
 
 

 

   

 

 
TBA 

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

 

DECISÃO: VIÚVA DE SERVIDOR TEM LEGITIMIDADE PARA RECEBER DIFERENÇAS 

SALARIAIS A QUE O FALECIDO ESPOSO TERIA  

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

 

De forma unânime, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) contra a decisão, do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, que, 

nos autos da execução por título judicial referente ao percentual de 28,86%, reconheceu o 

direito da viúva de receber o crédito objeto da execução. 

O relator, desembargador federal Francisco de Assis Betti, afirmou  

ser legítimo que a viúva receba tanto as diferenças a que seu falecido esposo teria 

direito em vida, como no caso dos autos, quanto àquelas posteriores ao óbito, 

ressaltando-se apenas que, em relação às primeiras parcelas, estas deverão ser 

compartilhadas com os demais herdeiros. 

Asseverou o magistrado que a agravada é a única representante legal do espólio 

do falecido e única habilitada como pensionista, não havendo que se falar em anulação da 

decisão de primeira instância. “Ademais, inexiste prejuízo aos eventuais herdeiros do de 

cujus, principalmente considerando que a exequente é a inventariante e, por óbvio, nos 

termos da legislação civil, responde pelo espólio em nome de todos os herdeiros”. 

Nesses termos, o Colegiado, acompanhando o voto do relator, negou provimento 

ao agravo de instrumento. 

Data do Julgamento: 10/04/2019 

Data da publicação: 30/04/2019 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
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DECLARADA ILEGAL A COMPENSAÇÃO DE HORAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS SINDICAIS POR DELEGADOS E DIRIGENTES 

31 de maio de 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

Em 12 de setembro de 2018, foi editada pelo Secretário de Gestão de Pessoas do 

então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) a Instrução 

Normativa (IN) n. 02, que estabeleceu procedimentos gerais quanto à jornada de trabalho 

dos servidores públicos federais. 

Em específico, a normativa, em seu artigo 36, determinou que as horas não 

trabalhadas em razão da participação, pelo servidor, em atividades sindicais fossem 

compensadas. 

Em clara violação ao direito constitucional à organização e à liberdade associativa, 

e também pela inviabilidade de compensar todo o período da justificada ausência, o 

Escritório Torreão Braz Advogados atuou em medida judicial para que fosse declarada a 

nulidade do referido artigo e, assim, dispensada a compensação das horas não 

trabalhadas pelos servidores que participassem em atividades promovidas pelos 

Sindicatos. 

Foi ante tal inconstitucionalidade que a Justiça Federal do Distrito Federal, em 

recente sentença, suspendeu a incidência do art. 36 da IN. 02/2018 com relação à 

participação de Dirigentes e Delegados em eventos e atividades sindicais que sejam 

previstos em estatuto, sem a necessidade de compensação das horas não trabalhadas. 

Referida decisão torna-se, portanto, um bom precedente àqueles servidores 

públicos que busquem participar das atividades sindicais, em perfeita harmonia ao direito 

constitucional à organização e à liberdade associativa. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 
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CORTE SUPERIOR MANTÉM APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO QUANDO HÁ 

EFETIVA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 

31 de maio de 2019 – Torreão Braz Advogados  

 

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça 

reanalisou o Recurso Especial n. 778.118/MG, em que havia assegurado a permanência do 

autor da demanda no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional mediante aplicação da 

teoria do fato consumado. 

No primeiro julgamento, a Corte Superior identificou que o servidor ocupava o 

cargo regularmente há mais de 17 anos e que preenchia todos os requisitos 

constitucionais para acesso ao cargo público, porquanto foi aprovado em todas as fases 

do concurso. À luz do princípio da segurança jurídica, o autor foi mantido no serviço 

público, independentemente da discussão de mérito, que tangenciava o direito à 

nomeação em razão de abertura de novas vagas ainda no prazo de validade do concurso. 

O caso chegou à Suprema Corte, que identificou aparente contradição entre o 

acórdão do STJ e a tese fixada em repercussão geral no julgamento do RE n. 608.482/RN, 

segundo a qual “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos 

públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não 

aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida 

liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado 

ou modificado.” 

O recurso da União foi, então, levado a julgamento mais uma vez pelo Superior 

Tribunal de Justiça, com desfecho que representou mais uma importante vitória do 

Escritório Torreão Braz Advogados. Na oportunidade, reiterou-se que a situação fática dos 

autos era substancialmente diversa daquela tratada pela Suprema Corte, uma vez que, no 

caso, o servidor foi efetivamente aprovado em todas as fases do certame e não houve 

controvérsia judicial acerca dessa aprovação. 

