
25/01/2021 SEI/TRF1 - 12008462 - Despacho SJBA-Diref

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12954309&infra_siste… 1/9

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
 

DESPACHO SJBA-DIREF

Oficial(a) de Justiça: ROSANE MARIA CARVALHO DA SILVA
 
Trata-se de análise de indício de acumulação ilegal de parcelas de Gratificação de

Atividade Externa (GAE) e de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI - Quintos ou
Décimos), decorrentes das funções comissionada paga ao Oficial (a) de Justiça em epígrafe. 

 
O processo de encontra instruído em síntese com:

a) despacho DIREF n. 10525217 (10532305), autorizando a instauração de processo
administrativo individualizado para apuração do alegado indício de ilegalidade;
b) Circular DIGES n. 9806196 (10532372), enviada aos Juízes Diretores, para
conhecimento do voto da sessão do CJF de 10/02/2020 e certidão de julgamento, referentes
ao julgamento do Processo n. CJF n. 0005894.06.2019.90.8000, que trata de consulta sobre
o procedimento a ser adotado nas hipóteses de servidores que percebem cumulativamente
GAE e VPNI (quintos);
c) voto da Sessão e a certidão de julgamento (10532308 e 10532314), ambos do CJF,
exarada no Processo nº 0005894-06.2019.4.90.8000, recomendando realizar a apuração das
hipóteses de pagamento cumulativo de GAE e VPNI (quintos), por se constituir um bis in
idem;
d) Acórdão n° 2784/2016 do Plenário do TCU (10532360), posicionando-se pela
ilegalidade da percepção cumulativa de GAE e VPNI, decorrente de função de executante
de mandado;
e) parecer da DILEP n. 10168786 (10532389), esclarecendo questões pertinentes ao
procedimento para realizar a apuração do indício de ilegalidade de acumulação de VPNI e
GAE;
f) Ata de reunião com a Dilep (10532393), pertinente ao indício de ilegalidade de
acumulação de VPNI com GAE;
g) informação da SECAP (10754828), asseverando: Certificamos que os documentos
constantes neste PAe: Certidão de Funções Comissionadas exercidas (doc. 10754815) e
Relatório de Quintos Incorporados (doc. 10754822) expressam os dados registrados e
constantes nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a) Rosane Maria Carvalho da
Silva,  Analista Judiciário, Área Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal,
matrícula BA3291-03. Certificamos, por fim, que o(a) referido(a) servidor, possui 5/5
(cinco quintos) incorporados da Função Comissionada (FC-05), exclusivamente
decorrentes do exercício de função de executante de mandados.;
h) informação da SEPAG (10785851), afirmando: Em atenção à solicitação da SELEP
(10543716), informo, à vista da Certidão (doc.10754828) e da ficha financeira que a
servidora ROSANE MARIA CARVALHO DA SILVA, além de perceber o valor
correspondente a Gratificação de Atividade Externa- GAE percebe, a título de Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI,  o valor de R$ 3.434,43 (três mil e
quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), correspondente a 5/5
(cinco quintos) da função comissionada de Executante de Mandados – FC-05.
i) notificação do (a) Oficial (a) de Justiça (10790563), para apresentar defesa;
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j) ciência da parte interessada da notificação para apresentar defesa, em 09/11/2020
(11699493);
l) juntada de defesa do (a) Oficial de Justiça (11916929), alegando, em apertada síntese o
seguinte: que a natureza da GAE é distinta da função comissionada, logo não existe bis in
idem; que há ofensa a segurança jurídica; que há incidência da decadência; a
irredutibilidade dos vencimentos;
m) certidão de função, certidão de tempo de serviço e relatório de quintos incorporados
emitidos do SARH (11585724, 11585735 e 10754822).
 
