos dias de efetiva substituição que excedam a um mês.  
2. A Resolução do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que entendeu 
expedidas fora do prazo algumas das reedições da Medida Provisória nº 
1.522/96, repristinou o artigo 38 da Lei nº 8.112/90. Violação ao parágrafo único 
do artigo 62 da Constituição, por ser da competência exclusiva do Congresso 
Nacional disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medida provisória 
tornada ineficaz pela extemporaneidade de suas reedições.  
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3. Violação ao disposto no artigo 62, caput, da Constituição Federal, que negou 
força de lei à Medida Provisória nº 1.522, de 11 de outubro de 1996. 
Precedentes.  
4. O munus a que se refere o imperativo constitucional (CF, artigo 103, § 3º) 
deve ser entendido com temperamentos. O Advogado- Geral da União não está 
obrigado a defender tese jurídica se sobre ela esta Corte já fixou entendimento 
pela sua inconstitucionalidade. Ação julgada procedente para declarar 
inconstitucional a Resolução Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região, tomada na Sessão Administrativa de 30 de abril de 1997.”  
(ADI 1616/PE, rel. Min. Maurício Correa, pleno, pub. DJ 24/8/2001) 
 
 
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do incidente e por seu provimento, tendo 

como conseqüências a reforma do acórdão recorrido e o decreto de improcedência do 
pedido, bem como prejudicado o recurso extraordinário interposto. 

 
É como voto. 
 
 

Brasília, 16 de dezembro de 2004. 
 
 
 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA  
Juiz Federal - Relator 
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EMENTA 
 
ADMINISTRATIVO. GRATICAÇÃO DE SUSTITUIÇÃO DO ART. 38 DA LEI 
8.112/90. MP 1.522/96, REEDITADA ATÉ A MP 1.595/97, CONVERTIDA ESTA 
NA LEI 9.527/97. OPÇÃO PELA MELHOR REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA 
LEI 9527/97. 

1. Com a edição da MP 1.522/96, passaram os servidores públicos federais a terem 
direito à gratificação de substituição a contar do trigésimo dia da substituição do 
titular, e não mais a contar do primeiro dia, conforme era a redação original da 
Lei 8.112/90 (art. 38). 

2. Somente com a publicação da Lei nº 9527/97, foi permitida a opção pela melhor 
remuneração quando a substituição fosse inferior ao trigésimo primeiro dia da 
substituição. 

3. Disciplinando a matéria, o Conselho da Justiça Federal (CJF) editou as 
Resoluções 214 (de 9 novembro de 1999) e 307 (de 5 de março de 2003), 
permitindo a retribuição pecuniária nos trinta primeiros dias de substituição, mas 
de acordo com a remuneração que for mais vantajosa para o servidor. 

4. Incidente conhecido e provido. Prejudicado  recurso extraordinário. 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por 
unanimidade, conhecer do pedido de uniformização e julgar procedente o pedido, nos 
termos do voto do Relator. Votaram os Juízes Federais RENATO TONIASSO, 
MÔNICA JAQUELINE SIFUENTES, HÉLIO SILVIO OUREM CAMPOS, MAURO 
LUÍS ROCHA LOPES, SÔNIA DINIZ VIANA, RICARDO CÉSAR MANDARINO 
BARRETO, JOEL ILAN PACIORNIK E TAÍS SCHILLING FERRAZ.   

 
Brasília, 16 de dezembro de 2004. 

 
GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

Juiz Federal - Relator 
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