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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) DEVE PREVER REAJUSTE PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS EM 2020, SEGUNDO RELATOR 

08 de julho de 2019 – Blog do Servidor Público Federal 

 

O relatório da proposta de LDO de 2020 deve incluir a permissão para que o 

Executivo autorize reajuste salarial para o funcionalismo público em 2020. A medida 

contraria o governo que, na proposta original, enviada ao Congresso em abril, prevê a 

possibilidade de aumento apenas aos militares e não para os demais servidores. 

Apesar disso, mesmo se confirmado no relatório final do deputado Cacá Leão 

(PP-BA), que deve ser finalizado neste fim de semana, e aprovado por deputados e 

senadores, essa autorização não torna o reajuste obrigatório, mas deixa para o Executivo 

um possível desgaste com servidores públicos. O Congresso tem a obrigação 

constitucional de votar a proposta de LDO antes do recesso parlamentar, que começa em 

18 de julho. 

Com 2.996 emendas apresentadas, a maioria delas (1.918) de redação, o prazo 

para essas sugestões de alteração no texto foi encerrado na quinta-feira (4) e Leão, que 

passou o fim de semana em Brasília, pretende cumprir o calendário estabelecido na 

Comissão Mista de Orçamento (CMO) e apresentar o relatório até este domingo (7). 

Depois de votada na CMO, a proposta precisa ser analisada por deputados e senadores 

em sessão conjunta do Congresso Nacional, cuja data está na dependência da evolução 

das discussões da reforma da Previdência no plenário da Câmara. 

Relatório preliminar 

Ao apresentar o  relatório preliminar,  no final de junho, Cacá Leão defendeu, 

entre outros pontos, a prorrogação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Previsto para 

ser extinto em 2020, o Fundo divide recursos da União entre estados e municípios. “É 

imperioso garantir a renovação dessa importante fonte de financiamento da educação 
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básica. A sua extinção pode gerar um caos sem precedentes para a educação do país”, 

ressaltou. 

O texto em análise prevê ainda que o salário mínimo será reajustado para 

R$ 1.040 em 2020, sem ganho acima da inflação. Na comparação com o valor atual do 

mínimo, R$ 998, o aumento nominal será de 4,2%, mesma variação prevista para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Para os dois anos seguintes, a proposta sugere 

que a correção também siga apenas a variação do INPC. 

Em relação à meta fiscal, o projeto da LDO prevê para 2020 um déficit 

primário de R$ 124,1 bilhões para o governo central, que abrange as contas do Tesouro 

Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. A meta para este ano é de um deficit 

de R$ 139 bilhões. 

Fonte: Blog do Servidor Público Federal. 

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO JULGA IMPORTANTE CASO DE REVERSÃO 

PARA CARGOS REDISTRIBUÍDOS  

28 de junho de 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

No último dia 19 de junho, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região levou a julgamento um importante caso de reversão, em que o servidor público se 

aposentou originariamente no cargo de Engenheiro do Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens (DNER) e, quando do seu retorno à atividade, já estava em vigor a Lei 

n. 10.233/2001, que extinguiu o DNER. 

Não obstante o art. 25 da Lei n. 8.112/1990 estabelecer que a reversão deve 

sempre ocorrer no mesmo cargo ou naquele resultante da sua transformação, a 

Administração Pública lançou mão de uma interpretação absolutamente restritiva e 

desconsiderou a redistribuição dos cargos do DNER para o DNIT, a ANTAQ e a ANTT. Desse 

modo, o engenheiro voltou à atividade em cargo do Plano Geral de Cargos, com sérios 

prejuízos financeiros. 

O Tribunal observou a ilicitude da conduta da Administração Pública, manteve 

a sentença de 1º grau e, como consequência, determinou a imediata redistribuição do 

servidor para um dos quadros de pessoal do DNIT, da ANTT ou da ANTAQ. Salientou ainda 

que, como a situação de origem já não existe mais, a reversão deve ser compatível com as 
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mudanças funcionais vivenciadas pelos servidores que permaneceram em atividade no 

período. 

Portanto, não só os direitos do servidor foram resguardados, mas, 

principalmente, foi preservada a vigência do art. 25 da Lei n. 8.112/1990, cujo texto, como 

dito, é bastante claro ao determinar que a reversão deve observar as transformações 

ocorridas nos cargos anteriormente ocupados. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

DECISÃO: SERVIDOR PÚBICO NÃO TEM DIREITO A REMOÇÃO QUANDO ELE MESMO DEU 
CAUSA AO ROMPIMENTO DA UNIDADE FAMILIAR 

01 de julho de 2019 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

 

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) negou 

provimento à apelação de uma escrivã da Polícia Federal (PF) que objetiva sua remoção 

de São Paulo/SP para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR, 

onde seu companheiro reside, para a preservação da unidade familiar. O recurso foi 

contra a sentença do Juízo de Primeiro Grau que denegou a segurança por entender que o 

pedido da servidora não encontra amparo legal, uma vez que o companheiro da 

impetrante atua na iniciativa privada. 

Em seu recurso, a servidora fundamentou a sua pretensão na especial 

proteção constitucional à família, presente nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal e 

no art. 36 da Lei n. 8.112/90. Alegou ainda que a remoção seria ainda mais necessária em 

razão do nascimento do filho do casal, a quem deve ser assegurado o direito à convivência 

familiar. Em seguida citou precedentes administrativos do TRF1 que deferiram pleito 

similar de remoção fundada na unidade familiar, devendo, pois, ser observado o princípio 

da isonomia. Pugnou, assim, pela total reforma do julgado com o consequente 

deferimento da remoção requerida. 

