
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2* VARA DO TRABALHO DE PORTO

VELHO/RO

PROCESSO N°. 0203900-75.1989.5.14.0002

EXEQUENTE: SINTERO

EXECUTADO: UNIÃO

A UNIÃO, pelo Advogado que esta subscreve, discordando da r.

decisão de fls. , vem, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo

897, "a", da CLT, apresentar AGRAVO DE PETIÇÃO requerendo o juízo de

retratação, ou mantida a decisão agravada, seja o presente Agravo remetido

ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 14ã Região para apreciação.

Com as razões de dissentimento em anexo, que passam fazer

parte integrante deste petitório.

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho/RO, 13 dejunho de 2Ó17.

MAURjOOMACAGNÁN DA SILVA

Acwogadoyda União
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIÃO

PROCESSO NS. 0203900-75.1989.5.14.0002

EXEQUENTE: SINTERO

EXECUTADO: UNIÃO

RAZÕES DO AGRAVO DE PETIÇÃO

Eméritos Julgadores,

Do Cabimento

O Agravo de Petição é o recurso para impugnar decisões

proferidas em sede de execução, nos termos do artigo 897, a, da CLT.

Da Tempestividade

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a União foi

intimada da decisão em 26/05/2017, em audiência, assim, nos termos do art.

897, caput e art. 1Q do Decreto-Lei 779/69, o prazo recursal é de 16

(dezesseis) dias, sendo, portanto, patente a tempestividade do presente

agravo, vencendo o prazo para interposição do presente recurso em 13 de

junho de 2017.
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Da decisão agravada

Na data de 26/05/2017, na sede da 2^ Vara do Trabalho de

Porto Velho, foi realizada audiência no presente feito que, dentre outras

determinações, prescreveu a homologação de contas, oriundas de acordo

ocorrido entre os beneficiários, cujo objeto foi a aceitação dos valores

apresentados pela União, por meio de impugnação aos cálculos de execução

do autor.

No entanto, ao analisar o conteúdo do referido decisório, se

verificou que as homologações partiram de um entendimento equivocado da

realidade processual, e que está levando ao desrespeito à Lei Federal

9469/1997, que regula a possibilidade de acordos pela União e os

procedimentos a serem adotados.

Não se discute o conteúdo do acordo realizado, e sim a

ausência de elementos para que a União se manifeste nos termos legais.

Dos esclarecimentos

A União não se opõe à realização de qualquer acordo, nos

termos em que foram formatados pela diligente atuação deste r. Juízo, e está

atuando de forma a viabilizar a sua concretização.

No entanto, em face do montante envolvido, como forma de

cumprir estritamente o que prevê a legislação de regência, há a necessidade

de alteração da decisão prolatada em audiência.

Para tanto, se impõem a apresentação de uma proposta de

acordo à União, e a concessão de um prazo para a análise por parte da União

dos termos do acordo, que se faz necessário, em vista do procedimento a ser

adotado pela Administração e da necessária manifestação do Órgão máximo

da Advocacia-Geral da União e dos Ministros de Estado titulares das pastas
envolvidas.
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Do mérito

Analisando a decisão exarada em 26/05/2017, no tocante a

homologação dos valores acordados e a conseqüente declaração de perda de

objeto do recurso, percebe-se que o andamento dado pelo r. Juízo partiu de um

entendimento que não condiz com os fatos do processo.

Das ocorrências do processo e o Agravo de Petição da União pendente de

julgamento

Para dar prosseguimento ao processo de execução, o Sindicato

autor apresentou cálculos, com identificação de nomes e valores que seriam

devidos aos técnicos em educação, que foram beneficiados pela decisão na

fase de conhecimento.

Desse cálculo, houve impugnação apresentada pela União, na

qual apresentou em sua manifestação os seguintes pontos:

a- O pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente;

b- O pedido de reconhecimento da limitação da presente

execução à data de entrada em vigor da lei 8.112/90,

quando a Justiça Laborai deixou de ter competência para se

manifestar sobre a relação estatutária;

c- Apresentação de correções ao cálculo apresentado, com

parâmetros presentes no título executivo que se buscava

executar.

Então, não se tratava de apresentação de valores considerados

incontroversos, mas uma seqüência lógica de pedidos, em que os valores
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apresentados seriam apenas a demonstração dos equívocos perpetrados pelo

Sindicato exequente na realização de seus cálculos.

Ao analisar a impugnação apresentada pela União, o Juízo

exarou a decisão de fls. 7878/7884, que mesmo reconhecendo parcial

procedência nos argumentos da impugnação da União, aplicou penalidade por

ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (1% e 5%

respectivamente, sobre o valor da execução).

Contra essa decisão foi apresentado Agravo de Petição, no qual

se questionava a imputação das penalidades (ato atentatório à dignidade da

justiça e litigância de má-fé) e, mais uma vez, se reiterava os argumentos

expendidos anteriormente, de prescrição intercorrente e de limitação do

período de execução.

