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REPERCUSSÃO GERAL: REAJUSTE ANUAL DE SERVIDORES DEPENDE DE PREVISÃO EM 

LDO, ENTENDE SUPREMO 

7 de dezembro de 2019 – Conjur 

O reajuste anual da remuneração dos servidores públicos só é possível se a 
despesa constar da Lei Orçamentária Anual (LOA) e estiver prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Assim entendeu, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal ao analisar recurso em sessão virtual encerrada em novembro. 

O recurso foi ajuizado pelo governo de Roraima contra decisão do Tribunal de 
Justiça do estado que julgou procedente pedido de um servidor, concedendo a revisão 
geral anual de 5% referente ao ano de 2003. 

O tema em debate no recurso é a existência de direito subjetivo à revisão ge-
ral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano. 

O recurso teve repercussão geral reconhecida. Para o relator, ministro Ale-
xandre de Moraes, a Constituição Federal estabelece que a concessão de vantagem ou 
aumento de remuneração só pode ocorrer se houver prévia dotação orçamentária, sufici-
ente para atender às projeções de despesa, e autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, cumulativamente. 

No caso de Roraima, ele entendeu que, embora o governador, por decisão po-
lítica, tenha inserido na LDO a autorização para o reajuste, não tomou qualquer providên-
cia para sua inclusão na LOA. 

Como a LDO é uma norma de orientação para a montar o orçamento para o 
ano seguinte, o ministro afirmou que ela não cria direitos subjetivos para eventuais bene-
ficiários, "tampouco exclui a necessidade de inclusão da despesa na LOA". 

Moraes frisou ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/2000) considera nulo ato que provoque aumento de despesa sem prévia autorização 
na lei de diretrizes orçamentárias e sem prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesas decorrentes. 

Fonte: Consultor Jurídico (ConJur). 
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MANDADO DE SEGURANÇA: SERVIDOR APOSENTADO PELO INSS PODE ACUMULAR 

PROVENTOS DE CARGO PÚBLICO, DIZ TRF-4 

29 de novembro de 2019 – ConJur 

 

A Emenda Constitucional 20/1998 veda o acúmulo de remuneração de emprego 
público com proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 143 da 
Constituição; ou seja, que resultem do regime previdenciário especial, destinado aos 
servidores regidos por estatutos. Assim, nada impede o recebimento simultâneo de 
benefício de aposentadoria, paga pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com 
salário decorrente do exercício de cargo público. 

Servidor aposentado pelo INSS pôde acumular proventos de cargo público 
Amparada neste entendimento, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) acolheu, por unanimidade, mandado de segurança impetrado por um analista 
judiciário do interior catarinense. Com a queda do ato administrativo, o servidor poderá 
continuar acumulando seus dois vencimentos — o de aposentadoria e o de trabalho —
, sem ter de optar por um deles, como vinha cogitando. 
A relatora do recurso, desembargadora Maria de Fátima Labarrère, utilizou, como razões 
de decidir, o parecer do procurador regional da República da 4ª Região (PRR-4) no 
colegiado, Carlos Augusto da Silva Cazarré. 

Este explicou que o artigo 40 versa sobre o Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) dos servidores públicos civis; o 42, dos militares das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e o 142, dos 
militares das forças armadas da União. 

‘‘Não se verifica impeditivo constitucional da situação inversa, qual seja, o de 
acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social (INSS) com o exercício de 
cargos, empregos ou funções públicas’’, complementou no parecer. 

Segundo Cazarré, com base na situação narrada nos autos, o Superior Tribunal de 
Justiça reconhece que o fato de a aposentadoria estar ligada ao RGPS, oriunda de 
emprego em sociedade de economia mista e não suportada pelos cofres públicos, não 
inviabiliza a acumulação com cargo público. 

Fonte: Consultor Jurídico (ConJur). 

