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V O T O

 O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Conforme relatado,
trata-se de ação abstrata cuja controvérsia consiste em avaliar a
compatibilidade, à luz das regras estatuídas pela Constituição de 1988, da
concessão feita pelo Estado do Pará de benefícios de pensão especial para
familiares de determinados agentes políticos e pessoas públicas.

Anoto que a presente ação objetiva encontra-se devidamente instruída e
versa sobre matéria enfrentada de maneira pacífica pela jurisprudência da
SUPREMA CORTE, consoante destaquei, inclusive, ao acolher
monocraticamente a medida cautelar deduzida na inicial.

Sendo assim, proponho, desde logo, a conversão do referendo da
medida cautelar em julgamento de mérito, nos termos do art. 12 da Lei 9.868
/99, atendendo à sistemática procedimental já aplicada à Arguição em
diversos precedentes firmados pelo STF (ADPF 370, Rel. Min. ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/10/2020; ADPF 384, Rel. Min. EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2020; ADPF 542-MC-AgR, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2020; ADPF 485, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021; ADPF 640-MC-Ref,
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021).

 Preliminares

Cumpre enfrentar, de início, as questões preliminares relevantes a
respeito do cabimento, no caso, da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, em vista das alegações de que: a) os atos não
apresentariam a necessária abstratividade para submeterem-se ao controle
concentrado de constitucionalidade; e b) os atos posteriores à Constituição
Federal de 1988 não poderiam ser conhecidos na presente sede processual.

Sob o primeiro aspecto, anoto que a jurisprudência desta CORTE admite
o ajuizamento de Arguição para controlar atos do Poder Público de efeitos
concretos, desde que não exauridos, desde que o objeto do controle
concentrado tenha uma significativa densidade normativa. Nesse sentido, já
integrou o campo cognitivo da espécie abstrata: a) edital de leilão (ADPF
794, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 15/06/2021); b) ato
omissivo referente ao repasse de dotação orçamentária à Defensoria Pública
(ADPF 339, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2016); c)
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resolução para a retomada das obras de Angra 3 (ADPF 242, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2020); e d) ato do
Ministério da Justiça e Segurança Pública consistente em promover
investigação sigilosa sobre 579 servidores (ADPF 722-MC, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2020).

O critério para o conhecimento da ação abstrata, nestes casos, é a
relevância da questão e as significativas implicações que o objeto controlado
oferece, com efeitos que sobrepassam a situação concreta regulamentada
pelo ato normativo impugnado.

Na hipótese dos autos, a concessão das benesses questionadas, não
obstante tenha sido direcionada a pessoas específicas, produz um impacto
recorrente ao Erário público, em alegado desacordo às regras que orientam
o modelo constitucional de previdência social. Afetam, por isso mesmo, um
universo maior de pessoas que não só aquelas mencionadas no Decreto e
nas Leis objeto da presente ADPF.

Em controvérsias semelhantes à presente, o TRIBUNAL logrou conhecer
de outras Arguições com objetos análogos, constituídos por atos normativos
de entes subnacionais que previam pensão a ex-ocupantes de cargos
políticos, seus cônjuges e dependentes (ADPF 590, Rel. Min. LUIX FUX,
Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2020; ADPF 793, Rel. Min. ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021):

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Lei 104,
de 30 de setembro de 1985, e art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias
da Lei Orgânica, ambas do Município de Nova Russas (CE). 3. Pensão

 vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do
Município de Nova Russas (CE), falecidos no exercício do mandato. 4.
Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. ADPF é o instrumento

 adequado para o objetivo buscado . 6. Arguição de descumprimento
conhecida. 7. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder
Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo
qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante
do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da
igualdade, impessoalidade, moralidade pública e responsabilidade
com gastos públicos. 8. Não se revela compatível com o princípio
republicano e o princípio da igualdade a outorga de tratamento
diferenciado a determinado indivíduo, sem que não mais esteja
presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na
origem. 9. É contrária ao atual sistema constitucional brasileiro a
instituição da pensão impugnada. 10. ADPF julgada procedente. 11.
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Lei 104, de 30 de setembro de 1985, do Município de Nova Russas
(CE) não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 12.
Inconstitucionalidade do art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da
Lei Orgânica do Município de Nova Russas (CE).

(ADPF 764, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
27/9/2021)

Rejeito, ainda, o argumento de suposta incognoscibilidade desta
arguição no ponto em que se insurge contra atos posteriores à Constituição
Federal de 1988.

