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

 

STF REAFIRMA JURISPRUDÊNCIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO 

REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

06 de setembro de 2019 – Blog do Servidor Público Federal 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no 

sentido da impossibilidade da concessão de reajuste a servidores pelo Poder Judiciário 

com fundamento no princípio da isonomia. De acordo com o entendimento da Corte, a 

concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores 

públicos federais sem previsão em lei viola o teor da Súmula Vinculante (SV) 37*. O tema 

é objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1208032, que teve repercussão 

geral reconhecida e julgamento de mérito no Plenário Virtual. 

No caso dos autos, a Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal do 

Distrito Federal negou recurso contra sentença que havia julgado improcedente o pedido 

de incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos de um servidor federal. De 

acordo com a decisão, a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei 10.698/2003 

não tem natureza de reajuste geral de vencimentos e, portanto, não se aplica a todos os 

servidores públicos. 

No recurso ao STF, o servidor sustentava que a norma, ao instituir vantagem 

pecuniária em valor fixo para todo o funcionalismo, teria reajustado os vencimentos dos 

servidores públicos federais de forma geral e diferenciada entre as categorias, na medida 

em que representava uma recomposição maior para quem recebia remuneração menor. 

Em seu entendimento, a hipótese teria resultado em reajustes em percentuais distintos, o 

que não seria cabível. 

Manifestação 

Em manifestação no Plenário Virtual, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF 

e relator do recurso, observou que o tema tem relevância constitucional e “significativo 

impacto sobre as finanças públicas, atuais e futuras, da União”. Ele destacou que a 

questão examinada interessa a grande parte dos servidores da União e que os 

fundamentos utilizados para sua solução servirão de parâmetro para os demais casos 
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semelhantes, considerando-se que o assunto vem sendo repetidamente trazido à 

apreciação do Supremo por meio de reclamações constitucionais. 

Segundo lembrou o ministro, o Tribunal, no exame do Tema 719, entendeu 

pela ausência de repercussão geral da mesma questão (concessão do reajuste geral 

fundado na Lei 10.628/2003) por considerar a matéria infraconstitucional. Ocorre que as 

duas Turmas do STF passaram a enfrentar o mérito da questão no julgamento de 

reclamações e fixaram a tese de que a concessão do percentual por decisão judicial, sem 

o devido amparo legal, viola o teor da SV 37. Portanto, em nome da segurança jurídica, o 

ministro considerou recomendável que o Supremo se manifestasse de maneira definitiva 

e uniforme a respeito do tema, com a fixação de tese a ser observada pelos demais órgãos 

julgadores. 

A manifestação do Plenário pelo reconhecimento da repercussão geral na 

matéria foi unânime. No mérito, a maioria dos ministros acompanhou o relator no sentido 

de negar seguimento ao recurso e reafirmar a jurisprudência da Corte, vencido o ministro 

Marco Aurélio. 

A tese fixada foi a seguinte: A concessão, por decisão judicial, de diferenças 

salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, 

viola o teor da Súmula Vinculante 37. 

*"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". 

Fonte: Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

STF FORMA MAIORIA PARA IMPEDIR REDUÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES 

22 de agosto de 2019 – ConJur 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para declarar 

inconstitucional artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a redução da 

jornada e salários de servidores para que os órgãos se adequem aos limites da lei. O 

julgamento foi suspenso em razão da ausência do ministro Celso de Mello. 

Prevalece, até o momento, entendimento do ministro Luiz Edson Fachin, que 

inaugurou a divergência, declarando inconstitucional o parágrafo 2º do art 23 da LRF e 

votou contra a possibilidade de reduzir jornada e salário de servidores quando a despesa 

estourar o teto de 60% da receita. 
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Em sua visão, não há como reduzir o salário de servidores públicos, e a 

Constituição "não merece ser flexibilizada por mais pesadas que sejam as neves dos 

tempos”. 