Tendo em vista que a tese fixada no RE n. 608.482/RN dispõe que o texto 

constitucional não admite a manutenção em cargo público de candidato não 

regularmente aprovado em concurso, o STJ chamou a atenção para a importância de se 

fazer a correta distinção para as hipóteses em que houve aprovação. Manteve, portanto, o 

servidor no cargo e a aplicação da teoria do fato consumado, em especial porque, no atual 

momento, o servidor conta com mais de 22 anos na carreira e está próximo da 



 
 

 

 

 
 

4/6 

aposentadoria. 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. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

STJ ADOTA A TESE DO STF DE QUE NÃO HÁ DIREITO À DESAPOSENTAÇÃO 

04 de junho de 2019 – Torreão Braz Advogados 

Em julgamento recente, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou seu 

entendimento acerca do direito à desaposentação e adotou a tese do Supremo Tribunal 

Federal (STF) de que o segurado do INSS não faz jus a novo beneficio previdenciário em 

razão de contribuições recolhidas após a aposentadoria, por ausência de previsão legal. 

A desaposentação consistia, na prática, em um meio de se aumentar o valor 

benefício previdenciário para aqueles que, mesmo após a concessão da aposentadoria, 

continuaram a trabalhar e contribuir para Previdência Social. Anteriormente, o STJ admitia 

este procedimento por considerar que a verba previdenciária seria um direito patrimonial 

disponível e, portanto, passível de desistência por seus titulares. O segurado, assim, 

mediante solicitação, era desaposentado e, em seguida, requeria novo benefício, agora 

com base nos valores de contribuição mais recentes e usualmente mais altos, o que 

incrementava o valor da aposentadoria. 

Ocorre que, com a orientação firmada pelo STF contrariamente à tese quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 661.256 (Tema 503) em regime de 

repercussão geral, o STJ, a fim de uniformizar a jurisprudência, assentou a tese de que “no 

âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e 

vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 

‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91″. 

Em decorrência do caráter vinculante das decisões do STJ e do STF, o prognóstico é 

de que as ações sobre a matéria e ainda em trâmite em instâncias inferiores do Poder 

Judiciário sejam adequadas a este entendimento e, portanto, julgadas improcedentes. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 
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STJ REDEFINIRÁ ALCANCE DA TESE ACERCA DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR 

SERVIDORES PÚBLICOS  

31 de maio de 2019 – Torreão Braz Advogados  

 

Em 24 de abril de 2019, a 1ª Seção do STJ acolheu questão de ordem no 

julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306 e n. 1.769.209, para que a Corte discuta a 

abrangência da tese definida no Tema n. 531/STJ, de forma a fixar se ela deve alcançar ou 

não os casos de pagamentos a maior por erro operacional atribuído exclusivamente à 

Administração Pública. 

A tese atualmente vigente abarca tão somente as hipóteses em que os servidores 

recebem valores indevidos em decorrência de interpretação equivocada de dispositivo de 

lei, como se observa: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, 

resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os 

valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos 

mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 

No entanto, as questões fáticas que envolvem a matéria extrapolam a mera 

interpretação legal. Por vezes, são verificadas falhas no próprio sistema de pagamento 

que ocasionam o lançamento de rubricas indevidas, ou calculam automaticamente 

valores superiores ao devido, sem qualquer interferência humana. 

A Corte Superior já se debruçou sobre a análise desses casos. Há inúmeros 

precedentes que consignam o entendimento de que, também nessas hipóteses, está 

configurada a boa-fé do servidor público, que não concorreu para o recebimento a maior 

das parcelas que lhe foram pagas. E, como os vencimentos possuem caráter alimentar e 

são utilizados para a manutenção do servidor e de sua família, a Administração Pública 

não pode proceder à restituição desses valores aos cofres públicos. 

Por uma questão de coerência e até mesmo de proteção da confiança e da 

segurança jurídica, a tendência que se verifica é a ampliação do alcance da tese definida 

no Tema n. 531/STJ, para estabelecer, expressamente, a impossibilidade de cobrança de 

valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, não apenas em razão de 

interpretação equivocada de lei, mas também de erro operacional atribuído à 

Administração Pública. 
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Todos os processos, individuais ou coletivos, que tratam sobre a matéria, foram 

suspensos até que a Corte Superior redefina o alcance dessa tese repetitiva. 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 (TRE/BA) sem vínculo efetivo. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

 