É importante ressaltar, sobre esse aspecto, que o objeto da presente
ADPF é o conjunto normativo homogêneo de normas estaduais, todas
caracterizadas pelo mesmo domínio temático, tanto aquelas anteriores à
promulgação da Constituição Federal quanto aquelas já editadas sob o crivo
de paradigmas ora vigentes.

Trata-se, assim, de uma única controvérsia constitucional relevante,
apta a lesar preceito fundamental, cujo escopo acaba por abranger algumas
normas subnacionais que poderiam ser impugnadas isoladamente em Ação
Direta. Entretanto, dada a coesão do corpo legislativo questionado, assim
como a eficiência e a segurança jurídica alcançadas mediante a instauração
de uma única instância de jurisdição concentrada, compreendo necessário
submetê-las ao crivo do STF mediante uma única ação abstrata.

Transcrevo, em igual sentido, segmento do voto do Min. ROBERTO
BARROSO acerca da viabilidade de a ADPF apreciar objetos anteriores e
posteriores à Constituição concomitantemente:

[…] a apreciação da inconstitucionalidade de norma posterior à
Constituição, no âmbito da ADPF, é possível, como pedido incidental,
tendo em vista que a causa de pedir das ações diretas de
inconstitucionalidade é aberta. É, assim, viável manejar uma única
ação direta, no caso, a ADPF, com cumulação dos pedidos de não
recepção de norma anterior à Constituição, de declaração da
inconstitucionalidade de norma posterior e de superação da omissão
parcial inconstitucional.

(ADPF 378-MC, Redator para o acórdão Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 08/03/2016)

Assim, conheço da presente Arguição.
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 Mérito

O Regime Geral de Previdência Social, ao implementar políticas
públicas destinadas a assegurar amparo ao trabalhador, contempla algumas
pensões especiais, regidas por legislação específica, seja para atender às
singulares características do ofício praticado por determinadas categorias
profissionais, seja para beneficiar aqueles atingidos por algum fato
extraordinário (DEMO, Roberto. O estado do bem-estar social além do
regime geral e dos regimes próprios de previdência: benefícios especiais ou
benefícios de legislação especial. Revista IOB, ano XX, n. 229, jul. 2008)

O sistema normativo previdenciário prevê, a título de ilustração: a)
pensão especial ao ex-combatente (Lei 8.059/1990); b) complementação de
aposentadoria do ferroviário (Lei 8.186/1991); c) pensão especial do
seringueiro (ADCT, art. 54); d) complementação de aposentadoria do
pessoal do extinto Departamento de Correios e Telégrafos – DCT (Lei 8.529
/1992); e) pensão especial ao portador da síndrome de Talidomida (Lei 7.070
/1982); f) pensão especial aos familiares de vítimas fatais de hepatite tóxica,
por contaminação em processo de hemodiálise no Instituto de Doenças
Renais de Caruaru (Lei 9.422/1996); g) pensão especial às vítimas do
acidente com a substância radioativa CÉSIO 137 em Goiânia (Lei 9.425
/1996); e h) pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase (Lei 11.520
/2007).

Os titulares de mandato eletivo, segurados a quem também se
contemplou uma ampla gama de prestações previdenciárias, passaram a
obrigatoriamente integrar o Regime Geral de Previdência Social a partir da
EC 20/1998 (que circunscreveu os regimes próprios aos titulares de cargo
efetivo), solução melhor esquadrinhada pelo texto constitucional a partir da
EC 103/2019, que passou a inclui-los explicitamente no regime geral, salvo
se já vinculados a regime próprio anterior.

Art. 40. § 13. Aplica-se ao agente público ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive

 mandato eletivo , ou de emprego público, o Regime Geral de
Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103,
de 2019)

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições:
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[…]
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência

 social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Os regimes próprios dos parlamentares – como o Instituto de
Previdência dos Congressistas – IPC (Lei 9.506/1997) – não foram extintos
sob os novos paradigmas constitucionais, mas vedou-se o ingresso de novos
segurados e a criação de outros regimes excepcionais, preservando-se o
direito adquirido à pensão por morte de quem já havia cumprido os
requisitos para sua obtenção.

 EC 103/2019
Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de

novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de
previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, por meio de
opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem
vinculados.

