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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8.669/2012- TRFl

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator):

- Trata-se de Processo Administrativo formado a partir de comunicação, por parte da
Polícia Rodoviária Federal, da conversão da vacância do servidor Sidenilto Corrêa de
Paula em demissão, pelo cometimento de infrações previstas nos arts. 117, IX e 132,

IV, da Lei 8.112/90.
O servidor, do quadro de pessoal da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Estado do Amazonas, solicitou e obteve vacância do cargo de policial rodoviário
federal em razão da sua nomeação para o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária,
Especialidade Execução de Mandados, na Subseção Judiciária de Tabatinga.
Sua posse na Justiça Federal se deu em 11/07/2012, antes de concluído
o procedimento investigatório no âmbito da Policia Rodoviária Federal, e, em
19/10/2012, findo aquela investigação, portaria do Ministro da Justiça converteu em
demissão a vacância antes obtida pelo servidor, invocando os arts. 117, inciso IX, e
132, inciso IV da Lei 8.112/90, e determinou a remessa de cópias de documentos a
este Tribunal, para conhecimento das ilicitudes cometidas no âmbito do DPRF, para
"adoção das providências legais cabíveis, especialmente as previstas nos arts. 136 e
137 da lei em referência ." (fi. 13) .
Neste Tribunal, após a manifestação da Secretaria de Recursos Humanos,
o servidor foi notificado e trouxe defesa (fls. 21 - 46), destacando, entre outros
fundamentos, a legalidade da sua nomeação para a Justiça Federal, e a ilegalidade da
portaria do Ministro da Justiça, convertendo, sem base legal adequada, o ato legítimo
de vacância em demissão.

É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator):
-

1. A Secretaria de Recursos Humanos, com base na análise dos documentos

encaminhados pela Polícia Rodoviária Federal, entre eles a cópia do Processo
Administrativo Disciplinar n. 08669.002650/2009-94, que culminou na conversão da
vacância do servidor em demissão, manifestou-se, em 20/09/2013, antes da defesa
do interessado, afirmando que : i) a vacância foi concedida ao servidor sem que o
•

processo administrativo disciplinar houvesse sido concluído;

ii) a conversão de

vacância em demissão não encontra amparo na legislação; iii) na ocasião da
publicação da demissão, o servidor já se encontrava em exercício do cargo atual, na
Subseção Judiciária de Tabatinga; iv) a fundamentação legal do ato de demissão
implica impossibilidade de seu retorno ao serviço público; v) os atos praticados pelo
TRF da 1a Região não estão eivados de vício de legalidade, pois, quando praticados, o
servidor ainda se encontrava em vacância do cargo anterior (fls. 14 - 19).
A manifestação do interessado, como já dito, contesta a legalidade de
Portaria 2.614 de Ministério da Justiça, que converteu a sua declaração de vacância
em demissão, e pugna pela legalidade dos atos praticados pelo TRFl, requerendo: i) a

•

não aplicação da regra contida no artigo 137, parágrafo único da Lei 8.112/90; ii) o
reconhecimento da legitimidade do exercício do cargo no TRFl; iii) a consideração
estrita dos efeitos ex nunc da norma punitiva; iv) a sua manutenção no exercício do
cargo que ora ocupa.
Em nova manifestação, a SECRE acena com a possibilidade de anulação
do ato de nomeação do servidor, uma vez que a Administração deve anular os seus
próprios atos, quando eivados de vício de ilegalidade, e pelo fato de terem decorrido
pouco mais de 20 meses desde sua nomeação na justiça federal.
Cita, ainda, a Resolução no 3 - CJF, que exige, para a investidura em
cargo efetivo, que o servidor não tenha sido demitido do cargo anterior, observando
que, a despeito de, no momento de sua investidura no cargo, não ter sido (ainda)
declarada sua demissão, já havia processo administrativo disciplinar em andamento,

TRF-1• REGIÁO~MP. 15-02-04

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

iniciado antes da posso no novo cargo, o que já constituiria em
deferimento da vacância.

