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DECISÃO DO STF VAI BENEFICIAR QUEM GANHOU AÇÃO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

06 de outubro de 2019 – Blog do Servidor Público Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (dia 3), que o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para cálculos 

de correções monetárias em ações de débitos judiciais das Fazendas Públicas 

(precatórios). A decisão terá efeito retroativo desde junho de 2009 e, por conta da 

repercussão geral reconhecida, vai valer para a União, estados e municípios. 

Na prática, isso vai destravar uma série de processos que já tinham causa 

ganha contra a administração pública e aguardavam essa definição do cálculo. A maior 

parte dessas ações era movida por servidores públicos. Há, por exemplo, a ação do Nova 

Escola — ganha pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ (Sepe-RJ), e 

outra, movida pela União dos Professores Públicos do Rio de Janeiro – Sindicato (UPPES). 

Nos dois casos, os processos garantiram pagamentos de gratificações que não foram feitos 

pelo Estado do Rio aos servidores. As ações movidas contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) também vão ser calculadas sobre o IPCA-E. 

O STF já havia declarado em 2017 como inconstitucional a utilização da Taxa 

Referencial (TR) para os cálculos das ações. Em dezembro de 2018, começou o julgamento 

dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 870947. No processo, o INSS e 

diversos estados defenderam a possibilidade do efeito da decisão valer a partir da 

conclusão do julgamento, com isso, poderiam pagar valores mais baixos nos precatórios 

devidos. 

Os ministros entenderam que, caso o pedido dos estados fosse acatado, 

haveria prejuízo para um grande número de pessoas. A assessoria do Supremo divulgou 

dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que mostrou que há pelo menos 174 mil 

processos no país sobre o tema aguardando a decisão. 

O relator do recurso, ministro Luiz Fux, votou para que os efeitos do veredito 

valessem a partir de março de 2015 — quando o Supremo julgou as ações de 
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inconstitucionalidade, chamadas de "ADIs dos precatórios". O julgamento retornou em 

março desse ano, após o pedido de vista do ministro Alexandre de Morais, que votou 

contra a posição de Fux. 

Segundo Morais, seria uma afronta ao direito de propriedade das pessoas que 

recorrem à Justiça para conseguir indenizações, porque teriam seus débitos corrigidos por 

uma regra que o próprio STF já havia considerado inconstitucional (a TR). A maioria do 

Supremo seguiu esse entendimento: votaram com Morais os ministros Edson Fachin, Rosa 

Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. 

No julgamento de quinta, o ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator. O 

ministro Dias Toffoli, presidente do STF, também votou pela modulação da decisão. 

Fonte: Blog do Servidor Público Federal. 

 

POR ESTAR NA ATIVA, SERVIDORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NÃO PODE PEDIR 

ISENÇÃO DE IR 

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

 

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial 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. 

Segundo os autos, a servidora pública federal – em virtude do câncer – 

solicitou a isenção do Imposto de Renda sobre seus vencimentos e a restituição das 

quantias pagas indevidamente desde 2005, quando foi confirmada a doença. 

Na primeira instância, o pedido foi negado. Porém, o Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (TRF1) entendeu que a comprovação de que a mulher é portadora de 

neoplasia maligna afastaria a tributação de Imposto de Renda Pessoa Física dos seus 

rendimentos. 

No recurso apresentado ao STJ, a Fazenda Nacional pediu a reforma do 

acórdão sob o argumento de que, como a contribuinte se encontra em pleno exercício das 

suas funções, a legislação que estabelece a isenção de IR para portadores de neoplasia 

maligna não pode ser aplicada ao caso dela, uma vez que a isenção somente pode ser 

aplicada a aposentados e pensionistas. 
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Isenção 

O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a legislação estabelece que 

somente os inativos ou pensionistas portadores de doenças graves podem solicitar a 

isenção do IR sobre seus vencimentos. 

"A orientação desta Corte Superior é no sentido de que a isenção tributária 

prevista no artigo 6º da Lei 7.713/1988 alcança somente os proventos daqueles 

portadores de moléstia grave que se encontrem em inatividade", frisou. 

O ministro explicou que, por não estar aposentada, a servidora pública não 

poderia solicitar a isenção. "No caso dos autos, o tribunal de origem expressamente 

consignou que a contribuinte não demonstrou que se encontra aposentada", disse o 

ministro ao dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a sentença que negou o 

pedido de isenção. 

Fonte: Assessoria de comunicação do STJ. 

