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

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) DETERMINOU QUE A DEFENSORIA PÚBLICA 

DA UNIÃO (DPU) DESFAÇA A RESOLUÇÃO QUE AUTORIZA O TELETRABALHO PARA 

MEMBROS DA DPU 

31 de outubro de 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

Na última quarta-feira (30/10), o Tribunal de Contas da União (TCU) 

determinou a revogação, no prazo de 15 dias, da Resolução CSDPU n. 101, de 3 de 

novembro de 2014, que autoriza a implantação do trabalho à distância (teletrabalho) para 

membros da Defensoria Pública da União (DPU). 

Em seu voto, o Ministro Relator Bruno Dantas entendeu que a referida norma 

viola não só a Constituição da República, mas a própria função da carreira, qual seja: 

prestar auxílio jurídico para a população mais carente. 

A decisão impede, ainda, que servidores mudem para localidades distintas de 

suas lotações originais e impõe o retorno imediato daqueles que se encontram no 

exterior. Atualmente, a DPU conta com 639 defensores, dos quais 19 trabalham à 

distância (13 em outros estados da federação que não da sua lotação e 6 no exterior). 

Embora a área técnica do TCU não tenha detectado uso abusivo do 

teletrabalho por parte da DPU, a lei exige que o defensor trabalhe fisicamente em 

atendimento à população, o que seria impossível pelo regime de teletrabalho, mesmo 

com o uso de ferramentas de videoconferência, WhatsApp e Skype. 

Os ministros entenderam que “agentes cujas carreiras são regidas por Lei 

Complementar, a exemplo dos membros da DPU, são efetivos representantes do Estado 

na sociedade”, portanto têm deveres e obrigações distintas dos demais servidores 

estatutários e, assim, não podem valer-se das normas de trabalho remoto nos mesmos 

moldes praticados por outras carreiras. 

O Ministro determinou também que a área técnica do TCU averigue o instituto 

do teletrabalho na Advocacia-Geral da União (AGU) e encaminhou a análise referente aos 

servidores em regime teletrabalho no Ministério Público e no Judiciário ao Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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Apesar de a análise acerca dos parâmetros e efeitos do regime de teletrabalho 

ser essencial para garantia do bom funcionamento da máquina pública, é importante que 

seja levada em consideração a razão principal da criação de tal instituto, qual seja, 

garantir maior eficiência e modernização do serviço público. 

Do mesmo modo, é fundamental que antes de se revogar tal norma, seja 

realizado um amplo estudo acerca das garantias constitucionais daqueles que, confiantes 

na legalidade e no interesse da Administração, aderiram ao regime do teletrabalho. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

SERVIDOR PÚBLICO NÃO PODE ACUMULAR APOSENTADORIA COM SALÁRIO DO MESMO 

CARGO 

04 de novembro de 2019 – ConJur 

 

Servidor público não pode acumular aposentadoria com salário do mesmo 

cargo. Com esse entendimento, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de 

Moraes decidiu reanalisar o posicionamento da corte e aceitou agravo e recurso 

extraordinário impetrado pelo município de Santa Cruz do Sul. 

O recurso questionou o acúmulo de aposentadoria com recursos oriundos do 

regime geral de Previdência com salário da mesma função e cargo que de origem ao 

benefício. 

Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes apontou que a corte tem 

recebido demandas com características parecidas. Ele também comentou que existe uma 

sólida jurisprudência no STF que permite o acúmulo de aposentadoria com salários de 

funções desempenhadas em órgãos públicos. 

Contudo, Alexandre de Moraes destacou que as particularidades do caso 

tornam o acúmulo das rendas inconstitucional. “Se o servidor que ocupava cargo na 

administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar 

novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria 

como causa de vacância do cargo. Penso que tal prática é inconstitucional”, escreveu na 

decisão. 

Ele também lembra que “a jurisprudência do STF há muito já assentou que 

qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em 

concurso público”.A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial 
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provimento a recurso da Fazenda Nacional para reformar decisão que reconheceu a não 

incidência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos de servidora 

pública federal diagnosticada com câncer de mama. 

Fonte: Consultor Jurídico (ConJur). 

 

TRF1 JULGARÁ POSSIBILIDADE DA ABSORÇÃO DA PARCELA COMPLEMENTAR DE 

SUBSÍDIOS PERCEBIDA PELOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL 

31 de outubro de 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região incluiu na pauta de 

julgamento do próximo dia 06 de novembro uma ação coletiva movida pela Associação 

Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, em que se discute a licitude da absorção 

gradativa da parcela complementar dos subsídios instituídos pela Lei n. 11.358/2006. 

A partir da edição desse diploma normativo, os delegados de polícia federal 

passaram a ser remunerados por meio de subsídios, constituídos de parcela única e com 

valores fixos. Em alguns casos, os valores previstos na Lei n. 11.358/2006 acarretavam 

perdas remuneratórias para os delegados (especialmente para aqueles com muitos anos 

na carreira), de modo que, para evitar ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, os 

valores excedentes foram transformados em uma parcela complementar. 

À parcela complementar de subsídio, no entanto, foi conferida natureza 

provisória. Ela era gradativamente absorvida na medida em que os valores dos subsídios 

eram majorados por reajustes salariais ou por progressões e promoções na carreira. 