2. Eis os termos da sua manifestação, firmada Em 21/03/2014, nos
excertos mais pertinentes e relevantes:
( ... ) Trata o presente processo de providências a serem adotadas
por este Tribunal em virtude da conversão do ato de vacância em
demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal ocupado por
SEDENIL TO CORREA DE PAULA, que atualmente exerce o cargo
de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de
Mandados na Seção Judiciária do Estado do Amazonas.
( .. .)
DO RESUMO DOS FATOS
4. Em breve histórico, assinale-se que antes de formalizada a
demissão do servidor SIDENIL TO, mediante a citada Portaria n .
2.614, de 18/10/11(cujo ano correto é 2012, embora por erro
material conste 2011), ele havia sido nomeado neste Tribunal por
meio do ATO/PRESI/SECRE 916, de 25/ 06/ 2012, publicado no dia
28 subsequente, para o cargo de Analista Judiciário, Área
Judiciária, Especialidade Execução de Mandados, no quadro de
pessoal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, Subseção
Judiciária de Tabatinga, f/. 5.

•

5. Posteriormente à referida nomeação, foi editada a Portaria n.
1 .619, de 6/9/2012, do Coordenador-Geral de Recursos Humanos
da PRF, com efeitos a partir de 11/ 07/2 012, data do exercício do
servidor SIDENIL TO na Justiça Federal do Amazonas, para
declarar a vacância no cargo de Policial Rodoviário Federal em
virtude de posse em outro cargo inacumulável.

6. Quando entrou em exercício no mencionado cargo em
11/7/2012, o servidor já respondia a processo administrativo
disciplinar-PAD, fato desconhecido por este Tribunal. Referido
processo foi instaurado pela 3a Superintendência Regional da
Polícia Rodoviária Federa l no Estado de Mato Grosso do Sul, pela
Portaria n. 72, de 8/4/2009, a partir de cópias extraídas dos
autos da ação penal pertinente e encaminhadas de ordem do
Juízo Federal da 1 a Vara Federal de Três Lagoas da 3a Subseção
Judiciária de Mato Grosso do Sul por meio do Ofício n.
0069/2009-CR-/nc, especialmente o Relatório de Inquérito Policial
71/2008-DPF, do qual resultou a operação deflagrada "Diamante
Negro", dando conta de que policiais rodoviários federais, entre
os quais SIDENIL TO, estariam, mediante recebimento de
vantagem indevida, dando cobertura à extração ilegal de carvão e
escoamento a siderúrgicas de Minas Gerais. A com1ssao
processante foi regularmente instalada em 22/4/2009 e os
trabalhos foram concluídos em 21/ 06/2011, tendo culminado,
após parecer da CONJUR/MJ/AGU, na demissão do servidor em
19/10/2012, como dito.

•

7 . Em atendimento à solicitação da área de legislação de pessoal
desta Secretaria foi encaminhada pela PRF mídia contendo cópia
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8. Esta Secretaria levantou algumas questões preliminares e com
vistas ao cumprimento do princípio do contraditório e da ampla
defesa, propôs a oitiva do servidor para que se manifestasse
acerca do assunto, especialmente quanto aos efeitos da Portaria
2.614, de 2014, do Ministério da Justiça e os desdobramentos daí
decorrentes, fls. 14/19.
DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA DO SERVIDOR

9. Em apertada síntese, assinale-se que, em sua defesa, o
interessado alega que a pré-falada Portaria 2.614 foi editada em
desacordo com as normas vigentes por absoluta ausência de
previsão legal da conversão de vacância decorrente de posse em
cargo inacumulável em demissão e que a decisão foi adotada em
processo administrativo disciplinar eivado de vícios, fls. 21/46.
1 O. Sustenta que os atos praticados no âmbito deste Tribunal
relativos à nomeação, posse e exercício no cargo atualmente
ocupado foram legítimos, tendo inclusive o TCU se manifestado
pela legalidade dos atos de admissão no Acórdão n. 7.370/2012TCU, f/. 47.
11. No tocante ao art. 172 da Lei 8.112/90, pondera que apenas
as espécies exoneração a pedido e aposentadoria voluntária do
gênero vacância podem ser concedidas após a conclusão do
processo administrativo disciplinar a que responder o servidor,
estando a espécie "posse em outro cargo inacumulável" afastada
dessa restrição
12. Entende que não pode o órgão concedente, no caso a PRF,
praticar novo ato contrário com a pretensão de efeitos
retroativos, pois fere direitos públicos e individuais, frustrando a
segurança jurídica, e nenhum ato de conversão jamais poderá
causar prejuízos, restando nula a portaria de conversão de
vacância em demissão .