É o breve relato. 
Decido. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA ACERCA DA ACUMULAÇÃO DE GAE e

VPNI (Função Comissionada de Executante de Mandados) 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil disciplina a matéria da seguinte forma:

 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.         (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:(...)
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas
as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório; (...)
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, se verificada ilegalidade;
Art. 103-B (...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura:         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (...)
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...)
Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:         (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes
correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004) (Grifo nosso)

 

A Lei nº 11.798/2008 dispõe sobre a composição e a competência do CJF:

Art. 3o  As atividades de administração judiciária, relativas a recursos humanos, gestão documental e de
informação, administração orçamentária e financeira, controle interno e informática, além de outras que
necessitem coordenação central e padronização, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus,
serão organizadas em forma de sistema, cujo órgão central será o Conselho da Justiça Federal.
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art2
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Cumpre trazer à lume o trecho do voto do Relator Desembargador Benjamin Zymler,
consolidado no Acórdão nº 2784/2016 do Plenário do TCU:

"6. Ocorre que tanto a GRG quanto a FC-5, não possuía natureza de função de confiança, pois era paga a
todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador. Logo, a
"investidura" na função não dependia de escolha da autoridade, do quesito confiança, inerente a todos os
ocupantes de função comissionada. Tampouco poderiam seus ocupantes ser demitidos ad nutum. Assim, a
despeito do nomen iuris, claro está que se tratava de verdadeira gratificação paga em razão do exercício das
atribuições típicas do cargo (execução de mandatos) e criada por normativos internos do TRF da 2ª Região. 
7. Posteriormente, quando do advento da Lei nº 9.421/1996, a GRG paga aos Oficiais de Justiça foi
transformada em FC-5.
8. Embora a própria criação dessa gratificação, por meio de ato administrativo, pudesse ser examinada sob o
aspecto da legalidade, o fato é que essa vantagem não possui natureza de função (pois paga indistintamente a
todos os Oficiais de Justiça) e, portanto, não teria o condão de gerar a incorporação de quintos." (...)
10. Ademais, não se deve olvidar que o art. 16 da Lei 11.416/2006, que instituiu a Gratificação de Atividade
Externa (GAE), devida exclusivamente ao Oficial de Justiça Avaliador, vedou a percepção dessa gratificação
para os servidores designados para o exercício de função comissionada e para os ocupantes de cargo em
comissão: (...)
11. Ora, se a GAE não é devida ao servidor ativo que exerce função ou cargo em comissão, não é possível
concedê-la ao inativo que se aposenta com as vantagens previstas no art. 193 da Lei n. 8.112/90, sob pena de
conferir tratamento mais vantajoso ao inativo que ao ativo. Ou bem o inativo carreia para sua aposentadoria
as vantagens inerentes ao cargo comissionado ou percebe a gratificação criada para remunerar o Oficial de
Justiça pelo desempenho exclusivo das atribuições típicas de seu cargo. (...)
13. Quando, porém, se verifica que a função de confiança exercida na atividade era, de fato, gratificação
inerente ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, o pagamento de "quintos", além de carecer de sustentação
legal, constitui verdadeiro bis in idem, pois cria situação na qual se remunera duplamente o servidor sob o
mesmo fundamento: exercício das atribuições de Oficial de Justiça. Diversa é a conclusão quando se verifica
que os "quintos" tiveram origem no exercício de outras funções, não relacionadas às atribuições de Oficial de
Justiça. Nessa situação, constitui vantagem para a qualquer ocupante de cargo efetivo que tenha exercido no
passado, no prazo estipulado em lei, cargo comissionado/função de confiança.
14. De igual forma, não se pode admitir o pagamento da parcela “opção”, seja ela decorrente ou não da FC-5
atribuída aos Oficiais de Justiça, ao inativo que percebe a GAE, em razão da vedação expressa contida no § 2º
do art. 16 da Lei 11.416/2006, ainda que a mencionada parcela tenha origem em outra função de confiança e
decorra da exata aplicação do art. 193 a Lei 8.112/1990.
15. Do contrário, estar-se-ia conferindo tratamento mais vantajoso ao servidor inativo que ao ativo, o que não
parece razoável, por contrariar o objetivo do § 2º do art. 16 da Lei 11.416/2006, que consiste não apenas em
remunerar o Oficial de Justiça pelo desempenho de suas atribuições, senão também estimulá-lo a se manter na
atividade para a qual foi admitido.
16. Sendo assim, até mesmo o servidor que tenha a seu favor ato de aposentadoria já registrado há mais de
cinco anos, do qual constou a incorporação e “quintos” e/ou o pagamento da “opção”, perde o direito a essas
parcelas se optar por receber a GAE. (...)"
 

O Conselho da Justiça Federal, mediante o voto da sessão do CJF de 10/02/2020
(9803437) e certidão de julgamento (9803447),  exarados no Processo nº  CJF
0005894.06.2019.4.90.8000, pronunciou-se no seguinte sentido:

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 (grifo nosso). 
 

