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                                    I N F O R M E   J U R Í D I C O 

 

DECISÃO: PERMITIDA A ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS 

CIVIS A SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC 20/98 

03 de maio de 2019 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

 

Por unanimidade, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1), negou 

provimento à apelação da União contra a sentença, do Juízo Federal da 6ª Vara da Seção 

Judiciária do Maranhão, que reconheceu a legalidade da acumulação de aposentadoria de 

uma servidora pública do estado e impediu a instauração de processo administrativo 

disciplinar com a finalidade de efetuar a supressão dos proventos por ela recebidos. 

Consta no processo que a impetrante é beneficiária de duas aposentadorias, sendo 

a primeira em razão do cargo de professora de Magistério - II - 10, da Secretaria de 

Educação do Estado do Maranhão, concedida em 02/08/1990 e a segunda em razão do 

cargo de agente de portaria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

(SRTE/MA), em 22/06/1994, e que diante da duplicidade dos proventos teria que decidir 

pela situação mais vantajosa. 

Em suas razões de apelação, o ente público alegou que não é possível a 

acumulação das duas aposentarias em virtude de não constituir exceção à vedação 

constitucional. 

A relatora, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, ao analisar o caso, 

rejeitou os argumentos da União com base em jurisprudência Supremo Tribunal Federal 

(STF) no sentido de que é permitida a acumulação de proventos de dois cargos públicos 

civis, antes da emenda constitucional 20/98. Assim, concluiu a magistrada que “a 

impetrante faz jus ao acúmulo das duas aposentadorias, uma vez que a aposentada nos 

dois benefícios antes da EC 20/1998 não mais retornou ao serviço ativo”. 

Nesses temos, decidiu o Colegiado, acompanhando o voto do relator, negar 

provimento à apelação da União. 

Data do julgamento: 13/03/2019 

Data da publicação: 29/03/2019 
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Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

 

DECISÃO: REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDE DE 

EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA 

02 de maio de 2019 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

 

A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a sentença, 

do Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que negou o pedido de reajuste 

na remuneração pretendida por um servidor público, com fundamento no art. 37, X, da 

Constituição, em face da Lei n. 10.697/2003, que deferiu reajuste linear de 1% aos 

servidores públicos, e da Lei n. 10.698/2003, que concedeu vantagem pecuniária 

individual (VPI) no valor de R$ 59,87, o que representaria o reajuste na ordem de 13,23%. 

Em seu recurso, o demandante alegou que a sistemática da revisão geral anual dos 

salários dos servidores públicos federais decorrentes dos dispositivos das Leis 

mencionadas gerou reajustes de forma diferenciada para as diversas categorias da 

Administração Pública, o que viola o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal no que 

tocante ao princípio da isonomia. Segundo o apelante, o que ocorreu foi uma revisão 

geral anual com sérias distinções de índices. 

Para o relator, desembargador federal Francisco de Assis Betti, a revisão anual da 

remuneração dos servidores públicos depende, conforme previsto no art. 61, § 1º, II, 

alínea “a” e o art. 84, II, ambos da Constituição Federal, da edição de lei específica de 

iniciativa do presidente da República. 

Quanto à VPI, o magistrado destacou que a Lei n. 10.698/2003, que a instituiu, 

estabeleceu, no parágrafo único do art. 1º, que a vantagem não serviria de base de 

cálculo para qualquer outra vantagem, não se incorporando, portanto, ao vencimento 

básico dos servidores sobre o qual incidiria o reajuste decorrente de revisão geral. 

Portanto, segundo o desembargador, a VPI não tem natureza jurídica de revisão 

remuneratória e sua instituição teve o objetivo de assegurar maior correção aos 

servidores que recebem remuneração menor, conforme o Projeto de Lei n. 1.084/2003, 

que resultou na Lei n. 10.698/03. 

