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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE ALAGOAS
NUAD - NÚCLEO DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA

AV. DEP. JOSÉ LAGES, 555, 10º ANDAR, PONTA VERDE, MACEIÓ/AL, CEP 57035-330, FONE (82) 3215-4900

 
PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00253/2019/NUAD/PFAL/PGF/AGU

 
PROCESSO JUDICIAL: 0064700-12.1989.5.19.0003
 
NUP: 00407.058167/2017-43 (REF. 0064700-12.1989.5.19.0003)
INTERESSADOS: ANTONIO COLATINO FERREIRA E OUTROS E OUTROS
ASSUNTOS: REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS

 
1. Venho por meio do presente expediente informar que fora proferida decisão favorável à UFAL nos autos
da Reclamação Trabalhista nº 0064700-12.1989.5.19.0003 que tramita perante a 3ª Vara do Trabalho de Maceió, ao
tempo que venho exarar o competente Parecer de Força Executória que tem como escopo orientar a entidade quanto ao
escorreito cumprimento do comando judicial.
2. No âmbito da referida Reclamação Trabalhista os autores obtiveram provimento jurisdicional com a
finalidade de assegurar a suspensão de todo e qualquer comando à alteração da forma de cálculo das rubricas
correspondentes aos reajuste de fevereiro de 89 (26,05%)  determinando sua reimplantação na forma como vinha sendo
calculada entre setembro de 1993 a junho de 2006.
3. Em 26/08/2011,  foi proferida decisão na fase executiva do julgado cujo dispositivo possui o seguinte
teor:

 
Isto posto, expeça-se mandado de diligência, devendo o senhor oficial de justiça se dirigir à
Universidade Federal de Alagoas determinando para que este órgão providencie a reimplantação
do reajuste de 26,05% concedido aos reclamantes indicados no requerimento de fls. 1.241-1.250,
através de decisão judicial neste processo, na forma como vinha sendo calculada de setembro
/1993 a junho/2006, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, bem como de
responsabilização civil e penal do responsável em caso de descumprimento da ordem judicial.

 
4. Recebido o mandado de intimação para cumprimento da decisão, esta unidade jurídica de representação
judicial emitiu o Parecer de Força Executória nº 333/2011/PGF/PF-AL/NUPES (Sequencial nº 12 do presente NUP e
encaminhado à UFAL por meio do Ofício nº33007/PFAL/PGF/AGU/2011) e 71/2012/PFAL/PGF/AGU orientando a
Administração Pública a adotar todas as providências administrativas necessárias à reimplantação do reajuste de
26,05%  concedido aos reclamantes na forma em que vinha sendo paga no período que compreende setembro/93 a
junho/06, ou seja, com a incidência sobre o vencimento básico e demais vantagens pessoais.  
5. Importa asseverar que a referida decisão fora proferida inicialmente em favor de 42 (quarenta e dois)
servidores nominados às fls. 42 do processo administrativo nº 23065.013124/2012-48 e, posteriormente, teve seus efeitos
estendidos a todos os reclamantes, conforme Ofício nº 1767/PFAL/PGF/AGU/2012.
6. Nesse passo, os efeitos do citado Parecer de Força Executória foram estendidos a todos os reclamantes,
conforme Ofício nº 2270/PFAL/PGF/AGU/2012, constante do Sequencial nº 26 do presente NUP.
7.  De igual modo, já no ano de 2015, 5 (cinco) reclamantes, mais especificamente, Ismael de Lima,
Edneide Soares de Lima, Maiza de Barros Lobo, Margareth Maria Pereira Correia das Neves e Valdenice Maria Pereira
Correia das Neves alegaram que tiveram a rubrica referente ao íncice de 26,05% suprimida pela Administração em razão
de determinação do TCU quando do ato de homologação de suas aposentadorias.
8. A UFAL demonstrou nos autos a legalidade da absorção de todo e qualquer índice de reposição
vencimental quando da ocorrência da reestruturação das carreiras dos servidores. Não obstante, em nova decisão, o juízo
trabalhista determinou que a UFAL providenciasse a reimplantação do reajuste de 26,05% concedidos aos reclamantes
acima indicados na forma como vinha sendo calculado.
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9.  Face à referida decisão, fora proferido o Parecer de Força Executória nº 171/2015/PFAL/PGF/AGU,
constante do Sequencial nº 90 do presente NUP.
10.   Contudo, a Universidade Federal de Alagoas, ciente de decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos da Reclamação Constitucional nº 24.862/AL, ajuizada em agosto de 2016 e que teve como origem a RT
nº 0158800-85.1991.5.19.0003, que versava sobre situação análoga à discutida no processo judicial de referência,
requereu a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para versar a respeito de questões posteriores à instituição
do regime jurídico único.
11.  A Reclamação Constitucional nº 24.862 transitou em julgado no dia 26/04/2019.
12.  O fundamento da decisão proferida na Reclamação reside no fato de que é pacífico naquela Corte
Constitucional o entendimento segundo o qual os efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho ficam limitados ao
início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário)    
13. Aplicando o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na multicitada reclamação
constitucional, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Maceió declarou a incompetência do juízo trabalhista para processar a
execução do título executivo constituído nos autos de nº 0064700-12.1989.5.19.0003.