•

13. Defende a impossibilidade de anulação dos referidos atos
administrativos pelo TRF, pois conclui que todos estão em perfeita
harmonia com as exigências de validade, não sendo caso de
ilegalidade do ato, e que a concessão da vacância pela PRF não
pode ser questionada neste Tribunal, pois foi praticada em outra
esfera administrativa desvinculada.
14. Aduz, ainda, que "o ato de conversão de vacância em
demissão sequer tem o condão de tomar ilegais os atos pretéritos
de nomeação, posse e exercício praticados pelo Tribunal,
porquanto aquela pena é posterior e não retroage seus efeitos,
sob pena de violar o princípio constitucional da irretroatividade da
pena. "
15. A seu sentir, o art. 13 7 da Lei 8 .112/90 não estabelece a
perda de outro cargo ocupado pelo servidor demitido, pois trata
de sua incompatibilização para nova investidura, podendo assim
ser considerados válidos os atos de nomeação e posse do outro
cargo investido que foram anteriores ao do que ensejou a
demissão. Nesse caso, a expressão "nova investidura" e retorno
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16. Por derradeiro, destaca que "nenhuma providência ou
regularização cabe ao TRF1, seja pela absoluta impossibilidade
por ausência de competência (independência dos órgãos), seja
porque tal seria a extensão dos efeitos sancionatórios que
culminaria na repetição das penalidades (bis in idem)."
17. Ao final, ao argumento de que é legítima sua nomeação,
posse e exercício no cargo que ora ocupa, requer que se
considere
a
posição
de
tribunais
pátrios
quanto
à
inconstitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei n.
8.112/90, bem como interpretação esposada por este Tribunal no
sentido de que se aplicada aquela norma não atinge o cargo atual
e ainda que seja(m):

•

a) reconhecida a legitimidade do exercício do cargo no TRF 1
pelo interessado a partir de uma análise conjunta do
parágrafo umco do art. 137 da Lei n. 8.112/90/
interpretando-o em consonância com seu caputj conforme a
boa técnica jurídica;
b) considerado o princípio da não invasão de competências
administrativas, que reforça o impedimento de que
superveniente
demissão,
mesmo
se
fosse
válida,
desconstitua quaisquer dos requisitos já preenchidos na
ocasião da posse no TRF1;
c) reconhecidos os efeitos estritamente ex nunc da norma
punitiva, se constitucional for, nos limites da proibição da
recondução e de "novas investiduras" a partir da sentença,
bem como dos princípios proibitivos do bis in idem, princípio
do prejuízo, segurança jurídica, proibição da reformatio in
pejus, da analogia in malam partem, proibição de venire
contra factum proprium, da boa-fé objetiva e da
impossibilidade de recebimento da pena de demissão
mediante ato de conversão com o efeito de transmudá-la
para tempo anterior ao término do PAD para, ao final,
manter o servidor no cargo atual, confirmando a legalidade
de todos os atos praticados pela administração desse
Tribunal referentes a sua nomeação, posse e exercício.