A decisão do Colegiado foi unânime ao negar provimento à apelação do servidor 

público, nos termos do voto do relator. 
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Data de julgamento: 14/11/2018 

Data da publicação: 28/03/2019 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

 

DECISÃO: TRF1 GARANTE A SERVIDOR PÚBLICO O DIREITO DE EXERCER 

PROVISORIAMENTE SUAS FUNÇÕES EM OUTRA LOCALIDADE EM RAZÃO DA SAÚDE DE 

SUA FILHA 

29 de abril de 2019 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

 

A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), por maioria deu 

provimento ao agravo de instrumento interposto por um servidor público contra a 

decisão, do Juízo Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que indeferiu 

o pedido de antecipação de tutela em ação que objetivava o exercício provisório do 

agravante na Universidade Federal de São Carlos (UFSA), no estado de São Paulo, em 

virtude de enfermidade em sua filha. 

Para o relator, desembargador federal Carlos Pires Brandão, nos casos de 

deslocamento precário, em que o servidor continua a integrar os quadros do órgão 

cedente, não há falar em prejuízos irremediáveis para a Administração Pública pelo só fato 

de passar o servidor a ter exercício em local diverso da origem. 

Segundo o magistrado, o pleito do agravante possui relevância considerando a 

orientação do corpo médico no sentido da importância de que ambos os pais 

acompanhem de perto o tratamento da filha, que tem quadro de dependência química e 

transtornos associados. 

“Em observância ao princípio da proteção à família e à prevalência da dignidade 

da pessoa humana, deve o Estado propiciar à família e a cada um de seus membros 

condições indispensáveis à preservação de sua condição de grupo, conjunto, núcleo de 

uma universalidade maior, que é a própria sociedade em que se ache inserida”, concluiu o 

desembargador federal. 

Ante o exposto, a Turma, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento 

nos termos do voto do relator. 

Data de julgamento: 04/05/2016 
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Data da publicação: 29/03/2019 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

 

DECISÃO: SERVIDOR QUE EXERCEU SOMENTE CARGO EM COMISSÃO DEPOIS DA LEI N. 

9.527/97 NÃO FAZ JUS À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS 

16 de abril de 2019 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

 

Por não comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à incorporação 

dos quintos, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a 

sentença, do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, que negou o pedido de 

uma servidora pública à incorporação das parcelas de quintos relativas ao período de 

23/12/1997 a 12/11/2002, quando a servidora exerceu cargo em comissão no Tribunal 

Regional Eleitoral da Bahia (TER/BA) sem vínculo efetivo. 

A apelante, em seu recurso, sustentou que faz jus à referida incorporação, pois 

ocupou cargo em comissão no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e a legislação 

não faz distinção entre ocupante de cargo de provimento efetivo e o de provimento em 

comissão. 

Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado César Augusto Bearsi, explicou 

que o fato de o servidor não possuir vínculo efetivo com a Administração Pública não lhe 

retira o direito à incorporação dos quintos/décimos, mas somente até a edição da Lei n. 

9.527, de 10/12/97, que alterou o art. 62 da Lei n. 8.112/90, o qual passou a fazer 

expressa menção ao “ocupante de cargo efetivo”. 

De acordo com o magistrado, o que se conclui dos autos é que a autora “não 

possui direito à incorporação pleiteada, pois, antes do seu ingresso no serviço público 

federal só exerceu função gratificada a partir de 23/12/1997, quando a legislação já exigia 

que o servidor fosse ocupante de cargo efetivo para que pudesse obter incorporação da 

gratificação”. 

A decisão do Colegiado foi unânime. 

Data de julgamento: 19/11/2018 

Data da publicação: 12/12/2018 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
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AGU REVOGA PARECER QUE LIMITAVA ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS A 60H 

30 de abril de 2019 – Consultor Jurídico (ConJur) 

 

É inválida a regulamentação administrativa que impõe limitação de carga horária 

semanal como empecilho para a acumulação de cargos públicos. Esta é a tese firmada 

pelo plenário da Advocacia-Geral da União ao revogar e pedir a revisão do Parecer GQ-

145 que limitava a 60h semanais a jornada total no acúmulo de cargos públicos. 

