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I N F O R M E   J U R Í D I C O 

 

STJ atualiza tese sobre incorporação de quintos para funções comissionadas 

1º de março de 2021 – Consultor Jurídico (CONJUR) 

Em razão de julgamento do Supremo Tribunal Federal em regime de 

repercussão geral (RE 638.115), a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça readequou a tese 

fixada no Tema 503 dos recursos repetitivos para estabelecer que os servidores públicos 

federais civis não têm direito à incorporação de quintos e décimos pelo exercício de funções 

e cargos comissionados entre a edição da Lei 9.624/1998 e a da Medida Provisória 2.225-

45/2001. 

Entretanto, o colegiado definiu que os servidores que recebem esses valores, 

seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial não transitada em julgado, 

possuem o direito de continuar recebendo os quintos ou décimos até o momento de sua 

absorção integral por qualquer reajuste futuro. 

Além disso, a seção fixou que, nas hipóteses em que a incorporação dos quintos 

ou décimos estiver baseada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade 

imediata dos pagamentos. 

 

Observância obrigatória 

O relator do recurso especial, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que 

as conclusões adotadas pelo STF são contrárias àquelas que haviam sido definidas pela 

Primeira Seção ao analisar o tema repetitivo, em 2012. Por isso, apontou, é necessário 

realizar o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo 

Civil de 2015. 

O magistrado lembrou ainda que, segundo o artigo 927, inciso III, do CPC, os 

julgados do STF com repercussão geral são de observância obrigatória pelos tribunais e 

órgãos julgadores. 

"De fato, os acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 

ainda não transitaram em julgado. Porém, os aspectos centrais das premissas jurídicas 

acerca da ausência de direito de incorporação já foram fixados. Ademais, não se verifica a 

existência de determinação de suspensão dos processos relativos a quintos/décimos de 

servidores públicos federais. Desse modo, não há necessidade de manter sobrestado o caso 
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dos autos", concluiu o ministro. Com informações da assessoria do STJ. 

REsp 1.261.020 

Fonte: Consultor Jurídico (www.conjur.com.br) 
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Justiça decide que neto com deficiência e dependente de servidor público deve receber 

pensão por morte 

4 de março de 2021 – Jornal Extra 

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) negou 

apelação da União e concedeu pensão por morte para o neto com deficiência de 

um servidor público. A decisão foi unânime. 

No processo, a União argumentou que não foram comprovadas a designação 

formal e a dependência econômica do neto em relação ao avô servidor. Sustentou ainda 

que os pais do menino são capazes de prover seu sustento. Mas saiu derrotada. 

O caso foi analisado pelo desembargador federal Francisco Neves da Cunha. Em 

seu voto, o magistrado ressaltou a Lei 8.112 de 1990, que estabelece como beneficiário de 

pensão a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 anos, 

ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. Segundo o desembargador, a pessoa designada, 

diferentemente dos filhos, dos enteados e do menor sob guarda, devem, necessariamente, 

comprovar a dependência econômica, direta e exclusiva, em relação ao instituidor da 

pensão à época do falecimento, bem como a existência de designação prévia na via 

administrativa. 

Para o relator, ficou comprovado nos autos que a maior parte das despesas para 

a subsistência do menino, diagnosticado com retardo mental grave e epilepsia congênita, 

eram suportadas por seu avô. 

"Verifico que a dependência econômica do autor com o instituidor da pensão 

restou suficientemente comprovada pelas provas produzidas nos autos, que demonstram 

que a maioria das despesas com as necessidades básicas para a subsistência do autor como 

tratamento de saúde e dentário, medicamentos, consultas, mensalidade e transporte 

escolar, vestuário", apontou o magistrado em seu voto. 

O relator concluiu ainda que os pais do menino não têm meios financeiros para 

prover seu sustento, especialmente em razão da necessidade de assisti-lo, diária e 

permanentemente, nas tarefas cotidianas mais simples, bem como acompanhá-lo em 

constantes compromissos médicos. 

"Desta forma, ainda que, em tese, os genitores se encontrem em idade com 

plena capacidade laboral, ao se analisar a realidade das nuances da relação material 

subjacente aos autos, se verifica que o ônus com o cuidado médico e pessoal exigido pelo 

quadro clínico do autor inviabiliza o efetivo desenvolvimento de qualquer atividade laboral 

de forma sólida, contínua e sustentável", finalizou Francisco Neves. 

Fonte: Jornal Extra.  
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STF mantém lei que proíbe reajuste para servidores até dezembro 

15 de março de 2021 – Jornal Extra 

Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 

constitucional toda a Lei Complementar 173/2020 que, no contexto da pandemia, ficou 

conhecida como Lei de Socorro aos Estados, incluindo o trecho que proíbe o reajuste nos 

salários de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021. As 

informações são da Agência Brasil. 