O relator, desembargador federal Francisco Neves da Cunha, ao analisar a 

questão, não acolheu os argumentos da impetrante e destacou que o art. 36 da Lei 

8.112/90 fixa rol exaustivo de hipóteses de remoção de servidor público, impondo certos 

requisitos para a fruição do benefício, dentre os quais se inclui a exigência de que ambos 

os cônjuge já ostentassem a condição de servidores públicos no momento do 

deslocamento de um deles, e que este tenha sido de ofício, no interesse da Administração 
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Pública, não se admitindo qualquer outra forma de alteração de domicílio; inclusive a 

decorrente de provimento originário. 

Segundo o magistrado, ficou comprovado nos autos que a impetrante não 

logrou demonstrar o preenchimento de todas as exigências legais e que a ruptura da 

unidade familiar se deu em razão da nomeação e posse da própria requerente em cargo 

público em localidade diversa da qual residia com o seu companheiro. 

Ademais, ressaltou o desembargador federal, o companheiro da escrivã não é 

servidor público como exige o dispositivo legal, “mas sim empresário atuante na iniciativa 

privada, sócio cotista de duas empresas com sede em Curitiba/PR, município que até a 

posse da apelante em São Paulo /SP costumava ser a residência do casal”. 

Por fim, o relator concluiu o seu voto citando jurisprudência do TRF1, no 

sentindo de que não é possível a concessão do benefício no caso de provimento originário 

do cônjuge no serviço público, quando a ruptura da união familiar decorreu de ato 

voluntário. 

Feitas tais considerações, o Colegiado negou provimento à apelação nos 

termos do voto do relator. 

Data do julgamento: 05/06/2019 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do TRF1. 

 

PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ APROVA SÚMULA SOBRE PRAZOS PRESCRICIONAIS EM AÇÕES 

ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES  

28 de junho de 2019 – Torreão Braz Advogados  

 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou no dia 

12/06/2019 a Súmula n. 635, que dispõe sobre os prazos prescricionais do art. 142 da Lei 

n. 8.112/90, isso é, o prazo prescricional de ações administrativas disciplinares. 

De acordo com tal súmula, os prazos prescricionais previstos no referido 

dispositivo legal começam a correr a partir da ciência do órgão administrativo responsável 

pela instauração de sindicância ou processo disciplinar; são suspensos com o início do 

procedimento administrativo e retomam sua contagem após 140 dias da referida 

interrupção: 
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Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 
iniciam-se na data em que a autoridade competente para a 
abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do 
fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – 
sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a 
fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. 

 

Com a edição dessa súmula, o STJ objetiva consolidar a jurisprudência pacífica 

da Corte quanto à contagem de prazos prescricionais no âmbito de procedimentos 

administrativos disciplinares, além de evitar discrepâncias quanto à prescrição dessas 

ações na esfera administrativa. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

STJ DISCUTIRÁ REVISÃO DE TESE SOBRE DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA 

28 de junho de 2019 – Torreão Braz Advogados  

 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a afetação 

do Tema Repetitivo n. 692, no qual o colegiado fixou tese pela obrigatoriedade de 

devolução de benefícios previdenciários recebidos por litigante beneficiário do Regime 

Geral da Previdência Social (RGPS), em caráter precário, quando a decisão judicial de 

urgência posteriormente for revogada. 

No voto condutor do acórdão de afetação da matéria ao rito dos repetitivos, o 

Ministro relator Og Fernandes destacou a importância de aprofundamento no debate do 

tema e nas inúmeras repercussões da questão. 

Para o Ministro, é possível que a tese repetitiva, fixada no julgamento do REsp 

1.401.560/MT, não tenha exaurido todas as peculiaridades relativas ao tema, a exemplo 

dos casos em que a tutela de urgência é concedida e não há recurso; em primeiro e 

segundo graus, cuja revogação se dê em razão de mudança superveniente da 

jurisprudência então existente; ou quando a tutela é concedida e cassada, seja por 

reconsideração pelo próprio juízo de primeiro grau, seja pela segunda instância em agravo 

de instrumento ou mediante pedido de suspensão. 
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Ao propor a revisão, o Ministro afirmou ser possível que a tese seja 

reafirmada, tenha seu alcance restringido, ou seja até mesmo cancelada, “mas tudo isso 

com a consideração necessária de todas as situações trazidas, sejam no âmbito dos 

processos nos quais proposta a questão de ordem, sejam em referência ao próprio 

entendimento do STF na matéria”. Todavia, salientou que “a tese repetitiva alusiva ao 

Tema 692 merece ser revisitada para que, com um debate mais ampliado e 

consequencialista da decisão, sejam enfrentados todos os pontos relevantes”. 

Com a proposta de revisão, a Primeira Seção determinou a suspensão, em 

todo território nacional, dos processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou 

coletivos, que tratem de matéria conexa ao Tema n. 692, ressalvados incidentes, questões 

e tutelas que sejam interpostos em caráter de urgência nos processos sobrestados. 

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

segurança jurídica, a tendência que se verifica é a revisão da tese definida no Tema n. 

692/STJ, para restringir as hipóteses em que há obrigatoriedade de devolução de valores 

percebidos por tutela de urgência concedida que for posteriormente revogada. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 