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o assunto em tela foi analisado,
orientando as seccionais a dar cumprimento as recomendações do Tribunal de Contas da União, consoante
se vê nas manifestações da DILEP (8834048, 11435919 e 10168786) e as respectivas atas de reunião
(10426441 e 10465559):
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Parecer DILEP N. 8834048
No mesmo sentido Acórdãos 1616/2017-TCU –  1ª Câmara - Julgado em 14/03/2017; 1009/2018-TCU - 1ª
Câmara  – Julgado em 06/02/2018;  4523/2019-TCU – 1ª Câmara - Julgado em 18/06/2019,  e 3574/2019-
TCU 2ª Câmara - Julgado em 28/05/2019; 3063/2019 - 2ª Câmara - Julgado em 07/05/2019.
Desse forma, diante do que dispõe o § 2º do art. 16 da Lei 11.416/2006 e, também, em face da reiterada
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, entendemos indevido o pagamento de forma cumulativa dos
quintos/décimos com a Gratificação de Atividade Externa – GAE.
Com as considerações acima transcritas, opinamos pela remessa dos autos à Presidência deste Tribunal para
deliberação.
 
Parecer DILEP N. 11435919
Em atenção à consulta formulada pelo NUCRE/DF (11354790), no que diz respeito aos servidores ativos, no
ponto em que indaga, "Deve-se absorver a parcela de quintos indevida retroagindo-se 5 anos ou devemos
absorver conforme reajustes futuros?", temos a esclarecer:
 Ao nosso sentir, parece-nos  que o TCU não alterou a sua recomendação de que a parcela deva ser
absorvida por ocasião da concessão de novos reajustes ou vantagens de qualquer natureza. Essa absorção
deve observar, também, o disposto na Lei n.  9.784/1999, art. 54, que estabelece prazo decadencial
quinquenal para a Administração rever seus atos. Lembro que aqui se está revendo a concessão dos quintos
Administrativamente, ainda que em atendimento ao indicado pelo TCU em seu indício. Logo, a absorção da
parcela deve retroagir aos reajustes havidos nos últimos cinco anos.
Em resposta ao questionamento acerca dos inativos, na indagação: "sobre qual posicionamento deve ser
efetivamente tomado. Deve-se notificar os inativos e proceder à exclusão da parcela ou deve-se tomar
alguma outra medida. Caso seja reafirmado o posicionamento constante da Ata de Reunião, qual
procedimento a Seccional deve tomar para regularizar a situação junto ao TCU? ", esclarecemos:
 Se a aposentadoria teve seu registro deferido pelo TCU que entendeu legal o Ato, não é possível se modificar
tal ato, com a exclusão de parcela que foi examinada no momento da concessão. Tal situação difere, em
muito, do que sustenta a SEFIP/TCU quando, no indício,  refere a possibilidade de alteração de parcelas em
razão, por exemplo, de alteração de estrutura remuneratória. Ora, consabido que alterações que tais, somente
podem ocorrer por força de lei, que não é o caso. Pretende-se que meros administradores, alterem os julgados
do próprio TCU que deram pela legalidade dos "quintos", no momento em que foram julgados legais os Atos
de concessão de aposentadoria, em que havia dentre seus fundamentos,  referência aos quintos.
O STF fixou, com repercussão geral (RE 636.553/RS), que o TCU tem cinco anos, contados do
recebimento do processo de aposentadoria, reforma ou pensão, para negar o registro do benefício, por
motivo de ilegalidade. Passado esse prazo, fica extinto esse direito, ou seja, o benefício não mais poderá ser
cancelado/anulado. Com base nessa orientação, restou fixada a seguinte tese jurídica:
“Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão
sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
Ora, excluir tais parcelas (quintos) fere os Princípios da Segurança Jurídica e da Confiança, como reconhece
o próprio STF. 
Assim, entendemos que a exclusão da parcela deve ser feita pelo TCU.
 