A ministra Rosa Weber acompanhou o entendimento firmado por Fachin, 

declarando a medida inconstitucional. Para ela, "a alternativa criada pela LRF de redução 

de jornadas e salários não atende ao texto constitucional". Os ministros Ricardo 

Lewandowski, Marco Aurélio e Luiz Fux também seguiram a divergência. 

A ministra Cármen Lúcia deu um voto intermediário. A ministra disse que se 

pode reduzir a carga horária de servidores públicos, mas não se pode reduzir o salário. 

Constitucionalidade 

Esse dispositivo está suspenso desde 2002, por liminar do STF. O relator, 

ministro Alexandre de Moraes, votou para derrubar a liminar que suspendeu a norma em 

2002, declarando a constitucionalidade do artigo 23 parágrafos 1º e 2º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Moraes disse que a Constituição, no artigo 169, prevê medida mais drástica 

que a LRF, que é a perda de cargo de servidor estável em caso de não cumprimento dos 

limites fiscais. Defende que a LRF traz uma opção intermediária. 

"Será que o servidor público prefere ser demitido a manter seu cargo, manter 

sua carreira? A discussão não se dá entre ter essa flexibilização e continuar como está, é 

entre ter a flexibilização temporária ou ser demitido", questionou.  

"Não vejo nada de arbitrário nessa norma, ela pretende proteger ao mesmo 

tempo a estabilidade do servidor, sua carreira, e o próprio serviço público, sua prestação 

contínua. Essa medida excepcional e temporária é destinada a proteger o serviço público”, 

defendeu.  

O ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o relator, aceitando a 

possibilidade de flexibilizar jornada e salário de servidores públicos. “É melhor uma 

redução da jornada e salário do que perder o cargo”, disse. 

O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o entendimento do ministro 

Alexandre de Moraes, declarando a norma constitucional. "É preciso que saibamos que a 

alternativa que vamos deixar, se entendermos insubsistente a cláusula do artigo 23, é a 

alternativa da exoneração, tal como prevista no textos constitucional."O presidente da 

corte, ministro Dias Toffoli, deu interpretação de acordo com a Constituição, para destacar 
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que a redução de jornada e salário só poderá ser feita após esgotadas as medidas 

previstas no artigo 169 da Constituição. 

Julgamento 

O plenário voltou a julgar, nesta quinta, oito ações que questionam a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Entre elas, ações que questionam os limites de gastos com 

pagamento de pessoal impostos a órgãos como Tribunal de Contas e Ministério Público. 

Movidas por partidos, associações de servidores públicos e outras entidades, 

as ações alegam, entre outros pontos, que o estabelecimento para estados e municípios 

de um limite de gasto com pessoal afrontaria a autonomia financeira dos entes. 

Sustentações Orais 

Em fevereiro, a sessão no STF teve apenas sustentações orais dos 

representantes das entidades que apresentaram as ADIs. O advogado Paulo Machado 

Guimarães, em nome do PCdoB, argumentou contra o que chamou de excessos 

normativos que fundamentalmente comprometem a separação de poderes e atinge 

direitos e garantias de servidores públicos.  

Eugênio Aragão, advogado do PT, destacou que o partido reconhece a 

importância da LRF, mas que a Constituição veda a redução de salários. 

Aristedes Junqueira sustentou em nome da Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (Conamp). O foco dele foi o dispositivo da lei que limitou em 2% os 

gastos dos estados com pessoal do Ministério Público local. Seria uma quebra de 

independência da instituição. 

Fonte: Consultor Jurídico (ConJur). 

 

TRF1 REITERA ILICITUDE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA ENQUADRAMENTO DOS 

SERVIDORES DO EXTINTO DNER NO DNIT 

29 de agosto 2019 – Torreão Braz Advogados 

A extinção do DNER promovida pela Lei n. 10.233/2001 deu ensejo a uma 

série de mudanças no quadro de pessoal da antiga autarquia. Os servidores ativos, em sua 

maioria, foram redistribuídos para o DNIT, ao passo que os aposentados e os pensionistas 

passaram para o quadro de pessoal do Ministério dos Transportes. 

https://www.conjur.com.br/2019-fev-27/stf-analisa-acoes-trechos-lei-responsabilidade-fiscal
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Com a criação do Plano Especial de Cargos do DNIT pela Lei n. 11.171/2005, os 

servidores foram contemplados com uma nova estrutura remuneratória, estendida 

inclusive aos inativos por determinação do Supremo Tribunal Federal. 

