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RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

Marcos William Martins de Oliveira, desde 2 de julho de 2009 titular do cargo de
Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de primeiro grau da Primeira
Região, quando deixou, por força do ATO/PRESI 630-532, o exercício da Especialidade de Execução de
Mandados, em virtude de readaptação levada a efeito com base no parágrafo 2ª do artigo 24 da Lei 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, manifesta recurso administrativo por meio do qual busca obter a reforma de r.
decisão do MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará que, na linha de
entendimento firmado por este Conselho de Administração no julgamento do PAe/SEI PA 0008506-
64.2016.4.01.8010, julgou extinto, sem apreciar o mérito da questão em causa, o presente processo, no
qual postula ver restabelecido, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 109, em 13 de
novembro de 2019. o pagamento da remuneração do cargo anteriormente ocupado, qual seja: analista
judiciário - executante de mandados. Considerou a ilustre autoridade julgadora que o exercício de ação
judicial ajuizada com o fim de ver anulado o ato de readaptação determina renúncia tácita à formulação do
pleito na via administrativa.

 

Invocando a disposição inscrita no parágrafo 13 do artigo 37 da Carta Constitucional,
introduzido pelo diploma reformador em referência, segundo o qual o "servidor público titular de cargo
efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer
nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de
destino, mantida a remuneração do cargo de origem” . insiste em sua aplicação à hipótese em causa,
argumentando, em síntese, que as emendas constitucionais, na linha de jurisprudência da Suprema Corte,
são dotadas de retroatividade mínima, alcançando "os efeitos futuros de atos praticados no passado", salvo
disposição expressa em sentido contrário.

 

Instruído com o Parecer Dilep 167 (12470407), opinando pela confirmação do decidido,
os autos me vieram redistribuídos e os trago à deliberação do órgão colegiado.

 

É o relatório.
 

VOTO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

À diferença do que se verificou no PAe/SEI 0008506-64.2016.4.01.8010, em que o ora
recorrente procurou obter a anulação do ato administrativo de readaptação, com a consequente
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desconstituição de seus efeitos desde sua edição, no ano de 2009, invocando como causa de pedir
fundamentos de ilegalidade em decorrência da diversidade da atribuição dos cargos, ausência de
equivalência e redução de vencimentos, aqui busca ele restabelecer a mesma remuneração percebida
quando desempenhava a especialidade de execução de mandados, com base em norma constitucional
superveniente que passou a assegurar expressamente, na readaptação, o mesmo padrão remuneratório
percebido antes da limitação de capacidade que a determinou. 

 

Embora, pois, pretenda o ora recorrente, em ambos os processos, nos seus efeitos
práticos, o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atividade Externa - GAE, naquele anterior
com efeitos  retrospectivos a 2009, aqui com eficácia prospectiva a contar da promulgação da Emenda
Constitucional de 2019, já se vê que não se trata de repetição de idênticas pretensões, nem de que o objeto
da presente demanda administrativa esteja sendo impugnado na via judicial. Essa circunstância, aliás, de
se tratar de pretensões distintas, já fora por mim salientada no Despacho 12264462, não dando espaço, a
meu ver, para se cogitar de renúncia tácita no caso em exame.

 

Sem embargo, porém, do pontuado, o exame de mérito da pretensão, por se tratar de
causa madura de deliberação administrativa, não assegura melhor sorte ao servidor.

 

Com efeito, a readaptação operada em 2009 fez romper a situação funcional pretérita e
surgir uma nova, na qual o agora recorrente passou a exercer tão só as atribuições do cargo para o qual foi
readaptado, de Analista Judiciário, Área Judiciária. Cessou o pagamento da Gratificação de Atividade
Externa exatamente porque cessou o exercício de atividade externa de execução de mandados, até como
compensação para os gastos que a atividade não mais desempenhada acarretava.

 

Para restabelecer o pagamento da vantagem pecuniária, seria necessário desfazer o ato
aperfeiçoado no passado, muito antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, dando ao
preceito invocado como causa de pedir retroatividade máxima, em momento algum concebido pelo poder
reformador. Não se trata, evidentemente, sequer da chamada retroatividade mínima, em que a norma
posterior alcança os efeitos futuros dos atos ocorridos no passado, pois é certo que, com a readaptação
ocorrida em 2009, a Especialidade Execução de Mandados deixou de existir para o servidor e, da mesma
forma, qualquer efeito dela consequente, como a vantagem pecuniária concebida para compensar seu
exercício.

 

Nessas condições, não identificando a existência do direito pretendido, nego, pelos
fundamentos enunciados, provimento ao recurso.  

  

É como voto.
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
03/11/2022, às 10:36 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16553701 e o código CRC 787A3024.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA
 

ADMINISTRATIVO. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE
EXTERNA DE EXECUÇÃO DE MANDADOS, COM O CONSEQUENTE FIM DO
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO CONCEBIDA PARA COMPENSAR OS GASTOS
DECORRENTES DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA
CONSTITUCIONAL 103/2019. EXAME DE MÉRITO DA PRETENSÃO VEICULADA.
INEXISTÊNCIA, PORÉM, DO DIREITO PRETENDIDO.
1. Embora em processo administrativo anterior o ora recorrente, impugnando inclusive na via judicial, sob
fundamentos de ilegalidade, ato de readaptação aperfeiçoado no ano de 2009, do qual decorreu a cessação
do pagamento da Gratificação de Atividade Externa - GAE, pretendesse ver restabelecido o pagamento da
vantagem pecuniária em referência, não repete igual pretensão no presente feito administrativo, pois
mesmo perseguindo igual objetivo pecuniário, o faz com causa de pedir diversa, sustentada em norma
constitucional superveniente, dada à luz mediante reforma promulgada no ano de 2019.

2. Inocorrência, aqui, de renúncia tácita, desautorizando o fundamento com base no qual o processo
administrativo foi julgado extinto, sem exame do mérito da pretensão deduzida.

3. Circunstância, porém, que não determina melhor sorte ao recorrente, pois a readaptação operada em
2009 fez romper a situação funcional pretérita e surgir uma nova, na qual passou ele a exercer tão só as
atribuições do cargo para o qual foi readaptado, de Analista Judiciário, Área Judiciária. Cessou o
pagamento da Gratificação de Atividade Externa exatamente porque cessou o exercício de atividade
externa de execução de mandados, fundamento para a rubrica.

4. Para restabelecer o pagamento da vantagem pecuniária, seria necessário desfazer o ato aperfeiçoado no
passado, muito antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, dando ao preceito invocado
como causa de pedir retroatividade máxima, em momento algum concebido pelo poder reformador. Não se
trata, evidentemente, sequer da chamada retroatividade mínima, em que a norma posterior alcança os
efeitos futuros dos atos ocorridos no passado, pois é certo que, com a readaptação ocorrida em 2009, a
Especialidade Execução de Mandados deixou de existir para o servidor e, da mesma forma, qualquer
efeito dela consequente, como a vantagem pecuniária concebida para compensar seu exercício.

5. Recurso não provido.

 

ACÓRDÃO
 

O Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
 

Conselho de Administração no dia 24/10/2022.

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Relator
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
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