 
“Neste contexto, tendo sido julgado procedente a Reclamação Constitucional, resta conferido seu
efeito erga omnes, cuja eficácia atinge a todos e possui efeito vinculante relativamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
Ante o exporto, decido DECLARAR A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para dirimir a continuidade
da presente execução.”
 

14. Nesse passo, considerando a declaração de incompetência e o quanto disposto no  artigo 795,§ 1º da
Consolidação das Leis do Trabalho¹, não mais subsistem os efeitos da decisão que determinou a reimplantação do
reajuste de 26,05%, inexistindo óbice judicial à providência administrativa de proceder à absorção do referido
percentual concedido por força da decisão trabalhista  com os sucessivos reajustes experimentados pelos
servidores e com as reestruturações de carreira que lhe proporcionaram incremento remuneratório.

 
II – INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL
 

15. Sendo assim, interpretando-se A DECISÃO em toda a sua plenitude, é de se concluir que ela TEM
FORÇA EXECUTÓRIA,  de modo que inexiste óbice judicial que impeça a supressão dos percentuais concedidos
nos autos de referência, porventura tenham os mesmos sido absorvidos pelas reestruturações da carreira dos
servidores e dos reajustes concedidos ao longo de sua vida funcional.

 
 
III – RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
 

16. Para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, esta manifestação seguirá instruída com os seguintes
documentos:

 

Decisão que, nos autos de nº0064700-12.1989.5.19.0003 , declarou a incompetência da Justiça do
Trabalho para dispor sobre questões posteriores à transposição dos servidores para o  regime
estatutário.
Mandado de Intimação; (Sequencial nº 162 do presente NUP)

 
IV – CONCLUSÃO
 

17. A presente análise tem por fim orientar a Administração Pública para fins de cumprimento da ordem
judicial proferida no processo acima referido, abrangendo, em conjunto com os documentos que a instrui, todas as
informações necessárias ao atendimento da obrigação emanada do título exequendo, em observância aos atos normativos
que regulam esse procedimento administrativo.

 
18. Fica sugerido o encaminhamento deste parecer e dos documentos a ele anexados à Procuradoria Federal
junto à UFAL, que orientará a entidade e autoridades assessoradas a respeito do exato cumprimento do decidido.
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19. Submeto a presente manifestação ao Senhor Procurador-Chefe desta Procuradoria Federal em Alagoas,
nos termos do art. 7º da Portaria AGU nº. 1.399, de 05 de outubro de 2009.

 
Maceió (AL), 15 de agosto de 2019.

 
 

Leonardo de Cerqueira Soares
Procurador Federal

Mat. 2251905 /OAB-DF nº 52.716
 

Art. 795 - As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão
argüi-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.

§ 1º - Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse
caso, serão considerados nulos os atos decisórios.

 
 
 
 


