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DECISÃO

Cuida-se de notificação efetuada pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) dando ciência acerca da constatação de ilegalidade decorrente da
acumulação de verbas remuneratórias, especificamente de Quintos ou Décimos
— transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pela Lei
8.112/1990 — e Gratificação de Atividade Externa (GAE), por parte de servidores
deste Regional, de modo a configurar ofensa à Lei 11.416/2006, artigo 16.
(4782051)

As áreas técnicas instruíram o expediente (4804234 e 4839575),
tendo a Diretoria-Geral informado (4948532) que se encontrava em tramitação, no
Conselho da Justiça Federal (CJF), o P.A. 0005894-06.2019.4.90.8000, a tratar de
consulta formulada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) acerca do
procedimento a ser adotado em tais casos de acumulação, sugerindo, desse
modo, que se aguardasse a decisão naquele feito, sobrestando o presente
processo até que houvesse definição da controvérsia por parte daquele Órgão, o
que foi acolhido por esta Presidência (5020596).

Juntado aos autos o inteiro teor da decisão referente ao citado
processo (5099050), deu-se prosseguimento ao feito.

A Diretoria de Recursos Humanos (DRH), por meio da Divisão de
Administração de Pessoal (DAPES), alinhando-se às orientações do julgado,
sugeriu encaminhamentos. (5109907)

A Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Rio
Grande do Sul, diante das sugestões propostas pela DAPES, requereu, por meio do
Ofício 13/2020, a dilação do prazo para manifestação dos servidores, inicialmente
fixado em 10 (dez) dias, bem como o sobrestamento do feito, em virtude da atual
situação de calamidade pública. (5114490)

Diante disso, a DRH, por intermédio da Divisão de Legislação de
Pessoal (DLP), prestou informações. (5117716)

A Diretoria-Geral manifestou-se pelo acolhimento das sugestões
prestadas pelas áreas técnicas. (5130124)

É o relatório. Passa-se a decidir.
Conforme relatado, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em

face das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, formulou
consulta ao Conselho da Justiça Federal "acerca do procedimento a ser adotado
nas hipóteses de servidores que percebam cumulativamente a Gratificação de
Atividade Externa (GAE) e a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)
decorrente de função de Executante de Mandados" (5099050).

O referido Conselho, em sessão ocorrida em 10-2-2020,
respondendo ao questionamento, orientou aquele Regional a apurar os casos
regulares e irregulares, de acordo com os critérios estabelecidos pela Corte de



Contas, para que, posteriormente, viessem a ser instaurados processos
administrativos para cada um dos servidores, em observância ao contraditório e à
ampla defesa. Confira-se, nesse contexto, o dispositivo da respectiva Certidão de
Julgamento (5099050, folha 11).

Dispositivo:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Conselheiro Carlos Moreira Alves, o
Conselho, por maioria,
DECIDIU RESPONDER A CONSULTA do TRF-2ª Região no sentido de divergir
parcialmente do relator, a fim de atender às exigências do próprio órgão de controle
externo de identificar os indícios de irregularidade, separando-se aquilo que o
Tribunal de Contas da União reconhece como regular, e prosseguindo-se no quanto
entenda como irregular. Uma vez ultimado o procedimento e definidas possíveis
irregularidades a serem corrigidas, instaurem-se, então, os competentes processos
administrativos, céleres e simplificados, na medida do possível, para a defesa dos
interessados em cada situação específica e em relação às providências antecipadas
pela Corte de Contas, nos termos do voto-vista.

Com efeito, uma vez que as atividades de administração
judiciária são organizadas em forma de sistema, sendo o Conselho da Justiça
Federal o seu órgão central, cujas decisões têm poder vinculante, nos termos do
disposto na Constituição da República, artigo 105, parágrafo único, inciso II, e Lei
11.798/2008, artigo 3º, tais orientações devem ser adotadas no âmbito da 4ª
Região.

Desse modo, para a referida apuração, deve-se verificar se a VPNI
incorporada pelo servidor decorre da função comissionada FC-5, uma vez que
esta, segundo o entendimento firmado pelo TCU, não obstante a nomenclatura
"função comissionada", tratava-se, dada a sua natureza jurídica, de gratificação,
pois concedida a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário,
especialidade Oficial de Justiça Avaliador, a qual não é passível de incorporação
mediante quintos.

Nesses termos, considerando, ainda, o método de apuração previsto
no sistema e-Pessoal daquele órgão de controle externo, no qual se baseou a
Informação DAPES 5109907, acolho os encaminhamentos propostos no citado
documento, determinando o seguinte procedimento a ser adotado no âmbito da
4ª Região.

1. As respectivas unidades técnicas do Tribunal e das Seccionais
devem apurar se as funções incorporadas pelos
servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Oficial de
Justiça Avaliador Federal, ativos e inativos, decorrem da
função comissionada de Executante de Mandados ou do
exercício de outras funções/cargos em comissão;

2. Na hipótese de incorporação da VPNI decorrer da função
comissionada FC-05 de Executante de Mandados, deve-
se promover a abertura de expediente para cada servidor,
ativo ou inativo, que a percebe cumulada com
a Gratificação de Atividade Externa (GAE) , uma vez que
se trata de situação considerada como irregular pelo TCU;

3. Proceder-se-á à notificação dos servidores acerca da
apuração, contextualizando-os do presente expediente, para
que se manifestem, a fim de garantir o contraditório e a
ampla defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, em
atendimento ao Ofício 13/2020 (5114490), nos termos da



Manifestação DLP 5117716 e do Despacho COJURAD 5130124;
4. Na hipótese de transcurso in albis do prazo para

a apresentação da manifestação ou restando esta desprovida,
proceder-se-á conforme as alíneas adiante.

a. A rubrica da VPNI/quintos decorrente da função
comissionada FC-05 de Executante de Mandados, em
observância ao princípio da irredutibilidade salarial, deve
ser convertida em parcela compensatória passível de
atualização pelos índices gerais de reajuste aplicáveis às
remunerações dos servidores públicos, a ser absorvida por
ocasião (i) do desenvolvimento no cargo ou na carreira por
progressão ou promoção, ordinária ou extraordinária, (ii) da
reorganização ou da reestruturação dos cargos e da carreira ou
das remunerações e (iii) da concessão de reajuste ou
vantagem de qualquer natureza.
b. A compensação deve retroagir aos últimos 5 (cinco) anos,
em observância à decadência administrativa, prevista na Lei
9.784/1999, artigo 54.
c. Eventuais aumentos salariais devem acarretar a
correspondente redução das referidas parcelas irregulares, até
a sua completa extinção.
d. O marco para o início da implementação da parcela
compensatória, bem assim para a contagem do prazo referente
à apuração de sua absorção, consistirá na data em que
proferida a decisão referente à consulta formulada pelo TRF2
ao Conselho da Justiça Federal (5099050), ou seja, 10-2-2020.

Quanto às demais questões suscitadas no Ofício 13/2020, alinho-me
à Manifestação DLP 5117716 e ao Despacho COJURAD 5130124, de modo que
entendo pela impossibilidade de sobrestamento do feito, em observância ao
disposto na Resolução 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça (prorrogada pela
congênere 318). Quanto a essa posição, ressalte-se que ela se afigura reforçada
pela recente entrada em vigor da Resolução CNJ 322/2020, a qual visa à
"retomada dos serviços jurisdicionais presenciais no âmbito do Poder Judiciário
nacional, nos tribunais em que isso for possível" (artigo 1º), estabelecendo, para
tanto, um regramento mínimo que em nada obsta o procedimento supradelineado.

À Diretoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.
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