Ocorre que a Lei n. 11.171/2005 criou uma problemática limitação temporal 

para o enquadramento dos servidores no novo plano de cargos. De acordo com o art. 3º, 

apenas seriam contemplados com a nova remuneração os servidores ocupantes de cargos 

cujas redistribuições tenham sido requeridas até 31 de julho de 2004. 

No recente julgamento da ação coletiva n. 2006.34.00.011648-0, movida pela 

Associação dos Servidores Federais em Transportes, ASDNER, o Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região reiterou a ilicitude dessa limitação temporal, porquanto não se pode permitir 

que servidores com as mesmas atribuições sejam remunerados de modo distinto. Desse 

modo, o tribunal determinou a inclusão no Plano Especial de Cargos do DNIT de todos os 

servidores para lá redistribuídos, independentemente da data de efetivação do ato de 

redistribuição. 

Com esse posicionamento, o TRF da 1ª Região mais uma vez fez justiça aos 

servidores federais em transportes, tão sacrificados e prejudicados quando da extinção do 

DNER e da criação do DNIT. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

TRF1 DECIDE QUE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL DEMITIDO E POSTERIORMENTE 

REINTEGRADO NÃO PODE CONTABILIZAR O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE 

APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL 

29 de agosto 2019 – Torreão Braz Advogados 

No dia 23 de julho de 2019, foi publicado acórdão da 2ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que rejeitou pedido de aposentadoria voluntária 

integral, nos termos da Lei Complementar n. 51/85, a servidor público da Polícia Federal 

que, enquanto afastado de suas funções, não exerceu atividade de natureza estritamente 

policial. 

O caso em questão tratava de Agente da Polícia Federal que, demitido por 

decreto presidencial e, posteriormente, reintegrado por determinação judicial, reclamava 

o reconhecimento do período em que esteve afastado de suas funções como de natureza 

especial, para fins de aposentadoria policial. 
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Ao julgar o recurso, o Tribunal entendeu que inexistiria qualquer ilegalidade 

no ato impugnado, na medida em que, durante o período de afastamento de suas funções 

como Agente de Polícia, o servidor não exerceu quaisquer atividades em cargo de 

natureza estritamente policial, consoante exige a LC n. 51/85. 

A sentença, confirmada pelo TRF1, havia consignado: “Ora, não se pode 

considerar como sendo tempo estritamente policial aquele no qual não houve a referida 

atividade. O que justifica o tempo para aposentadoria menor é a periculosidade das 

funções. Se o servidor não a exerceu, não há como considerá-lo de forma majorada, sob 

pena de contagem de fictícia”. 

Assim, a Corte concluiu que o caso concreto não permitia a adoção dos 

critérios diferenciados para a aposentadoria previsto no comando constitucional do art. 

40, § 4°, inciso II, que disciplina a contagem de tempo especial somente para aqueles que 

exercem atividade de risco. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

SERVIDORAS TEMPORÁRIAS TÊM DIREITO A 180 DIAS DE LICENÇA-MATERNIDADE, FIXA 

JUIZ 

05 de setembro de 2019 – ConJur 

Todas as professoras da rede pública do Espírito Santo têm direito a 180 dias 

de licença-maternidade. A decisão liminar é do juiz Maxon Wander Monteiro e atende 

pedido da Defensoria Pública.  

Juiz ressalta que jurisprudência do TJ-ES é de conceder licença estendida para 

todas. 

O caso começou após a defensoria assumir diversos casos nos quais servidoras 

contratadas pelo Regime de Designação Temporária engravidavam  e solicitavam extensão 

da licença de 120 para 180 dias.  