O assunto foi julgado na sessão que se encerrou na noite de sexta-feira (12) do 

plenário virtual. Nessa modalidade de julgamento, os ministros têm uma janela de tempo 

para votar somente por escrito, sem debate oral. 

O congelamento de salários era questionado no Supremo em três ações diretas 

de inconstitucionalidade (ADIs), abertas por PT, PDT e Podemos, todas relatadas pelo 

ministro Alexandre de Moraes. A medida foi prevista na lei como forma de compensar os 

gastos públicos extras com a pandemia de covid-19. 

Para os partidos, no entanto, ao congelar os salários de todos os servidores do 

país, os artigos 7º e 8º da LC 173/2020 violaram alguns princípios constitucionais, como o 

de autonomia administrativa dos entes federativos e o de irredutibilidade salarial, bem 

como prejudicaram a eficiência dos serviços públicos. 

Moraes, contudo, entendeu que nenhum dos argumentos se sustentam. Em seu 

voto, o relator considerou que a legislação está inteiramente de acordo com a Constituição. 

Ele negou, por exemplo, que haja violação à irredutibilidade salarial dos servidores 

públicos. 

“No caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos 

servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de 

despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises 

decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio 

fiscal”, escreveu o ministro. 

Ele destacou que o objetivo da lei foi evitar a irresponsabilidade fiscal, 

sobretudo de estados e municípios, que ao receber verbas extras da União para o combate 

à pandemia, ficam assim impedidos de tomar medidas populistas, usando os recursos para 

“fazer cortesia com chapéu alheio”. 

“A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo 

nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos 

públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público”, acrescentou Moraes, que 

foi acompanhado por todos os outros dez ministros do Supremo. 
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Uma quarta ADI contra outro trecho da LC 173/2020, que impunha condições 

para a suspensão no pagamento da dívida de estados com a União, também foi rejeitada 

por unanimidade. 

Fonte: Jornal Extra 
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Servidor que recebe a mais por erro operacional é obrigado a devolver diferença, salvo 

prova de boa-fé 

17 de março de 2021 – Superior Tribunal de Justiça 

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos 

especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a 

servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não 

embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a 

menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a 

demonstração de que não tinha como constatar a falha. 

Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da 

decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir 

da data de publicação do acórdão. 

Após a fixação do precedente qualificado, as ações individuais e coletivas que 

estavam suspensas em todo o país poderão ter seguimento e ser decididas com base na 

decisão da seção. 

O julgamento contou com a participação, como amici curiae, da Defensoria 

Pública da União, da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, da 

Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e do Colégio Nacional de 

Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. 

Boa-fé objetiva 

O relator dos recursos especiais, ministro Benedito Gonçalves, explicou que a 

Primeira Seção, no julgamento do Tema 531, definiu que, quando a administração pública 

interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se 

uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede 

que as diferenças sejam descontadas. 

Em relação ao erro administrativo não decorrente de interpretação equivocada 

de lei, o magistrado lembrou que o artigo 46 da Lei 8.112/1990 estabelece que as 

reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor, para 

pagamento no prazo máximo de 30 dias, ressalvada a possibilidade de parcelamento. 

Apesar de se tratar de disposição legal expressa, o relator destacou que a norma 

tem sido interpretada com observância de alguns princípios gerais do direito, como a boa-

fé. 

Por outro lado, o ministro ressaltou que impedir a devolução dos valores 

recebidos indevidamente por erro perceptível da administração, sem a análise da eventual 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1009&cod_tema_final=1009
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=531&cod_tema_final=531
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm#art46
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boa-fé em cada caso, permitiria o enriquecimento sem causa do servidor, com violação do 

artigo 884 do Código Civil. 

Limitação de descontos 

Nesse cenário, Benedito Gonçalves defendeu a necessidade de não confundir 

erro na interpretação da lei com erro operacional, de forma a não se estender o 

entendimento fixado no Tema 531 sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que 

possibilita a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente em virtude de erro de 

cálculo ou operacional. 

Ao fixar a tese e modular os seus efeitos, o relator também especificou que, em 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e com base em precedentes do 

próprio STJ, caso haja necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, 

deve ser facultado ao servidor o desconto mensal em folha de 10% da remuneração, 

provento ou pensão. 

Fonte: Portal STJ. 
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Tribunais de Contas têm cinco anos para julgar aposentadoria de servidor público 

29 de março de 2021 – Consultor Jurídico (CONJUR) 

Os Tribunais de Contas têm o prazo de cinco anos para julgar a legalidade da 

concessão de aposentadoria, reforma ou pensão a partir do momento em que recebem o 

processo. Esse entendimento, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro do 

ano passado (Tema 445), foi aplicado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em juízo 

de retratação. 