O parecer foi enviado à presidência da República e, se sancionado por Jair 

Bolsonaro, vai virar lei. 

O caso analisado dizia respeito à acumulação de dois cargos públicos com carga 

horária de 40 horas semanais, um de membro da Advocacia-Geral da União e outro de 

professor em Universidade Federal. 

A conclusão adotada foi no sentido de que é ilícita a acumulação de cargos ou 

empregos públicos que sujeitem o servidor a regimes de trabalho que totalizem carga 

horária de 80 horas semanais, tendo em vista a impossibilidade fática de harmonização de 

horários, e é lícita a acumulação de 60 horas desde que comprovada a ausência de 

sobreposição entre os horários de início e fim das jornadas de trabalho. 

O colegiado analisou processos da Procuradora da Fazenda Nacional remetidos à 

Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos que tratam da revisão 

do entendimento adotado no Parecer GQ-145. Prevaleceu o entendimento do relator, o 

advogado da União Rafael Figueiredo Fulgêncio. Para ele, o tema da compatibilidade de 

horários para a acumulação de cargos públicos é dos mais controvertidos do Direito 

Administrativo. 

"Prova disso é a diversidade de opiniões que se encontra na doutrina a respeito do 

assunto e, especialmente, a hesitação observada na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Contas da União, que, em curto espaço de tempo, adotaram 

entendimentos diametralmente opostos sobre a matéria", diz. 

Segundo ele, a eventual definição da carga horária máxima passível de ser 

assumida pelos servidores públicos dedicados a determinadas funções ou postos de 

trabalho é matéria reservada à lei, cabendo ao Congresso Nacional a regulamentação do 

requisito constitucional da compatibilidade de horários. 
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"É importante ressaltar, porém, que a mera inexistência de sobreposição de 

horários não é suficiente, por si só, para atestar a licitude da acumulação de cargos, 

cabendo a cada um dos órgãos e entidades públicos envolvidos a efetiva verificação da 

ausência de prejuízo às atividades exercidas em ambos os vínculos com a Administração 

Pública", aponta. 

Segundo o relator, a política de limitação da duração do trabalho tem como 

objetivo a garantia de condições dignas ao trabalhador, preservando sua saúde e a 

segurança do local de trabalho e permitindo a harmonização de sua ocupação profissional 

com sua vida familiar e afetiva: 

 
"Podemos dizer que há uma realização de valores estruturais de nosso 
sistema constitucional. A decisão adotada na Constituição de 1988 de 
garantir ao trabalhador e, mais especificamente, ao servidor público 
jornada de trabalho com duração máxima de oito horas diárias e 44 
semanais, está alinhada com as diretrizes da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que, em relatório publicado no ano de 2009, aponta 
como insalubre o trabalho em jornada regular de 50 horas semanais." 
 

Em outra linha de argumentação pertinente à discussão, o relator cita o princípio 

da eficiência do serviço público: 

 
"Devemos ponderar o fato de que o servidor público que se sujeita a 
carga horária de trabalho excessiva tem, naturalmente, seu rendimento 
diminuído, acarretando potencial prejuízo ao funcionamento das 
estruturas administrativas nas quais inserido. A melhor orientação a ser 
dirigida à Administração Pública Federal no presente momento é a que 
se extrai da jurisprudência do STF e do TCU. Segundo eles, a 
compatibilidade de horários deve se basear na análise da situação fática 
a que se submete o servidor público interessado, sendo insuficiente o 
cotejo do somatório de horas resultante da acumulação com padrão 
estabelecido em ato infralegal", avalia. 
 