•

DO PARECER N° 141/2012/EVX/CAD/CONJURN-MJ/CGU/AGU
18. Aberto o contraditório e a ampla defesa ao servidor
SIDENIL TO CORRÊA DE PAULA que pôde manifestar-se a respeito
do assunto, passa-se a tecer considerações com desvelo acerca
do tema, pelo que é conveniente, preliminarmente, transcrever
trechos do fidedigno parecer em epígrafe da Consultoria Jurídica
do Ministério da Justiça vinculado à CGU/AGU, que motivou a
decisão exarada na Portaria n. 2.614, de 18/10/2011, e retrata
com exatidão a gravidade da conduta praticada por SIDENIL TO,
hoje servidor da Justiça Federal do Amazonas, quando ainda era
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Policial Rodoviário Federal, e que lamentavelmente
sua demissão no cargo anterior:
145. Quanto ao enquadramento proposto pelo Trio
Processante, não há dúvidas de que os acusados Sidenilto,
( .•. ) incidiram na proibição contida no art. 117, inciso
IX, todos da Lei n . 8.112/90, uma vez que, no
exercício das suas funções, visivelmente, propiciaram
proveito a terceiros (motoristas de veículos de carga,
ônibus de turismo, empresários) ao procederem da forma
como foi desvendada pela Operação Diamante Negro.
Praticaram,
outrossim,
ato
de
improbidade
146.
administrativa, pois de forma intencional e desonesta, promoveram o desvirtuamento do Serviço
Público Federal em seus fundamentos básicos,
violando
os princ1p1os norteadores do Estado
Democrático de Direito, quando não os princípios da
legalidade, honestidade e lealdade às instituições,
notadamente à Polícia Rodoviária Federal, quanto à
sua finalidade institucional de fiscalização em
rodovias federais

•

(. .. )

155. Por todo o exposto, entendo que restou devidamente
comprovadas a autoria e a materialidade para enquadrar os
Paula
( ••• )
nas
indiciados Sidenilto Corrêa de
transgressões disciplinares previstas nos artigos 117,
inciso IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou
de outrem em detrimento de dignidade da função pública),
132 incisos IV(improbidade administrava) todos da Lei n°
8.112/90, (sic)

( ... )
159. Considerando a natureza e a gravidade das
infrações cometidas, os danos causados para o serviço
público, as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem
como os antecedentes funcionais dos servidores (fls.
461/501), a penalidade a ser aplicada aos Policiais
Rodoviários Federais Sidenilto Corrêa de Paula, ( ... ) pelas
condutas praticadas é a de DEMISSÃO.

•

(. .. )

182. Por todo o exposto, opino pelo acolhimento parcial do
Relatório Final elaborado pela Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar acostado às fls. 4251/4751 dos
autos para sugerir:
( .. .)
d)
o enquadramento dos seguintes Policiais Rodoviários
Federais da seguinte maneira:
- SIDENIL TO CORRÊA DE PAULA, matrícula SIAPE n
no 1480807, nas infrações disciplinares previstas no art.
117, inciso IX (valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
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função pública) e no art. 132, incisos IV (impro~c.r.:~tt
administrativa) todos da Lei no 8.112/90, tornan
passível de sofrer, em tese, a penalidade de DEMISSÃO, por
força do art. 132, incisos IV e XIII, da Lei no 8.112/90,
considerados a natureza das transgressões praticadas, suas
respectivas gravidades e circunstâncias,
os danos
decorrentes para o serviço público, a repercussão dos
fatos e o antecedentes funcionais de fls. 477/479, em
conformidade com o disposto no art. 128 da Lei no
8.112/90, cabendo na espécie, por analogia ao artigo 172,
§único, a conversão do ato de vacância do servidor em
demissão. (grifou-se)
19. Com relação à conversão do ato de vacância em demissão
assim se posicionou a ilustre parecerista:
161. Todavia, a Corregedoria-Geral da Polícia Federal, por
meio do Oficio n° 069/2012/CG (fls. 4.865), encaminhou a
esta Consultoria Jurídica cópia do processo que trata do
pedido de vacância formulado pelo acusado Sidenilto Corrêa
de Paula, tendo em vista a posse em outro cargo público
inacumulável (fls. 4.849)

•

162. Desta forma, o ato de vacância deferido ao servidor
deverá ser convertido em ato de demissão, por analogia ao
artigo 172, § único, da Lei no 8.112/90, devendo ser
remetida ao órgão no qual o acusado foi empossado, para
conhecimento e adoção das providências cabíveis, cópia do
julgamento
proferido
neste
processo
administrativo
disciplinar.
(

...)