Na prática, aqueles que passaram a receber a parcela complementar de 

subsídio por ocasião da nova estrutura remuneratória tiveram seus rendimentos 

congelados, uma vez que, para cada incremento no valor do subsídio percebido, a parcela 

complementar era absorvida na mesma proporção. 

Caberá ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, portanto, averiguar se esse 

congelamento da remuneração de alguns delegados é compatível com a ordem 

constitucional. Vale indagar, por exemplo, se é possível igualar forçadamente a 

remuneração de todos os integrantes da carreira, desconsiderando os históricos 

funcionais de cada um. Ou então se é razoável que reajustes concedidos à categoria com 

um todo produzam efeitos nos estipêndios de apenas alguns delegados. 

Como demonstrado pela ADPF no decorrer do processo, a resposta a tais 
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questionamento é negativa. Por força das normas constitucionais que disciplinam a 

política remuneratória dos servidores públicos, a instituição da parcela complementar dos 

subsídios é válida, mas sua gradativa absorção, nos termos dispostos na Lei n. 

11.358/2006, deve ser declarada nula pelo Poder Judiciário. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

CANDIDATA DE AMPLA CONCORRÊNCIA PODERÁ SER NOMEADA EM VAGA NÃO 

PREENCHIDA POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

25 de outubro de 2019 – Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o direito 

líquido e certo de uma candidata que pleiteava nomeação para o cargo de analista 

executiva de defesa social em concurso do Estado de Minas Gerais. 

A candidata afirmou que o edital previa cinco vagas para ampla concorrência e 

uma para pessoa com deficiência – a qual acabou não sendo preenchida na homologação 

final. Sendo a sexta colocada na ampla concorrência, ela considerou que deveria ocupar a 

vaga reservada para candidatos com deficiência, pois assim estava previsto nas regras do 

concurso. 

 

Vaga revertida 

Ao julgar o mandado de segurança da candidata, o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais (TJMG) entendeu que o edital estabeleceu um número de vagas inferior à 

ordem de classificação da impetrante (sexto lugar), e que não cabia ao Judiciário criar 

vagas não previstas no concurso. 

Para o tribunal estadual, não houve demonstração de que a requerente tenha 

sido preterida, pois no momento da inscrição ela tinha conhecimento de que concorreria 

a apenas cinco vagas, destinadas à ampla concorrência. 

No entanto, o ministro Sérgio Kukina, relator no STJ do recurso interposto pela 

candidata, reconheceu que o item 3.6 do edital do concurso dispõe que "as vagas 

reservadas para as pessoas com deficiência que não forem preenchidas serão revertidas 

para os demais candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência, observada a 

ordem classificatória final". 
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Previsão específica 

O ministro explicou que, havendo previsão específica no edital, as vagas 

reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência se não houver aprovados que 

preencham a condição de pessoas com deficiência. 

Segundo o relator, ficou comprovado no processo que não houve aprovados 

para a vaga de pessoa com deficiência e, dessa forma, a recorrente deve ser incluída como 

aprovada na homologação final do concurso e nomeada para o cargo pretendido. 

"Demonstrada a ausência de pessoas com deficiência aprovadas no certame, 

faz jus à vaga revertida à ampla concorrência o candidato aprovado e classificado, 

segundo a ordem classificatória final, nos termos do que expressamente dispõe o edital do 

concurso. Eis porque, no contexto destes autos, a recorrente possui direito líquido e certo à 

nomeação", declarou o ministro. 

Fonte: Assessoria de comunicação do STJ. 

 

TRF1 DECIDE QUE O DIREITO À LICENÇA REMUNERADA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

SURGE A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA PELA JUSTIÇA 

ELEITORAL 

30 de outubro de 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

Em 03 de setembro de 2019, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (TRF1), no julgamento do processo 0006466-09.2005.4.01.3803, definiu o 

termo inicial da contagem do intervalo de tempo no qual deve ser concedida licença 

remunerada a servidor que concorre a cargo eletivo. 

A discussão tem como origem aparente conflito entre o art. 86, § 2°, da Lei n. 

8.112/1990 – que confere ao servidor o direito à licença remunerada a partir do registro 

da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição – e o art. 1°, inciso II, alínea “L”, 

da Lei Complementar n. 64/1990 que, ao dispor sobre os casos de inelegibilidade, 

estabelece que os servidores públicos, estatutários ou não, que concorram a cargos 

eletivos, tem garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais nos 03 (três) 

meses anteriores ao pleito, silenciando sobre a data do registro da candidatura. 

Ao analisar a questão, o relator aplicou o entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 599.751/DF, de que o deferimento do registro 

da candidatura pela Justiça Eleitoral é requisito indispensável para o que o servidor faça 
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jus à licença para a atividade política com proventos integrais. 

Assim, segundo o TRF1, caso haja o afastamento do cargo antes da data do 

deferimento do registro da candidatura pela Justiça Eleitoral, esse período deve ser 

compreendido como de licença sem direito à remuneração nos termos do art. 86, da Lei 

n. 8.112/1990, vez que o simples pedido não dá início ao direito do gozo de licença 

política remunerada. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

 