Parecer DILEP N. 10168786
Em atenção ao despacho SECGP n.10167452, que determina manifestação acerca das dúvidas suscitadas pela
Seções Judiciárias da 1ª Região, por meio do questionário 10062431, esclareço que as respostas serão
objetivas para cada uma das questões postas:
1) Dúvidas suscitas pelo NUCRE-TO:
a) Os servidores devem ser notificados para resguardo do contraditório e após deve ser encaminhado ao
Diretor do Foro?
R: Nos termos do decidido pelo CJF, nos autos do PAe n. 0005894-06.2019.4.90.8000, cujo voto condutor é
objeto do documento 9803437, e diante dos indícios em folha de pagamentos, decorrentes de Processo
Administrativo que tramita no TCU, de auditoria permanente em folha de pagamento, quando apurada a
irregularidade no pagamento da VPNI, porque decorrente da GAE que era, de fato, gratificação inerente ao
cargo efetivo ocupado pelo servidor, não exsurgindo direito ao pagamento de “quintos”, por se constituir em
verdadeiro bis in idem, pois cria situação na qual se remunera duplamente o servidor sob o mesmo
fundamento: exercício das atribuições de Oficial de Justiça, deve haver instauração de processo
administrativo para resguardar o Princípio do Contraditório, encaminhando-se, após, ao Diretor do Foro para
decisão, uma vez que a concessão anterior, que ora se diz ilegal, ocorreu, também, por decisão do Diretor do
Foro.
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b) Deve ser dispensada a devolução dos valores indevidamente recebidos pelos interessados que o fizeram de
boa-fé?
R: a dispensa da devolução, até a data da decisão do Administrador, decorre do Princípio da Boa-Fé objetiva,
associado ao fato de que o pagamento decorreu de decisão da Administração, ainda que posteriormente tida
por ilegal.
c) Deve ser aplicada a suspensão do pagamento das verbas incorporadas ?
R: A suspensão do pagamento ocorre com a decisão da Diretoria do Foro, depois de observada se houve a
absorção do valor, com aplicação da decadência quinquenal, ou seja, observados os reajustes porventura
existentes nos cinco anos antecedentes à notificação do servidor, que deve ocorrer, ou deveria ter ocorrido, no
prazo de trinta dias da decisão do CJF, diante da inexistência de recurso próprio. 
d) Qual início da data de vigência para a aplicação da suspensão?
R: a resposta está no item anterior, repito, a suspensão ocorre com a decisão do Diretor do Foro, revogando
ou tornando sem efeito a concessão de quintos.
e) Continua vigorando a opção por uma ou outra parcela remuneratória recomendada pelo TCU?
R: em verdade, não há opção, o próprio TCU já fixou isso em vários acórdãos: "Quando, porém, se verifica
que a função de confiança exercida na atividade era, de fato, gratificação inerente ao cargo efetivo ocupado
pelo servidor, o pagamento de “quintos”, além de carecer de sustentação legal, constitui verdadeiro bis in
idem, pois cria situação na qual se remunera duplamente o servidor sob o mesmo fundamento: exercício das
atribuições de Oficial de Justiça". Ora, se a parcela é ilegal, como se pode permitir opção por algo ilegal ?
Certamente somente é possível o pagamento da GAE, por expressa previsão legal, e diante do fato que há
permissivo expresso para que seja paga na aposentadoria.
 f) Qual será o marco temporal da prescrição quinquenal?
R: o marco temporal é a notificação do servidor, que, ocorre trinta dias após o julgamento do CJF, uma vez
que, nos termos do art. 105, Parágrafo Único, II, da CF/88, a Justiça Federal de 1º e 2º Graus está submetida
às decisões do CJF.
g) Se os quintos a serem absorvidos forem maiores que a GAE , eles podem optar?
R: A resposta a esta questão está subentendida nas respostas anteriores. Ora, se a parcela é ilegal, ela não
pode ser paga nem pode ser objeto de opção.
h) Haverá uma decisão formal ou só esses comunicados e encaminhamentos possuem força executória?
R: como dito anteriormente, os indícios decorrentes de Processo Administrativo regularmente instaurado no
TCU, distribuído ao um Relator, que tramita no Plenário do TCU, os indícios, portanto, são decisões
interlocutórias que devem ser cumpridas. Ademais, há decisão do CJF para efetivo cumprimento das decisões
do TCU.
2) Dúvidas suscitas pela SELEP-BA:
a) A revisão do recebimento cumulativo da GAE com a VPNI deve se restringir quando esta vantagem for
adquirida em razão do exercício das funções de Executante de Mandado ou inclui também a VPNI adquirida
em razão do exercício da função de Gratificação de Representação de Gabinete?
R: como já referido nos próprios indícios e também objeto de diversos julgados do TCU: "Quando, porém, se
verifica que a função de confiança exercida na atividade era, de fato, gratificação inerente ao cargo efetivo
ocupado pelo servidor, o pagamento de “quintos”, além de carecer de sustentação legal, constitui
verdadeiro bis in idem, pois cria situação na qual se remunera duplamente o servidor sob o mesmo
fundamento: exercício das atribuições de Oficial de Justiça. Diversa é a conclusão quando se verifica que os
“quintos” tiveram origem no exercício de outras funções, não relacionadas às atribuições de Oficial de
Justiça. Nessa situação, constitui vantagem paga a qualquer ocupante de cargo efetivo que tenha
exercido no passado, no prazo estipulado em lei, cargo comissionado/função de confiança." (destaquei).
Logo, o que é ilegal não é a acumulação de VPNI e GAE,o que é ilegal é a concessão de "quintos",