27. Relevante destacar, ainda, que a Resolução n° 3, de 10 de
março de 2008, do Conselho da Justiça Federal, cujas
decisões têm caráter vinculante perante este Tribunal, exige, na
documentação para efeito de investidura em cargo efetivo, cargo
em comissão e funções comissionadas dos Quadros de Pessoal do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus
declaração de que o servidor não esteja incurso no art. 137
da Lei n° 8.112, de 1990, sob as penas da lei, ou seja para
tomar posse deve atestar que não foi demitido em cargo
anterior.

•

( ...)
37. Aliás, a rigor, a PRF deveria aguardar o desfecho do PAD para
exonerar o servidor, na forma do "caput" do art. 172 da Lei
8.112/90, pois o servidor que responder a processo disciplinar só
poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do feito e o
cumprimento da penalidade, acaso aplicada, sendo a declaração
de vacância decorrente da posse em outro cargo inacumulável um
desdobramento da exoneração, embora se tratem de espécies do
gênero vacância. Daí se originou o imbróglio que ora se procura
suplantar, pois o fato jurídico novo que adveio, repercute no ato
de nomeação no âmbito deste Tribunal. Destaque-se, ainda, que
decorreram menos de 4(quatro) meses entre a nomeação do
servidor pelo ATO/PRESI/SECRE 916, de 25/06/2012, pelo
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Tribunal e a conversão do ato de vacância em d
issão :0
pela PORTARIA n. 2614, de 18/10/2012, no Ministe r.
Justiça, muito embora mais de 20 meses se passaram para
a definição do assunto em exame.
38. Por outro lado, não há que se falar em qualquer vinculação ou
subordinação do TRF em relação à PRF, pois aqui se cuida de
determinação imposta pela Lei 8.112/ 90 no âmbito do serviço
público federal "lato sensu ", porquanto ambos os órgãos são
regidos pelo mesmo Regime Jurídico Único que veda ao servidor
demitido a possibilidade de ingressar no serviço público federal,
quer seja no caso da infração tipificada no art. 11 7, IX, por cinco
anos, ou no art. 132, V, de forma permanente. Assim, a medida
vincula as distintas instituições e inegavelmente gera impacto no
cargo atual, mas sem afrontar a autonomia administrativa e a
independência dos poderes constituídos.
39. Tanto é assim que não se pode cogitar de o tribunal entrar
nas questões levantadas pelo interessado, relativamente à
suposta ilegalidade da Portaria n. 2.614/ MJ, em decorrência da
conversão do ato de declaração de vacância em demissão e de
eventuais vícios cometidos no Processo Administrativo Disciplinar,
assuntos que incumbe à Polícia Rodoviária Federal avaliar ou
serem apreciados na via judicial. Inclusive o servidor aguarda o
desenrolar do MS 19771 no STJ que questiona procedimentos do
PAD. Ademais, se porventura a demissão em tela for invalidada
por decisão administrativa ou judicial cabe a reintegração que é
reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, na
forma do art. 28 da Lei 8.112/ 90, com ressarcimento de todas as
vantagens.

•

(. ..)

