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

STF ADIA PARA ABRIL CONCLUSÃO DO JULGAMENTO SOBRE REDUÇÃO DO SALÁRIO DE 
SERVIDOR  

03 de fevereiro de 2020 – Jornal Extra 

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu adiar para 
o dia 2 de abril a conclusão de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
2238, que permite a redução da jornada de trabalho e do salário dos servidores 
públicos. O julgamento estava previsto para o dia 5 de fevereiro e foi remarcado por causa 
da cirurgia no quadril do ministro Celso de Mello. A licença médica do decano do STF deve 
durar pelo menos até 19 de março. 
O julgamento da ADI foi suspenso no dia 22 de agosto porque Tofolli decidiu aguardar o 
voto de Celso de Mello, que estava afastado por problemas de saúde à época. 

Na ocasião, seis ministros votaram contra a redução salarial (Edson Fachin, Rosa 
Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello e Carmen Lúcia). Os decanos 
votaram pela inconstitucionalidade dos trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
que permitem a redução, caso a administração pública estoure os limites com gastos de 
pessoal. 
Já o relator da ADI, ministro Alexandre de Morais, votou pela constitucionalidade dos 
trechos da LRF, o que permite a redução da jornada e dos salários. Votaram com o relator 
os ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes. 
Plano Mais Brasil 

As Propostas de Emenda à Constituição (PECs) Emergencial e do Pacto Federativo, 
ambas em tramitação no Congresso Nacional, permitem a redução da jornada e do salário 
do servidor em 25%, quando a União, os estados e os municípios estiverem com as 
finanças desequilibradas. 

Na análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, no último dia 
10, a PEC Emergencial foi modificada pelo parecer do relator, senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), para que a redução atinja somente os servidores que ganham 
acima de três salários mínimos (R$ 2.994). Os textos fazem parte do "Plano Mais Brasil" 
do governo federal e serão votados em 2020 pelo Congresso. 

Fonte: Jornal Extra. 
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ASSOCIAÇÃO QUESTIONA NA JUSTIÇA REAJUSTE DE 12,54% DE PLANOS DA GEAP SAÚDE  

06 de fevereiro de 2020 – Jornal Extra 

A Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e Seguridade Social 
(Anasps) entrou na Justiça contra o reajuste de 12,54% aplicado pela Geap Autogestão em 
Saúde — que oferece a maior rede de assistência aos servidores públicos federais. O 
aumento começou a valer para todos os planos a partir de fevereiro. A ação civil pública 
foi ajuizada na 22ª Vara Cível de Brasília (DF). 
Paulo César, vice-presidente executivo da Anasps, lembrou que não é a primeira vez que a 
entidade questiona o percentual do reajuste. A associação — que representa 50 mil 
servidores — tem conseguido redução do índice para seus associados por determinação 
da Justiça. A Anasps quer, para 2020, um percentual de aumento de 4,30%. 

— Em 2016, tentaram aplicar um aumento de 37,55%. Conseguimos 20% para os nossos 
associados. Em 2017, queriam reajustar (o plano) em 23,44%. Conseguimos 21%. Em 
2019, não acionamos (a Geap) judicialmente porque (o índice) ficou em 9,76% — disse. 

O vice-presidente contou que, a cada reajuste que a Geap aplica, há uma evasão 
de servidores, que migram para outros planos ou ficam sem, inflando ainda mais o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
— A Geap já teve 700 mil servidores. Hoje, tem 390 mil. A gente calcula que, depois desse 
aumento, uns 90 mil devem sair, porque não há servidor, que não recebe reajuste há três 
anos, que suporte esses constantes reajustes abusivos. A própria ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar) tem previsão de (aumento de outros planos de saúde para) 
7,30%. 

Procurada, a Geap informou, em nota, que não tem conhecimento da ação. 

Fonte: Jornal Extra. 

 

 

 

 

 
 
 

https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/geap-vai-reajustar-plano-de-saude-dos-servidores-federais-em-1254-em-fevereiro-24187881.html
https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/geap-vai-reajustar-plano-de-saude-dos-servidores-federais-em-1254-em-fevereiro-24187881.html
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MUDAR SERVIDOR PARA CARGO DIVERSO AO QUAL É CONSURSADO É DESVIO DE 
FUNÇÃO 

02 de fevereiro de 2020 – ConJur 

Utilizar funcionários para que executem tarefas diferentes daquelas para as quais 
eles prestaram concurso público configura desvio de função. 

Foi com base nesse entendimento que a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro determinou a imediata nomeação e posse de candidato que não foi 
aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.  

O autor da ação ficou em quinto lugar em um concurso com previsão de três vagas 
para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. 
Além dos postos com provimento imediato, foi formado cadastro de reserva.  

No entanto, ao examinar informações sobre os servidores do tribunal, o 
requerente notou que, além dos candidatos mais bem colocados terem preenchidos os 
três postos, outros dois foram ocupados por servidores que prestaram concurso para 
outra área. 

Como ficou em quinto lugar, o autor argumentou que as vagas paras as quais os 
dois funcionários foram realocados pertenceriam aos candidatos que estavam no cadastro 
de reserva.  

Segundo o relator do caso, desembargador Rogério de Oliveira Souza, “o que se 
depreende desta circunstância é a ausência de ânimo para a convocação dos aprovados, 
valendo-se o apelo do desvio de função, como maneira de negar vigência ao direito do 
apelante”.  

Fonte: ConJur. 
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DEMORA EM CONCEDER APOSENTADORIA A SERVIDOR GERA IDENIZAÇÃO  

31 de janeiro de 2020 – ConJur 

Embora se entenda a necessidade da administração de realizar diligências com vis-
tas à defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, para aferição 
da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço, estas, contudo, devem ocorrer dentro do 
prazo máximo de dez dias, como estabelecido pelo artigo 114, da Constituição Estadual 
de 1989. 

Com base nesse entendimento, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo condenou a São Paulo Previdência (SPPrev) a indenizar uma servidora 
por ter demorado a processar seu pedido de aposentadoria voluntária. 

De acordo com o relator, desembargador Carlos Eduardo Pachi, a indenização de-
ve ser paga pelo Estado, pois houve “um intervalo de quase dois anos entre o pleito ad-
ministrativo e a concessão do benefício sem que a autora pudesse usufruir o direito já 
conquistado”. A servidora permaneceu no cargo até a concessão da aposentadoria. 

“No caso em tela, a administração pública superou em muito o prazo constitucio-
nalmente previsto (de cem dias no total) para conceder em definitivo o pedido de apo-
sentadoria formulado administrativamente pela autora, daí porque a indenização por 
dano material é mesmo devida”, disse Pachi. 

O dano, segundo o relator, decorre da exigência da prestação de serviço, “corres-
pondente ao período de demora na expedição da certidão, pois se não houvesse o atraso 
por parte do Estado, a servidora poderia ter se aposentado bem antes”. 

A indenização corresponde ao período de trabalho compulsório, descontando os 
100 dias permitidos por lei. 

Fonte: ConJur. 
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