 

 
 
 
 

https://www.conjur.com.br/dl/acordao-corte-especial-trf-permite.pdf
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ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO: AUDITORES FISCAIS QUESTIONAM NO STF 

DISPOSITIVOS DA NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
29 de novembro de 2019 – Conjur 

 

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) 
apresentou ao Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira (29/11), uma ação direta de 
inconstitucionalidade em que questiona o artigo 11 da EC 103/2019 (Reforma da Previ-
dência), que alterou e inseriu a figura das alíquotas progressivas da contribuição previ-
denciária para servidores.  

A ADI pede que seja suspenso o aumento da alíquota de 11% para 14%, bem como 
sua progressividade, até que o presidente apresente os elementos que foram usados para 
o cálculo de déficit, inclusive a projeção de todos os valores que serão aportados pela 
União na Previdência. 

Pede, ainda, que seja deferida a liminar para determinar à União que informe a 
análise atuarial individual, computando-se os valores que deveriam ter sido aportados 
para cada servidor, caso o modelo fosse de contas individuais. 

Segundo a ação, é importante que haja uma fiscalização mais detalhada da forma 
como o próprio Estado cumpre o seu dever de contribuir para o sistema previdenciário 
dos servidores públicos. "A crise da Previdência é a crise de um modelo econômico no 
qual as sobras iniciais do modelo de previdência foram mal aplicadas. Uma emenda à 
Constituição não pode violar as regras relativas ao direito de propriedade e impedir bene-
fícios que foram conquistados mediante contribuição", afirmou. 

Os auditores defenderam ainda que não se pode usar meios de pressão econômi-
ca para violar direitos de minorias, servidores públicos, sob o pretexto de manter direitos 
assistenciais da maioria. Para eles, "os modelos assistenciais de distribuição de renda efe-
tuados pela Previdência são importantes, mas a previdência dos servidores decorre de 
elevada contribuição". 

"A Previdência dos Servidores sofre processo natural de mercantilização, mas tal 
modelo não pode ignorar o dever de a União contribuir. Os servidores públicos não são 
algozes da crise estatal e não podem ser tratados como culpados por questões econômi-
cas a ponto de lhes retirar direitos que lhes são garantidos na Constituição, como o direi-
to de propriedade", pontuaram.  

 

Fonte: Consultor Jurídico (ConJur). 
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STF decidirá se servidores que possuíam vínculos com outros entes federados previ-
amente ao RPC podem optar pelo RPPS anterior. 

 

2 de dezembro de 2019 – Torreão Braz Advogados 

 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da 
questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1050597/RS, a saber, se 
os servidores ingressos no serviço público federal após a instituição do Regime 
Complementar de Previdência (RPC), que já possuíam vínculos públicos com outros 
entes federados, podem optar pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
anterior. 

A Constituição Republicana (CR) faculta aos servidores que ingressaram no 
serviço público antes de 04 de fevereiro de 2013 (data de aprovação dos Planos de 
Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo) a opção pelo RPC ou a 
permanência no sistema anterior, no qual serão aplicadas ou a regra geral do artigo 40 
da CR ou alguma das regras de transição das Emendas Constitucionais n. 20/1998, n. 
41/2003 e n. 47/2005. 

Ocorre que, ao dispor sobre essa opção, a redação do artigo 40, parágrafo 16, da 
CR[1], não é clara quanto ao alcance da expressão ingresso no serviço público, o que 
gera controvérsias quanto à possibilidade de os servidores que já possuíam vínculos 
com outros entes da federação (nas esferas distritais, estaduais ou municipais) antes de 
04 de fevereiro de 2013 optarem pelo RPPS anterior. 
Considerando que o tema envolve interesses de todos os servidores públicos federais 
na mesma situação, o STF, em julgamento a ser realizado nos autos do RE n. 
1050597/RS, consolidará o entendimento quanto à interpretação do referido 
dispositivo constitucional. 

[1] § 16 – Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § § 14 
e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data 
da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência 
complementar. 

Fonte: Núcleo de Direito Administrativo do Torreão Braz Advogados. 

 

 

https://torreaobraz.com.br/stf-decidira-se-servidores-que-possuiam-vinculos-com-outros-entes-federados-previamente-ao-rpc-podem-optar-pelo-rpps-anterior/#_ftn1
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