41. Em relação à jurisprudência sobre o tema, observe-se arestos
colhidos do STJ, que admitem a invalidação de demissão no caso
de servidores já empossados:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE
PECULATO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDER A
NOMEAÇÃO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I - Consoante entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça, não há ofensa a direito líquido e certo na hipótese
de negativa da Administração em proceder a nomeação em
cargo público de candidato que não tenha preenchido o
requisito de boa conduta, considerado essencial pela
legislação de regência. Precedentes.
II- A Lei Estadual n° 5 .256/ 66 - Estatuto dos Servidores da
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - prevê em seus
arts. 654, III e IV e 661 que para ingressar em cargo público
o candidato aprovado em concurso deve possuir honrada
conduta, aptidão para o exercício do cargo, bem como não
ter sido condenado definitivamente por crime doloso e não
ter sido demitido a bem do serviço público.
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IV - O fato de haver sido agraciado com indulto não altera a
situação do candidato, já que este benefício atinge somente
a pena imposta criminalmente, só alcançando os feitos
principais da condenação, subsistindo todos os demais
efeitos secundários penais e os ex trapenais. (RMS 17459 I
RS, Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
04/ 11/ 2004, publicado DJ 13/ 12/ 2004 p. 383)
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS .
1. É possível a invalidação de nomeação e a posse de
servidora que não atendeu aos requisitos legalmente
ex igidos, por ausência de boa conduta.
2. Uma vez respeitados o contraditório e a ampla defesa, é
perfeitamente cabível a apuração dos fatos imputados
através do competente processo administrativo disciplinar.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n° 20.931 SP(2005/ 0185979-0 - Relator MINISTRO JORGE MUSSI,
Quinta Turma do STJ, julgado em 17/3/2011)
42. A propósito, destaque-se trecho do voto do Relator do AgRg
no RMS n° 20.931 - SP em matéria que versa sobre servidora
condenada à pena de demissão a bem do serviço público por
infração a dispositivo do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, investida em novo cargo público quando
respondia a processo administrativo disciplinar:

•

Quanto ao mais, cumpre destacar o seguinte excerto do voto
condutor do acórdão recorrido, segundo o qual:
( ... ) a Administração tem a prerrogativa de impor prérequisitos para admitir servidores em seus cargos. Prérequisitos previstos em lei. Não preenchidos, significa que o
pretenso servidor não reúne condições morais de ex ercer as
atividades próprias do cargo. Desimporta se, quando da
investidura, não havia sido punida. Havia, }a,
procedimento administrativo disciplinar instaurado. E
isso já revelava informes depreciativos, o que não se
coaduna com o preconizado pela lei, que exige "boa
conduta'~ não se olvidando, nesse ponto,
do poder
discricionário da Administração Pública, já que o conceito
deste requisito legal é vago, indefinido (fi. 457).(grifou-se)
43. Nesse contex to, mister se faz ressaltar que não se olvida a
possibilidade da própria Administração Pública anular seus atos
ilegais, conforme entendimento consagrado na Súmula no 473 do
Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, in verbis:
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III - Na presente hipótese, o candidato efetivam~r:~te não
poderia ingressar no cargo de Oficial Escrevente 'Por. , não
preencher os requisitos previstos na legislação de regenoia, '
tendo em vista que foi condenado pelo crime de peculato
praticado no ex ercício anterior do mesmo cargo, tendo sido
decretada sua demissão, a bem do serviço público.

•

.

·
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44. Não obstante tal prerrogativa, o poder revisional da
Administração Pública, quando o ato administrativo repercutir na
esfera de interesse individual do administrado, não é absoluto,
pois se sujeita aos princípios constitucionais basilares do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o que foi
respeitado, sob pena de restar configurada uma atuação ilegal e
arbitrária da administração.
( .. .)

46. No tocante à legislação regente, tem-se que a Administração
deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de
ilegalidade ou revogá-/os por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, na forma do art.
53 da Lei n. 9784, de 1999, ao passo que pode anular atos que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários, que decai em 5
anos esse direito, nos termos do art, 54 da mesma lei. Enquanto
isso, a Lei 8.112/90 determina que a administração deverá rever
seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.
Nesse sentido, considerando que foram decorridos pouco mais de
20 meses desde a nomeação do servidor SIDENIL TO no cargo de
Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de
Mandados, é tempestiva e possível a anulação do ato.

•

(... )
54. Em última análise, em face do exposto, da legislação regente,
da jurisprudência sobre o tema, dos entendimentos doutrinários
colacionados, dos princípios que regem a Administração,
especialmente o da legalidade, embora o ato nomeação do
servidor SIDENIL TO no cargo de Analista Judiciário, Área
Judiciária, Especialidade Execução de Mandados tenha sido
considerado regular diante das circunstâncias presentes à época
do fato, porquanto o interessado ainda respondia a processo
administrativo disciplinar e preenchia os demais requisitos legais
para a posse, a partir do momento em que foi tornado sem efeito
a Portaria n. 1.619, de 18/10/20, e convertido o ato de
declaração de vacância em demissão, inaugurou-se uma nova
situação jurídica que constitui empecilho para a validade
legitimidade do ato de nomeação, por imperativo legal.