De acordo com o advogado da União, a Constituição de 1988, ao definir as 

hipóteses de acumulação de cargos públicos, não estabeleceu qualquer limite de carga 

horária, orientação que foi seguida pela legislação ordinária: 

 
"Assim, carece de fundamento legal a decisão administrativa que veda a 
acumulação de cargos públicos com base em presunção absoluta de 
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incompatibilidade de horários decorrente da mera extrapolação de carga 
horária prevista abstratamente. A corroborar tal entendimento, tem-se 
que o legislador ordinário, nas hipóteses em que decide pela 
necessidade de limitação das atividades profissionais dos servidores que 
exercem determinadas funções públicas, vem sujeitando-lhes a regimes 
diferenciados", explica. 
 

Na prática 

A questão do requisito constitucional da compatibilidade de horários para a 

acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos foi equacionada no âmbito do 

serviço público federal pelo Parecer GQ-145, aprovado pela Presidência da República no 

ano de 1998. 

A acumulação de cargos, empregos e funções públicas desde há muito tempo é 

tratada como possibilidade excepcional no Direito brasileiro, pois a regra é o exercício de 

um único cargo, emprego ou função, subordinado ao regime de dedicação integral. A 

Constituição de 1988 seguiu a tradição. 

Entretanto, em 1998, a AGU emitiu o Parecer GQ-145, com força vinculativa para a 

administração federal, no sentido de que "a acumulação de cargos públicos exige 

compatibilidade de horários para ser considerada legal, sendo o limite máximo do 

somatório das jornadas de trabalho 60 horas". 

Fonte: Revista Consultor Jurídico. 

 

JUSTIÇA FEDERAL ESTENDE AUXÍLIO-NATALIDADE A SERVIDOR ADOTANTE 

16 de abril de 2019 – Consultor Jurídico (ConJur) 

 

O Conselho da Justiça Federal aprovou, nesta segunda-feira (15/4), a concessão de 

auxílio-natalidade a servidores adotantes. O entendimento foi definido após uma juíza do 

Distrito Federal solicitar o benefício por ter recebido a guarda de um menor em processo 

de adoção. 

De acordo com o relator, ministro João Otávio de Noronha, o subsídio é previsto na 

Resolução CJF 2/2008, que permite o pagamento do auxílio à servidora parturiente ou ao 

servidor com cônjuge parturiente, sem fazer qualquer referência ao adotante. 
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O ministro defendeu a extensão do direito aos funcionários públicos que 

obtiveram a guarda provisória de crianças em processo de adoção. "Trata-se de benefício 

que possui clara natureza social/assistencialista, buscando assegurar não apenas um 

apoio financeiro às despesas do parto, mas também àquelas despesas iniciais 

correspondentes ao ingresso de um novo membro no seio familiar." 

 

Noronha também determinou a adequação da norma em vigor para garantir que 

todos os servidores ou magistrados adotantes possam receber o auxílio a partir da 

concessão da guarda provisória. 

Mãe lactante 

Também foram regulamentados os direitos da mãe lactante, questão levada para 

análise pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

Segundo Noronha, a servidora da Justiça Federal lactante tem direito a uma hora 

de descanso durante expediente de trabalho para amamentação, jornada que poderia ser 

concedida até o sexto mês de vida do bebê. Ele apontou que isso é previsto tanto no 

artigo 209 da Lei 8.112/90 quanto no artigo 20 da Resolução 2/2008 do CJF. 

No entanto, disse, a aplicação da norma como foi concebida está defasada pelo 

aumento da licença-maternidade para seis meses. O horário de descanso permitido, na 

percepção do ministro, em muitos casos também seria insuficiente para garantir o 

deslocamento da servidora e, consequentemente, a amamentação da criança. 

Noronha votou pela criação do programa Mãe Nutriz e a alteração do artigo 209 

da Resolução 2/2008. Assim, será garantida às lactantes a possibilidade de redução da 

jornada para seis horas diárias ininterruptas durante o período de um ano, com 

apresentação mensal de atestado médico. Com informações da Assessoria de Imprensa 

do CJF. 

Fonte: Revista Consultor Jurídico 