transformados em VPNI, originários da Função de "executante de mandados". Assim, se a VPNI decorre de
outra função de confiança ela pode ser paga acumuladamente com a GAE.
b) Deve ser realizada a revisão dos proventos calculados pela média aritmética? Registro que, nos proventos
calculados pela média aritmética, não existe o pagamento da rubrica VPNI ou da GAE, estes foram
incorporados ao cálculo da média a época da aposentadoria, por terem sido objeto de contribuição
previdenciária.
R:nos casos de aposentadoria, temos, por primeiro, que os atos já estão sob o exame do TCU, que deverá
julgar a legalidade do ato, registrando-o ou negando-lhe o registro. Ademais, há julgado do STF que explicita,
ainda que ilegal a concessão, se o julgamento no TCU acontecer após 5 (cinco) anos de ingresso do ato no
TCU, não pode ser excluído. Assim, orienta-se para que, nos processos de aposentadoria que já estão
submetidos ao exame do TCU, nada seja feito, até porque, com o julgamento da ilegalidade pelo TCU, resta
assegurada a não devolução de valores.
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c) Deve ser realizada a revisão dos proventos julgados pelo TCU há mais de cinco anos, em razão do
julgamento do RE nº 636553 do STF, reconhecido com repercussão geral?
R.: A resposta a esta questão está diretamente ligada à resposta da questão anterior, ou seja, se decorridos
mais de cinco anos do julgamento pelo TCU, não é possível à Administração modificar esse julgamento.
d) A contagem do prazo quinquenal, para devolução pelo servidor/inativo do quanto recebido, é computável
a partir de quando: a) do decurso do prazo de defesa, após a notificação do servidor ou do inativo; b) da
data da publicação do acórdão do CJF; c) da data de eventual decisão do Diretor do Foro, determinando o
cumprimento da decisão do CJF? 
R: por primeiro, quanto ao inativo, deve-se aguardar o julgamento da legalidade do ato de aposentadoria pelo
TCU. Do servidor ativo, nada há para ser devolvido. O que deve ser feito é a absorção do valor que está
sendo pago em relação aos eventuais reajustes ocorridos nos últimos cinco anos contados da notificação do
servidor, observado o prazo de trinta dias para essa notificação, contados da data do julgamento acima
referido, pelo CJF.
e) Optando por uma das vantagens (VPNI ou GAE), seria possível futura retratação pelos
servidores/inativos, na hipótese de passar a ser mais vantajosa a percepção da vantagem não escolhida
inicialmente?
R:NÃO HÁ OPÇÃO, não se pode optar por algo que é ilegal.
f) Caso o inativo tenha falecido (hipótese das pensões), deve ser realizada a revisão dos respectivos
proventos?
R: Se o ato se encontrar submetido ao TCU, deve-se aguardar o julgamento daquela Corte.
g) É necessário aguardar o decurso do prazo recursal após a notificação do servidor para a Administração
efetivar a suspensão do pagamento?
R: o recurso da decisão não tem efeito suspensivo, assim, não é necessário aguardar o decurso do prazo
recursal.
h) Qual o início da vigência para aplicação da suspensão do pagamento?
R: Após a decisão do Diretor do Foro, desde que o valor tenha sido totalmente absorvido com os eventuais
reajustes dos últimos cinco anos, se houve valor residual, esse será pago como VPNI, absorvível por reajustes
futuros.
3) Dúvidas suscitas pela DIREF-SJDF:
a) Qual marco temporal deve ser usado para o cálculo da prescrição quinquenal: Data da inclusão do
indício no Portal do TCU? Data da Decisão do CJF? Data do encaminhamento do processo pelo TRF? Ou a
data de uma futura Decisão do Diretor do Foro?
R: o marco temporal é a data de notificação do servidor.
b) Se os quintos a serem absorvidos forem de valor maior que o da GAE, os Oficiais de Justiça poderão
optar?
R: questão já respondida: "NÃO HÁ OPÇÃO, não se pode optar por algo que é ilegal."
c) O Parecer do TCU, apenas no portal, sem publicação de acórdão, tem força executória?
Também já respondida: "como dito anteriormente, os indícios decorrentes de Processo Administrativo
regularmente insturado no TCU, distribuído ao um Relator, que tramita no Plenário do TCU, os indícios,
portanto, são decisões interlocutórias que devem ser cumpridas. Ademais, há decisão do CJF para efetivo
cumprimento das decisões do TCU."
d) Quem dará a ordem de cumprimento da Decisão do CJF: o TRF ou a Diref/SJDF?
R: As decisões do CJF são de cumprimento obrigatório, nos termos da CF/88, art. 105, Parágrafo Único, II.
Assim, não depende de ordem.
4) Dúvidas suscitas pela NUCRE-MT:
a) os documentos pertinentes à Defesa deverão ser inseridos nos esclarecimentos dos indícios no site do
TCU?
R: não, a defesa fará parte do processo administrativo instaurado para cumprimento da determinação do TCU,
nos indícios somente deve ser informado que se está cumprindo a determinação.
b) A absorção dos quintos será futura, como já definido em processo específico de Quintos pelo STF, ou
retroativa aos últimos cinco anos, como determinado pelo TCU no campo "Procedimentos de apuração
sugeridos" do extrato de indícios.
R; observará a decadência quinquenal, ou seja, observados os últimos cinco anos, conforme determinado pelo
TCU.
5) Dúvidas suscitas pela SELEP-PA:
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a) tendo-se em conta que poderá haver um posicionamento da Administração de forma a pacificar todas as