•

55. Destarte, considerando que o servidor SIDENIL TO CORREA
DE PAULA sofreu a penalidade de demissão no cargo
anteriormente ocupado de Policial Rodoviário Federal, prevista no
art. 132 da Lei 8.112/90, em razão de infrações disciplinares
cometidas e previstas nos arts. 117, IX, e 132, IV, da mesma lei,
o que constitui obstáculo para investidura em cargo público, na
forma do art. 137 do referido diploma legal e da Resolução nO 3,
de 1 O de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal, e no
caso de improbidade administrativa resulta na perda da função
pública, conforme rezam a Carta Magna e a Lei 8.429, de 1992, e
ainda que foi aberto o contraditório e a ampla defesa para
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56. Entretanto, como os atos praticados pelo agente público
envolvem interesse de terceiros, para não causar prejuízo é
imperativo que sejam convalidados. Com relação aos valores
recebidos pelo servidor, aconselha-se que seja dispensada a
devolução, pois, avocando o princípio da boa-fé, não poderia
prever que a conclusão do processo administrativo disciplinar
resultaria na pena de demissão.

•

57. Destarte, a considerar a tenuidade e complexidade de que se
reveste este feito é prudente, antes da tomada de decisão da
autoridade superior, submeter o assunto à elevada apreciação do
egrégio Conselho de Administração, com fundamento no art. 74,
inciso 11, do Regimento Interno. ( .. .)

3. Não me parece que deva prevalecer, pelo menos sem processo
administrativo, a sugestão da ilustre Diretoria da Secre, no sentido de que o ato de
nomeação do servidor seja pura e simplesmente tornado sem efeito a partir de
28/06/2012, data de sua publicação, com a dispensa dos valores recebidos pelo
servidor, de boa-fé.
Quando o servidor tomou

posse,

nada -

que fosse conhecido e

impeditivo -, impedia a sua nomeação, aprovado que fora regulamente em concurso
público, vindo a obter, em virtude da nomeação para cargo inacumulável, a vacância
do cargo antes ocupado na Polícia Rodoviária Federal, nos termos do art. 33, VIII da
Lei 8.112/90.
Se a Polícia Rodoviária Federal, ao deferir-lhe a vacância, agiu correta ou
•

incorretamente,

legal

ou

ilegalmente,

é

questão

alheia

às

preocupações

administrativas do Tribunal, que, afora a hipótese de processo judicial, não tem
competência para velar pela validade ou invalidade dos atos administrativos estranhos
à sua estrutura.
Sua nomeação, portanto foi regular e legal, e está produzindo os seus
efeitos. É certo que não comun icou ao Tribunal que estava respond endo a processo
disciplinar, o que também, ao que consta, não lhe foi exigido e nem constava de
normativo válido. A regra deve ser a presunção constitucional de inocência.
A Lei 8.112/90 afirma que, "no ato da posse, o servidor apresentará
declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função" (art. 13, § 5° ).
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A

norma

diz

respeito

a

cargo,

emprego

ou

função

(que é também uma forma de vacância) ou pedí-la em face da impossibilidade de
acumulação (art. 33, I e VIII), como ocorreu no caso.
A Resolução no 3, de 10 de março de 2008, do Conselho da Justiça
Federal, exige, na documentação para efeito de investidura em cargo efetivo, cargo
em comissão e funções comissionadas dos Quadros de Pessoal do Conselho e da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, declaração de que o servidor não esteja
incurso no art. 137 da Lei no 8.112, de 1990, sob as penas da lei.
Mas o servidor, àquela data, não havia sido demitido no âmbito da PRF, o
que somente ocorreu alguns meses depois •