Então, ao declarar a perda do objeto desse Agravo de Petição,

quando acatou os valores apresentados pela União, se ignorou a presença de

teses jurídicas relevantes, além da irresignação acerca das penalidades

aplicadas.

Da presença de tese jurídica relevante e a necessidade de acordo com a União

É nesse ponto que reside a presente irresignação, com pedido
de reconsideração do juízo, para o fim de adequar-se à Legislação.

Como não se trata de mero acatamento de valores

apresentados pela União, o Ente Federal teria que concordar expressamente

com a dispensa das teses jurídicas pendentes de julgamento.

Caracterizado, então, a possibilidade de um acordo judicial, e

não mero reconhecimento de valores incontroversos, necessário se faz o seu
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enquadramento à legislação específica, a qual determina parâmetros e

tramitação essencial para a realização de acordo por parte da União.

Do procedimento do acordo e a necessidade de prazo para o processamento

Como dito anteriormente, os cálculos apresentados pela União

não poderiam ter sido considerados incontroversos, e mesmo que a parte

viesse a aceitá-lo, a União deveria abrir mão do julgamento de seus pedidos

constantes no Agravo de Petição, não por perda de objeto, mas pela realização

de um acordo judicial.

Resta evidente que o acordo entabulado pelos beneficiários, na

audiência pública promovida pelo Juízo, com a participação ativa do MPT e da

AGU, não poderia ser concluído com a homologação, e sim com a

apresentação de uma proposta de acordo para a União.

E para que a União concorde com o acordo apresentado, é

necessária manifestação do Órgão máximo da Advocacia-Geral da União e dos

Ministros de Estado titulares das pastas envolvidas.

Então, para se manter o respeito à legislação de regência, há a

necessidade de alteração da decisão prolatada em audiência, concedendo um

prazo para a análise por parte da União dos termos do acordo proposto.

A possibilidade de acordo, nos termos da Lei 9.469/1997, é

assim prevista:

Art. I2 O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante

delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais,

em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto,

poderão autorizar a realização de acordos ou transações para

prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais.

(...)
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§ 42 Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em

regulamento, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade.

dependerá de prévia e expressa autorização do Advoqado-Geral da

União e do Ministro de Estado a cuia área de competência estiver

afeto o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados,

do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou

Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse

dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário ou do Ministério

Público da União, excluídas as empresas públicas federais não

dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa

autorização dos dirigentes de que trata o caput.

Art. 2- O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal, o

Procurador-Geral do Banco Central do Brasil e os dirigentes das

empresas públicas federais mencionadas no caput do art. I2 poderão

autorizar, diretamente ou mediante delegação, a realização de

acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente,

litígio que envolver valores inferiores aos fixados em regulamento.

Por sua vez, o Decreto 2.346 de 10/10/1997, regulamentou a

referida lei, nos seguintes termos:

Art. 7S O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos das

autarquias, das fundações e das empresas públicas federais poderão

autorizara realização de acordos ou transações, em juízo,

para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 50.000,00

(cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a não-interposição

de recursos, assim como requerimento de extinção das ações em

curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a

cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$ iM

1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na ^~^
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qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições

aqui estabelecidas

§ l5 Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado

no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá

de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado ou do titular

de Secretaria da Presidência da República a cuja área de

competência estiver afeto o assunto no caso da União, ou da

autoridade máxima da autarquia, da fundação ou da empresa

pública.

Como se percebe, há procedimentos que são inafastáveis, sob

pêha de nulidade.

Da alteração necessária da decisão

Como dito anteriormente, não há interesse da União em

procrastinar o feito, nem inviabilizar qualquer acordo formatado entre as

partes.

Para tanto, há de ser alterado o entendimento com relação à

homologação dos cálculos, pois não se trata de homologação de valores

incontroversos.

Nesse sentido, seria necessário que o "item 3 -

homologações", constante na ata de audiência ocorrida em 26/05/2017, fosse

recebido como proposta de acordo para a União, e que se concedesse prazo

para que se realizassem os trâmites necessários a sua realização,

principalmente para a manifestação das autoridades nominadas na Lei

9469/1997.

Assim, se manteria íntegro todo o trabalho realizado pelo Juízo

e demais atores, bem como garantiria a validade do acordo, e se evitaria
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qualquer questionamento futuro quanto a regularidade dos atos tomados no

corpo do presente feito.

Por fim, deve-se anotar que somente no dia 08/06/2017 foi

concluída a lista de beneficiários pelo acordo, e somente nessa data a União

pôde ter idéia dos valores envolvidos e as implicações jurídicas decorrentes.

Todos os procedimentos necessários para a realização de

acordo por parte a União só poderiam ter início após a definição da nominata

dos acordantes.

Dos pedidos

Pelo exposto, requer a União a reforma da decisão agravada,

para que, sendo alterado o dispositivo da decisão prolatada em audiência, no

tocante à homologação de cálculos (item 3) passando a constar como

"proposta de acordo apresentada para a União", bem como a concessão de

prazo para a análise e realização dos procedimentos necessários.

Termos em que pede deferimento.

Porto Velho-RO, 13
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