questões pontuadas nos autos, considerando, ainda, o princípio da isonomia, cujo vetor apontará a mesma
decisão para servidores ativos e inativos, e caso se considere que as parcelas dos quintos poderão ser
eventualmente absorvidas pelos aumentos remuneratórios dos últimos 5 anos, com a possibilidade de ainda
serem mantidas a título de VPNI, no que sobejar aos aumentos, ao que aparenta, a pior situação relatada
pelo TCU, na apuração desse indício específico, como se deverá proceder nos casos de servidores que
acabaram se aposentando durante o curso dessa apuração de indícios, a exemplo das servidoras desta
Seccional do Pará ESTHER DOLORES DE PARIJÓS GALENDE e LEILA SOCORRO EIRÓ DO
NASCIMENTO, quando ainda não aclaradas as dúvidas que oram se levantam, e sem a decisão final da
egrégia Presidência de nosso TRF1, e tiveram que perder a parcela dos quintos decorrentes da função
comissionada de Executante de Mandados, sob os argumentos da ilegalidade dos quintos de Executante de
Mandados, que decorreriam de uma gratificação geral devida a todos os oficiais de justiça, não tendo, assim,
natureza jurídica de função comissionada, e, ainda, não se poderia sequer optar entre as vantagens dos
quintos e a GAE, o que entremostra que essa clientela pode está suportando decisão ainda não definida pela
alta Administração, e quando comparada aos servidores em atividade e já aposentados anteriormente, que
continuam a receber as duas parcelas atualmente?
R; Não há qualquer malferimento ao Princípio da Isonomia, uma vez que a decisão está sendo adotadas para
todos, dissentido apenas o tempo para a aplicação. Alguns de maneira mais rápida outros um pouco mais
devagar, porque as situações particulares divergem.
b) caso a decisão de retirada dos quintos permaneça com relação às servidoras indicadas no item 1, o
indício deixou de ser procedente após a inatividade, ou remanesce alguma providência a ser adotada pela
Administração com relação à atividade?
R. já tendo havido a revisão determinada pelo TCU, nada mais há para ser feito pela Administração.
c) como proceder na situação daqueles servidores que atualizaram parcelas menores de quintos pelas de FC-
5 de Executante de Mandados, pode ser dados a eles, ativos e inativos, a possibilidade de optar pela
reincorporação dessa parcelas menores, substituindo-as pelos quintos de Executante de Mandados,
mantendo-se o seu pagamento junto com a GAE? de Aposentadoria.
R.:  Vamos tratar apenas dos servidores ativos, uma vez que os atos de aposentadoria dos servidores inativos
estão submetidos ao TCU, que irá julgar a legalidade do Ato. No caso dos ativos, a concessão de quintos deve
ser revista e excluídos os quintos concedidos pelo exercício da Função Comissionada de Executante de
mandados, mantidos os quintos originários de outras funções que pode ser pago cumuladamente com a GAE.
d) como proceder à apuração de indícios com relação aos inativos, cuja competência para a concessão é do
TRF1, se serão iniciados pelas Seccionais, com a intimação dos aposentados para apresentação de defesa,
com a remessa posterior dos autos para o nosso Tribunal, para decidir e demais atos, ou esses atos deverão
ser apenas informados ao TRF1 e deixar que a Corte delibere com relação a eles, funcionando as Seccionais
como executoras? e) na hipótese dos inativos, instituidores de pensão e seus respectivos pensionistas, como
deve ser feita a apuração, para definição dos afetados na apuração de indícios, em face da mais recente
decisão do STF, em sede de repercussão geral, no RE 636553, tema 445, quando o Tribunal fixou a tese: "Em
atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos
ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma
ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"? f) de outro lado, em prestígio ao
parecer DILEP 8834048, exarado no PA 0020101-85.2019.4.01.8000, importante trazer à lume as situações
de Oficiais de Justiça ou ocupante de outros cargos, ou os dependentes de pensão, que embora não
acumulem atualmente quintos + GAE, recebem quintos e/ou opção de função (art. 193, da Lei nº 8.112/1990)
decorrentes das FC de Executante de Mandados, já que há uma indicação de que eventualmente tais
vantagens podem ser tidas por ilegais, conforme voto condutor do Acórdão 2.784/2016-TCU-Plenário: f.1)
oficiais de justiça que foram readaptados para outros cargos e mantiveram o pagamento dos quintos de
executante de mandados, mas que atualmente não acumulam esse pagamento com a GAE, eles perderão os
quintos eventualmente ilegais também; f.2) servidores inativos ou os pensionistas que acumulam opção de
função FC-5 de executante de mandados (art. 193, da Lei nº 8.112/1990) e/ou quintos de executante de
mandados; Nesses casos deve-se proceder ou não a alguma apuração e, se for o caso, a revisão deve
obedecer a algum prazo decadencial ou prescricional, considerando a data da readaptação ou eventual
inativação ou concessão de pensão e seus registros pelo TCU?
R. Por primeiro, esclareço que a competência do TRF1 é apenas para revisão do Ato em si, não para excluir
parcelas concedidas pelo diretor do Foro. Ademais, para os inativos e pensionistas cujos atos já foram objeto
de julgamento pelo TCU, não é possível a revisão administrativa. Para os inativos e pensionistas, cujo atos
ainda estão submetidos ao TCU deve-se aguardar o julgamento pela corte de Contas.