com a conversão da vacância em

demissão, por uma atípica aplicação analógica do art. 172, parágrafo único da Lei
8.112/90 (fi. 61) -, não se podendo afirmar que agiu de má-fé no âmbito da Justiça
Federal.
Afirmei, acima, que não deveria preva lecer, pelo menos sem processo
administrativo, a sugestão da ilustre Diretoria da Secre, no sentido de que o ato de
nomeação do servidor fosse pura e simplesmente tornado sem efeito a partir de
28/06/2012, data de sua publicação, com a dispensa dos valores recebidos pelo
servidor, de boa-fé.
Indaga-se, nessa perspectiva, se deveria este Tribunal, em face da
comunicação da PRF, instaurar sindicância, ou mesmo processo administrativo, para
apurar o ocorrido, nos termos do art. 143 da Lei 8.112/90, resposta que julgo ser pela
negativa, pelo menos no atual cenário. Os atos de nomeação, posse e exercício foram
legais e o servidor não cometeu nenhuma falta disciplinar no âmbito da Justiça
Federal.
Não cabe, em face do princípio da legalidade, abrir apuração por falta
dada como cometida em outro órgão, anterior à investidura na Justiça Federal, e pela
qual, bem ou mal, já foi punido.
Segundo o parecer da Consu ltoria Jurídica do Ministério da Justiça, que
opinou pela aplicação do parágrafo único do art. 172 da Lei 8 .112/90, por analogia
(!):

145. Quanto ao enquadramento proposto pelo Trio
Processante, não há dúvidas de que os acusados Sidenilto,
( ... ) incidiram na proibição contida no art. 117, inciso
IX, todos da Lei n. 8.112/90, uma vez que, no
exercício das suas funções, visivelmente, propiciaram
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@!t:nd~ <29~nexea

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO

Praticaram/
outrossim/
ato
improbidade
administrativa, pois de forma intencional e desonesta, promoveram o desvirtuamento do Serviço
Público Federal em seus fundamentos básicos,
violando os princ1p1os norteadores do
Estado
Democrático de Direito, quando não os princípios da
legalidade, honestidade e lealdade às instituições,
notadamente à Polícia Rodoviária Federal, quanto à
sua finalidade institucional de fiscalização em
rodovias federais.
Não se tem, pelo menos no excerto do parecer, o detalhamento empírico
do que efetivamente aconteceu, quando mais não fosse, para que o Tribunal pelo
menos aferisse a gravidade dos fatos imputados ao ex-servidor da PRF.
A Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos ilegais,
conforme entendimento consagrado na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal,
que assim dispõe: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tomam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial."
Apesar de ainda estar em curso o prazo de três anos do estágio
probatório (art. 41 - CF e 20 - Lei 8.112/90), cujo termo final somente ocorrerá em
junho de 2015, não foi ilegal o ato de nomeação do servidor.
Ainda que fosse possível ao TRF - 1 desfazer o ato de nomeação do
servidor, se tivesse procedido com deslealdade com a Corte, por falta de declaração
de que estava respondendo a processo disciplinar - se isso lhe tivesse sido exigido , ainda assim se impunha o prévio processo administrativo.
A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça, relativa à
matéria, anota:
1. Esta Corte Superior/ de fato/ perfilha entendimento no sentido
de que a administração/ à luz do princípio da autotutela/ tem o
poder de rever e anular seus próprios atos/ quando detectada a
sua ilegalidade.

2. Todavia/ quando os referidos atos implicarem invasão da
esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados/ é
obrigatória a instauração de prévio processo administrativo/ no
qual seja observado o devido processo legal e os corolários da
ampla defesa e do contraditório.
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3. Agravo regimental não provido. 11 (AgRg
1253044/RS, 2a Turma, STJ, Rei. Ministro MAURO
MARQUES, DJe de 26/03/2012.)
Não consta,

por outro lado,

improbidade administrativa,

ou

que exista acusação formalizada

de processo penal, menos ainda

de

de sentença

condenatória, num ou no outro caso.

4 . Em face do ex posto -

nomeação, posse e exercício informados pela

legalidade, que não podem ser afetados pelo fato posterior da conversão, por
analogia, da vacância em demissão, e não tendo o servidor cometido nenhuma falta
disciplinar no âmbito da justiça federal - , determino o arqu ivamento do presente

expediente.

É o voto.
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