[…]
§ 3º A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato

eletivo e de pensão por morte aos dependentes de titular de mandato
eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que
cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os
critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

Nota-se, pois, que os dependentes dos agentes políticos subnacionais
poderão gozar: a) dentro da disciplina do regime geral, do benefício da
pensão por morte comum (art. 18, II, “a”, Lei 8.213/1991); b) caso satisfaçam
os pressupostos de cabimento, das pensões especiais supracitadas; c)
quando os segurados forem filiados anteriormente ao regime próprio (art.
38, V, CF), das prestações previdenciárias ali previstas; d) a partir da regra
de transição garantidora do direito adquirido (art. 14, § 3º, EC 103/2019), da
pensão por morte de acordo os critérios legais vigentes no momento do
preenchimento dos requisitos para sua obtenção.
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A previsão de benefícios a par do referido regramento, tal quais aqueles
fixados nos atos normativos estaduais ora impugnados, termina por
materializar tratamento privilegiado, em plena dissonância com os vetores
axiológicos que conformam o modelo constitucional político-previdenciário,
vulnerando efetivamente os princípios republicano, da isonomia, da
razoabilidade, da moralidade e da impessoalidade.

Esta SUPREMA CORTE, em diversas oportunidades, repudiou a
previsão de pensionamento vitalício para ex-agentes políticos, bem como
para seus familiares (ADPF 413, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
DJe de 20/6/2018; ADI 4.544, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, DJe de 10/9/2018; ADI 4.601, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
DJe de 7/11/2018; ADI 3.418, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe
de 4/12/2018; ADI 4.552, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de
14/02/2019; ADI 4.562, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de
7/3/2019; ADI 4.555, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30/8
/2019; ADI 4.545, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2020;
ADPF 764, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2021;
ADPF 793, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2021).

Transcrevo, por todos, alguns dos precedentes que possibilitaram a
formação do lastro jurisprudencial em questão:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA LIMINAR. EX-GOVERNADOR DE ESTADO. SUBSÍDIO
MENSAL E VITALÍCIO A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO.
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 003, DE 30 DE NOVEMBRO DE
1995, DO ESTADO DO AMAPÁ.

1. Normas estaduais que instituíram subsídio mensal e vitalício a
título de representação para Governador de Estado e Prefeito
Municipal, após cessada a investidura no respectivo cargo, apenas
foram acolhidas pelo Judiciário quando vigente a norma-padrão no
âmbito federal.

2. Não é, contudo, o que se verifica no momento, em face de
inexistir parâmetro federal correspondente, suscetível de ser
reproduzido em Constituição de Estado-Membro.

3. O Constituinte de 88 não alçou esse tema a nível constitucional.
(ADI 1.461-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno,

DJ de 22/08/1997)
4. Medida liminar deferida.
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE
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2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E 3º, DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS
DA CONSTITUIÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE
SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-GOVERNADORES
DAQUELE ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO
PELO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA
METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR.

1. Segundo a nova redação acrescentada ao Ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso
do Sul, introduzida pela Emenda Constitucional n. 35/2006, os ex-
Governadores sul-mato-grossenses que exerceram mandato integral,
em ‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vitalício, igual
ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão de que esse
benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade
do valor devido ao titular.

2. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro,
os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos
nem ocupados ‘em caráter permanente’, por serem os mandatos
temporários e seus ocupantes, transitórios.

3. Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se
tem configurado esse instituto de direito administrativo e
previdenciário, que requer atual e presente desempenho de cargo
público.

4. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da
impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos
gastos públicos (arts. 1º, 5º, caput , 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, §
1º, inc. I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República).

5. Precedentes.
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para

declarar a inconstitucionalidade do art. 29-A e seus parágrafos do Ato
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição
do Estado de Mato Grosso do Sul.

(ADI 3.853, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 26
/10/2007)

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. ARTIGO 4º DA LEI 5.360/1986 DO ESTADO DO
PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E FILHOS
MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA
ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM
OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA
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MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NATUREZA ALIMENTAR DAS
VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE
O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA
AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES
RECEBIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO .

1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é meio
processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção
de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a
Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006.

2. O artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará estabelece o
pagamento de pensão à viúva e filhos menores de quem tiver
exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador do Estado,
no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da
remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado.

3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática
do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa
pública, o que se verifica no caso sub examine .

4. Os princípios da impessoalidade e da moralidade
administrativa vedam a instituição de tratamento privilegiado sem
motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de familiares de
quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à
Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Plenário, DJe de 14/2/2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli,
Plenário, DJe de 4/12/2018; ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Plenário, DJe de 26/10/2007.

5. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a
continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão
incompatível com a Constituição. Precedentes: AO 482, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min.
Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009.

6. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da decisão,
a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de
panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter
alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a
intangibilidade do patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min.
Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres
Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010.

7 . Arguição de descumprimento de preceito fundamental
conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a não
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recepção do artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem
constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988.

8. Modulação dos efeitos da decisão para assentar a
inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários
da norma não recepcionada até a data da publicação do acórdão.

(ADPF 590, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 24/09
/2020)

O princípio republicano orienta diversos institutos caros ao nosso
regime político-constitucional, informando, entre outros, o voto, os
mecanismos de participação política direta, a temporariedade dos
mandatos, a fiscalização da Administração Pública e a responsabilização
dos agentes públicos.

Referido postulado constitucional compõe um complexo de vetores
axiológicos, junto à moralidade, à impessoalidade e à isonomia, apto a
conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa

 manus do Estado. Nesse sentido, possui o condão de impedir o
favorecimento de familiares de agentes políticos para receberem benefícios
especiais.

Transcrevo, ante a sua relevância e pertinência no ponto, excerto do
parecer do Procurador-Geral da República nesse sentido (doc. 21):

A Constituição Federal, que eleva à condição de princípios a
probidade, a moralidade e a impessoalidade, revela projeto pelo qual
o patrimônio material e imaterial do Poder Público não pode ser
gerido com base em interesses privados, mas, sim, pautado pela ética
republicana, seja na esfera administrativa, política ou judicial.

O constituinte originário estabeleceu compromisso ético e moral
do Estado com a sociedade ao erigir princípios reveladores desse
pacto como parte integrante da identidade básica da Constituição de
1988. Tanto que impôs sanções àqueles que os transgridam. Esses
postulados consagram o ideal republicano. Ética republicana, por isso
mesmo, há de funcionar como autêntico vetor norteador das
instituições públicas e das funções estatais.

[…]
No caso em tela, o conjunto normativo estadual questionado, ao

instituir inúmeras pensões vitalícias, dirige-se à satisfação de
interesses privados de determinados grupos, uma vez que lhes
confere privilégios injustificados e incompatíveis com o interesse
público, tampouco com os princípios da moralidade e da
impessoalidade.
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[…]
Os princípios da igualdade, republicano e da moralidade exigem

que, ao final do exercício de cargos eletivos, seus ex-ocupantes
retornem ao status jurídico anterior, sem que lhes seja concedido, ou a
seus familiares,nenhum privilégio ou benesse. Não há, portanto,
supedâneo constitucional capaz de legitimar a instituição de pensões
vitalícias, ou benefício congênere, em favor de viúvas e parentes de ex-
agentes políticos, ou de quem quer que seja.

Com apoio nessas razões, e em consonância à ampla jurisprudência já
consolidada na matéria, reputo as normas ora impugnadas incompatíveis
com a Constituição de 1988.

Observo, por fim, que, “  independentemente de pedido das partes ”
(ADI 3.601-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/12
/2010), mostra-se premente modular os efeitos da decisão em face da
natureza alimentar dos valores recebidos e da boa-fé dos beneficiários
favorecidos pelos atos normativos questionados, que vigeram por
significativo lapso temporal sob a presunção de constitucionalidade.

Nesse sentido, em controvérsia análoga a que ora se examina:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO.
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-
GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS
CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE
SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA
IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS
DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO,
PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES
RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores
ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a
modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da
segurança jurídica.
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2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a
Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda
Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o
trecho respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal
e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos
constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito
adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à
Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo,
republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade.

3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a
preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime
quando baseada em previsão inconstitucional.

4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do
direito à preservação patrimonial de montante já percebido,
assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da
segurança jurídica.

5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória
percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda
Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto
fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das
verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes:
ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e
ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010.

6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade
de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-
Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do
Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão
embargado.

(ADI 4.601-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 23/4
/2019)

Em vista do exposto, CONFIRMO A MEDIDA CAUTELAR concedida e
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Arguição, para
declarar a não recepção do Decreto de 31/5/1972 e das Leis Estaduais 5.387
/1987, 5.081/1983, 4.939/1980 e 4.972/1981, bem como declarar a
inconstitucionalidade das Leis Estaduais 5.575/1989, 6.649/2004, 5.613/1990,
6.369/2001, 5.577/1989, 6.045/1997, 6.436/2002, 7.495/2010 e 5.508/1988, todos
do Estado do Pará, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de
devolução dos valores já pagos até a data do término do julgamento.

É o voto.