 

DO CASO CONCRETO: O cerne da questão é verificar se há pagamento cumulado de
GAE e VPNI, decorrente de função de executante de mandado. 
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O Tribunal de Contas da União (Acórdão do Plenário - 10532360), órgão responsável

pelo controle externo e pela aferição da legalidade do atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de
aposentadorias, reformas e pensões, considerou ilegal a acumulação de GAE com VPNI, decorrente de
função de executante de mandados, ao fundamento de que tanto a GAE como a FC-5 de executante de
mandado não possuía natureza de função, sendo paga a todos os ocupantes do cargo de Analista Judiciário,
especialidade de Oficial de Justiça.

 
O Conselho da Justiça Federal, por sua vez, alinhou-se com o entendimento do Tribunal

de Contas, no sentido de considerar ilegal a percepção cumulada da GAE com a VPNI, decorrente de
exercício de função comissionada de executante de mandado, e decidiu que devem ser atendidas às
exigências do Órgão de Controle Externo, determinando a instauração de 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".

 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos dos pareceres da DILEP

n. 8834048, 11435919 e 10168786, considerou indevido o pagamento de forma cumulativa dos
quintos/décimos com a Gratificação de Atividade Externa – GAE e orientou as Seccionais a proceder a
instauração de processos administrativos individuais para averiguar o indício de ilegalidade apontado pela
Corte de Contas. 