Anteriormente, o colegiado dera provimento a recurso da União e do Instituto 

Nacional do Seguro Nacional (INSS) para reformar decisão que entendeu que não cabia à 

Administração proceder à revisão do ato de inativação de um servidor, diante do transcurso, 

entre as datas da aposentação e da revisão, do prazo previsto no artigo 54 da Lei 

9.784/1999. 

Na ocasião, os ministros destacaram que, segundo a jurisprudência 

estabelecida sobre a matéria, a aposentadoria de servidor público, por se tratar de ato 

complexo, só se completaria com a sua análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

Sendo assim, não correria o prazo decadencial entre a concessão pelo órgão e a decisão 

final proferida pelo TCU. 

Como aquela decisão destoou do entendimento do STF, o relator, ministro 

Mauro Campbell Marques, determinou a volta dos autos à origem "para perquirir a data de 

chegada do processo ao TCU, a fim de se verificar o prazo entre a concessão de 

aposentadoria e o prazo de cinco anos para que o TCU proceda o seu registro, e, a partir 

daí, observar se houve o transcurso do prazo decadencial". Com informações da assessoria 

de imprensa do STJ. 

REsp 1.506.932 

Fonte: Consultor Jurídico (www.conjur.com.br) 
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Ponto facultativo parcial não justifica arbitrariedade no controle de ponto dos 

servidores 

1º de abril de 2021 – Torreão Braz Advogados 

A Portaria n. 430, de 30 de dezembro de 2020, editada pelo Ministério da 

Economia, divulgou os dias de feriados nacionais e pontos facultativos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

do Poder Executivo no ano de 2021. 

O ato normativo designou o “dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas” como 

“ponto facultativo até as 14 horas” (art. 1º, IV). 

Por ocasião do feriado de carnaval, diversos órgãos e entidades organizaram 

internamente regimes de “escalas” de trabalho, com turnos alternados para exercício das 

atividades dos servidores. 

Nesse cenário, para os servidores dispensados da escala de trabalho em dia de 

ponto facultativo (parcial ou não), em razão da organização de turnos chancelada pela 

própria Administração Pública, é gerada legítima expectativa quanto ao regime de 

trabalho, pelo que não se pode, abruptamente e a posteriori, incorrer em conduta diversa, 

exigindo-se o registro negativo de horas (não trabalhadas) que eram a priori inexigíveis 

(pela escala acertada previamente). 

Trata-se de questão inerente tanto aos princípios da legalidade e da moralidade 

administrativas quanto aos postulados de boa-fé, segurança jurídica (proteção da 

confiança), razoabilidade/proporcionalidade e interesse público, nos termos do art. 37 da 

Constituição Federal e do art. 2º da Lei n. 9.784/1999. 

Em situações de “pontos facultativos”, tem-se verificado episodicamente a 

frustração de expectativas de servidores não escalados para o trabalho em dia parcial 

(como 17 de fevereiro de 2021), sob a justificativa de suposto comparecimento obrigatório 

ou de imposição de horas negativas na folha de ponto (horas não trabalhadas). 

Esse entendimento administrativo revela-se antijurídico, pois frustra, 

inclusive, a possibilidade de os servidores questionarem tempestivamente suas 

respectivas “escalas”, já que lhes seriam exigidas a posteriori as referidas horas no dia de 

ponto facultativo parcial. 

Não se desconhece que a Administração Pública detém poder de autotutela que 

lhe permite revisitar, anulando ou revogando, seus próprios atos, quando ilegais ou quando 

haja contrariedade ao interesse público. Contudo, esse poder de autotutela não é ilimitado, 

permitindo-se, a exemplo da situação em tela, que, a pretexto de invocar-se data de ponto 

facultativo parcial, seja frustrada a legítima expectativa dos servidores afetados. 
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inequívoca em consignar que o 

princípio da proteção da confiança constitui “instituto que impõe freios e contra um 

excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a confiança dos 

administrados” (STF, MS n. 23.387-MC-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.2.2015, DJe 19.2.2015; 

excerto da decisão do Relator). 

Assim, é manifesta a antijuridicidade da conduta administrativa que consigne 

horas negativas nas folhas de ponto de servidores que inicialmente estavam dispensados 

da escala de trabalho em pontos facultativos, ante a violação à legalidade, moralidade, boa-

fé, segurança jurídica (proteção da confiança), razoabilidade/proporcionalidade e do 

interesse público, princípios regentes da Administração Pública (art. 37 da Constituição 

Federal e do art. 2º da Lei n. 9.784/1999). 

Nessas circunstâncias, os servidores eventualmente afetados devem valer-se do 

legítimo exercício do direito de petição, nos termos do art. 104 da Lei n. 8.112/1990 

(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União), para que a conclusão 

administrativa seja revista, ressalvada a possibilidade de socorro à via judiciária para afastar 

o indébito horário imposto. 

Fonte: Torreão Braz Advogados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