O Estado negava o período maior baseado em uma lei que diferenciava os 

direitos de servidoras fixas e temporárias. O juiz ressalta na decisão que a Lei 

Complementar 855/2017 deu fim à discriminação.  

"Causa estranheza que mesmo após a alteração legislativa acima 

mencionada, o requerido continue negando o direito às servidoras contratadas pelo 

regime de designação temporária.  À luz da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 
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do Estado do Espírito Santo, a licença maternidade prevista no art. 137 da LC 46/94 deve 

ser assegurada não apenas à servidora pública gestante efetiva, mas também à ocupante 

de cargo em comissão ou em designação temporária, aplicando-se, no caso, o prazo legal 

de 180 dias", afirma o juiz na decisão. 

Fonte: Consultor Jurídico. 

 

STF ANALISA LEI QUE ESTABELECE 30 DIAS DE FÉRIAS A ADVOGADOS DA UNIÃO 

05 de setembro de 2019 – Blog do Servidor Público Federal 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar, em 

julgamento virtual, a repercussão geral de um recurso sobre a constitucionalidade dos 

artigos 5º e 18 da Lei 9.527/97, que estabeleceram que as férias dos advogados da União 

são de trinta dias por ano. 

Até o momento, o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Marco Aurélio 

votaram pela repercussão geral. No voto, Fux afirmou que o tema transcende os limites 

subjetivos da causa, uma vez que o impacto da decisão a ser proferida será significativa no 

âmbito financeiro da União, "bem como na distribuição da força de trabalho e organização 

das atividades do seu órgão de consultoria e representação 

A análise de repercussão geral foi iniciada no dia 23 de agosto, e é previsto 

que termine em 12 de setembro. 

Recurso 

No recurso, é analisado se houve descumprimento do artigo 131 da 

Constituição Federal, que afirma que a normatização de aspectos relacionados à 

organização e ao funcionamento da Advocacia-Geral da União deve ser feita por meio de 

lei complementar. 

A ação é da Associação Nacional dos Advogados da União, que defende o 

direito às férias anuais de 60 dias, o adicional de um terço da remuneração e os valores 

correspondentes aos períodos não gozados. 

Sustenta que uma lei ordinária (Lei n. 9.527/97) não poderia revogar normas 

recepcionadas pela Constituição Federal com status de lei complementar. 

Fonte: Blog do Servidor Público Federal. 

 



 
 

 

 
 

8/8 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL REAFIRMA A APLICABILIDADE DA LEI 

DISTRITAL N. 5.195/2013 AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E ÀS PENSÕES 

29 de agosto de 2019 – Torreão Braz Advogados 

A insistência de alguns órgãos do GDF em desvincular aposentados e 

pensionistas da tabela remuneratória instituída pela Lei n. 5.195/2013 foi mais uma vez 

rechaçada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

No julgamento do Mandado de Segurança n. 0736804-24.2018.8.07.0001, a 4ª 

Turma do TJDFT observou que a própria Lei n. 5.195/2013 dispõe que os benefícios nela 

contemplados estendem-se aos servidores inativos. Ademais, o Relator Arnoldo Camanho 

e os demais desembargadores destacaram, à unanimidade, a impossibilidade de o GDF 

alijar as Impetrantes dos benefícios da lei em função do direito constitucional à paridade 

por elas titularizado. Afinal, na medida em que “a nova tabela remuneratória trazida pela 

Lei Distrital n. 5.195/2013 foi estendida a todos os servidores ativos das carreiras nela 

mencionadas, em termos genéricos e indiscriminados, o reenquadramento não poderia 

ser negado aos inativos que gozam do direito à paridade remuneratória, consoante 

remansosa jurisprudência do colendo STF e deste egrégio Tribunal de Justiça”. 

Desse modo, o TJDF reafirma seu compromisso com a preservação da ordem 

jurídica, porquanto os atos administrativos impugnados no mandado de segurança eram 

manifestamente contrários tanto à legislação distrital quanto ao texto constitucional. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

 

 