 
Em homenagem ao princípio do contraditório, a parte interessada foi notificada para

apresentar defesa, no prazo de 60 (sessenta) dias. Da análise das alegações do(a) Oficial(a) de Justiça na
defesa, tais como natureza distinta entre a GAE e a função comissionada, ofensa a segurança
jurídica, irredutibilidade dos vencimentos e decadência, verifico que não foi apresentada nenhuma tese
diferente ou argumento novo daqueles rechaçados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, no
Acórdão nº 2784/2016, hábil a ensejar uma uma nova análise. Assim sendo, não subsistem os fundamentos
de fato e de direito ventilados  pela defesa, à vista do que já foi decidido pelo Tribunal de Contas da
União, sobretudo por ser ele o órgão responsável pela aferição da legalidade, por ocasião do julgamento da
aposentadoria do servidor. 

 
Considerando que a decisão do Conselho da Justiça Federal possui caráter vinculante,

que o Tribunal de Contas da União é o órgão fiscalizador dos atos de pessoal, de aposentadoria e pensão, e
tendo em vista o posicionamento e as orientações prestadas pelo Egrégio Tribunal Regional
Federal/DILEP, concluo que a ilegalidade do pagamento cumulativo da GAE com a VPNI (decorrente de
execução de mandado) já é assunto sedimentado, restando a esta Direção do Foro se curvar ao efeito
vinculante da decisão do Conselho Superior, determinando o seu cumprimento, mediante a aplicação da
absorção das parcelas da VPNI, decorrente de função comissionada de executante de Mandado, com os
reajustes progressivos concedidos ao longo dos últimos cinco anos, a contar da notificação do servidor. 

 
Cumpre destacar que, de acordo com as recomendações do Tribunal de Contas da União

e do Conselho da Justiça Federal, que a parcela que for considerada ilegal deve ser absorvida por reajustes
passados e futuros, se for o caso, até a sua extinção, tendo como referência os reajustes progressivos
concedidos ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, contados a partir da notificação do servidor. Ademais, não
se deve olvidar que o (a) Oficial (a) de Justiça servidor em questão ficará dispensado(a) da reposição dos
valores pretéritos, recebidos de boa-fé.

 
DO DISPOSITIVO DA DECISÃO: Ante o exposto, diante do reconhecimento pelo

Tribunal de Contas da União do acúmulo ilegal do pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada (VPNI - Quintos ou Décimos) da Função Comissionada paga a Oficial de Justiça Avaliador
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Federal, cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), assim como a decisão
do Conselho da Justiça Federal e os Pareceres DILEP/TRF1ª Região nº
8834048, 11435919 e 10168786, todos no mesmo sentido, corroborado pelo disposto no § 2º do art. 16
da Lei 11.416/2006, determino:

a)  a aplicação da absorção da parcela da VPNI 5/5 (cinco quintos) incorporados da
Função Comissionada (FC-05), exclusivamente decorrentes do exercício de função de
executante de mandados, conforme informado pela SECAP e SEPAG (10754828 e
10785851) recebida pelo (a) servidor(a) Rosane Maria Carvalho da Silva, tendo como
referência os reajustes progressivos concedidos aos longo dos últimos 5 (cinco) anos,
conforme previsto na Lei nº 13.317/2016, havendo absorção da VPNI pelos aludidos
reajustes, eles deverão ser, imediatamente, excluídos do contracheque do servidor; caso
haja valor residual, esse será pago como VPNI, absorvível por reajustes futuros;
b) dispensar a parte interessada da reposição de valores, em face da sua patente boa-fé
objetiva, até a data da publicação desta decisão;
c) encaminhe-se o processo ao NUAUD, para verificar se os indícios de ilegalidade
apontado pelo TCU foram afastados;
d) encaminhe-se o processo a unidade de lotação da parte interessada, para que a
respectiva Chefia adote as medidas necessárias a comprovar que deu ciência ao servidor em
questão deste decisum;
e) indefiro o pedido de suspensão do presente processo administrativo, uma vez que a
representação apresentada pela FENASSOJAF (11695712) ao TCU, não possui o condão
de suspender os processos administrativos em curso na Justiça Federal.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

 

Juiz Federal FÁBIO MOREIRA RAMIRO
Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia
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