 

FACHIN ANULA ACÓRDÃO DO TCU QUE SUSPENDIA PENSÃO DE FILHAS DE SERVIDORES 

01 de outubro de 2019 – ConJur 

 

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que as 

pensões concedidas às filhas solteiras e maiores de 21 anos de servidores e que não 

ocupam cargo público permanente só podem ser alteradas ou cessadas se deixarem de 

ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente. 

Em decisão monocrática publicada no, Diário de Justiça Eletrônico, o ministro 

suspendeu os efeitos de acórdão do Tribunal de Contas da União que determinava a 

revisão ou cassação do pagamento dos benefícios. 

Segundo o ministro, a garantia da Constituição Federal impede que lei nova, 

ao instituir causa de extinção de benefício, não prevista na legislação anterior, retroaja 

para alcançar situação consolidada sob a égide da norma então em vigor. 

"É de se reconhecer a interpretação evolutiva do princípio da isonomia entre 

homens e mulheres após o advento da Constituição Federal em tese, inviabiliza a 

concessão de pensão às filhas mulheres dos servidores públicos, maiores e aptas ao 

trabalho. Afinal, a presunção de incapacidade para a vida independente em favor das 

filhas dos servidores não mais se sustenta com o advento da nova ordem constitucional. 
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Entretanto, as situações jurídicas já consolidadas sob a égide das constituições anteriores 

e do arcabouço legislativo que as regulamentavam não comportam interpretação 

retroativa à luz do atual sistema constitucional." 

Segundo Fachin, é preciso reconhecer que o avanço jurídico conquistado pelas 

mulheres não corresponde muitas vezes a um real tratamento isonômico no que diz 

respeito à efetiva fruição de uma igualdade material. 

"Revelava-se isonômico, quando da disciplina do estatuto jurídico do servidor 

público, no ano de 1958, salvaguardar às filhas solteiras uma condição mínima de 

sobrevivência à falta dos pais. Essa situação não mais subsiste e soaria não só imoral, mas 

inconstitucional, uma nova lei de tal modo protetiva na sociedade concebida sob os 

preceitos de isonomia entre homens e mulheres insculpidos na atual ordem 

constitucional", pontuou. 

No entanto, segundo o ministro, a interpretação evolutiva dada pelo TCU não 

pode ter o condão de modificar os atos constituídos sob a égide da legislação protetiva, 

cujos efeitos jurídicos não estão dissociados da análise do preenchimento dos requisitos 

legais à época da concessão, pois “não é lícito ao intérprete distinguir onde o legislador 

não distinguiu” . 

"Além disso, tanto o teor da Lei 3.373/58, como o histórico retro mencionado, 

acerca da situação da mulher na sociedade pré Constituição de 1988, evidenciam 

claramente a presunção de dependência econômica das filhas solteiras maiores de vinte e 

um anos, não se revelando razoável, exceto se houver dúvida no tocante à lisura da 

situação das requerentes no momento da solicitação da pensão, exigir que faça prova 

positiva da dependência financeira em relação ao servidor instituidor do benefício à 

época da concessão", explicou. 

Fonte: Consultor Jurídico (ConJur). 

 

SEGUNDA TURMA DO TRF1 DETERMINA QUE SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO 

DEVAM RECEBER DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS 

04 de outubro 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo n. 0005591-

08.2010.4.01.3304/BA, ao analisar recurso de apelação do INSS, condenou a autarquia a 

pagar aos servidores públicos federais ocupantes do cargo de técnico do seguro social 
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diferenças remuneratórias referentes ao exercício de atribuições do cargo de analista do 

seguro social. 

A decisão reitera a consolidada jurisprudência pátria, no sentido de garantir 

indenização ao servidor que esteja desviado de suas funções, ainda que haja diferença de 

nível entre as funções. 

Segundo o TRF1, a jurisprudência tem assegurado aos servidores o pagamento 

da diferença entre a remuneração do cargo efetivamente exercido e do cargo ocupado 

formalmente pelo servidor. No caso em tela, ficou comprovado que os servidores que 

ocupavam o cargo de Técnico do Serviço Social, função de nível médio, exerciam funções 

inerentes ao cargo de Analista do Seguro Social, função de nível superior, e teriam, 

portanto, direito ao pagamento relativo às diferenças remuneratórias. 

Ademais, a decisão prevê que o servidor tem direito aos valores 

correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se 

enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe. 

No voto, o Desembargador ressalvou, no entanto, que a existência de desvio 

de função não pode ser utilizada como forma de reenquadramento de cargo no serviço 

público. Logo, os Técnicos do Seguro Social não poderiam requerer que fossem 

reenquadrados para o cargo de Analista do Seguro Social. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

 

 


