
 
 

 

 
 

I N F O R M E   J U R Í D I C O 

Conselho Nacional de Justiça institui Grupo de Trabalho para aprimorar os 
procedimentos relativos à gestão de precatórios 

18 de abril de 2022 – Torreão Braz Advogados 

Por meio da Portaria n. 103, de 29 de março de 2022, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) instituiu um Grupo de Trabalho, formado por magistrados, desembargadores 
e representantes da União e da OAB, com a finalidade de aperfeiçoar, padronizar e atualizar 
os procedimentos operacionais concernentes ao pagamento de precatórios. 

As discussões se estenderão por até 90 (noventa) dias ou até a apresentação de 
eventual proposta de inovação da Resolução n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão desses 
procedimentos, à luz das Emendas Constitucionais 113 e 114/2021, as quais estabelecem 
um novo regime de pagamento dos precatórios. 

Diante da relevância do tema, o escritório Torreão Braz Advogados 
acompanhará o andamento do referido Grupo de Trabalho e se dispõe a elucidar eventuais 
questionamentos em relação ao assunto. 

Fonte: Torreão Braz Advogados. 
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STF reafirma tese da inexigência de exercício por cinco anos na mesma classe para fins 
de cálculo de aposentadoria 

13 de abril de 2022 – Torreão Braz Advogados 

No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n. 1.322.195 (Tema n. 1.207 de 
Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de que, 
na aposentadoria de servidor público, a promoção em classe distinta na carreira não se 
sujeita ao prazo de cinco anos de efetivo serviço no momento de cálculo dos proventos. 

De acordo com o entendimento da Corte, a promoção à classe mais elevada em 
carreira constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente 
daquele em que o servidor já estava efetivado, de modo que não se submete o prazo de 5 
anos previsto no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. 

Portanto, no momento da aposentadoria, a classe a ser considerada para o 
cálculo do benefício previdenciário será aquela desempenhada pelo servidor, observado o 
prazo constitucional de cinco anos apenas em relação ao período de exercício do cargo. 

O STF, nesse contexto, aprovou a seguinte tese de repercussão geral: “A 
promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a 
cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, 
o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da 
Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da 
Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a 
contar pela alteração de classe”. 

Fonte: Torreão Braz Advogados. 
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STF reitera jurisprudência sobre criação de cargo comissionado 

5 de maio de 2022 – Torreão Braz Advogados 

Em 20 de abril de 2022, no julgamento da ADI n. 6963, o Supremo Tribunal 
Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 1.056/2020, do Estado de 
Rondônia, na parte em que prevê a criação de cargos em comissão no Quadro de Pessoal 
da Assembleia Legislativa do Estado, de natureza técnica e administrativa. O STF reiterou o 
posicionamento de que a criação de cargos em comissão deve, impreterivelmente, ter 
caráter de assessoramento, chefia ou direção, com a existência de relação de confiança 
entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. 

A Suprema Corte afirmou que a Constituição Federal é inflexível em relação ao 
concurso público ser requisito obrigatório para o provimento de cargos públicos, o qual não 
foi cumprido pela Administração Pública de Rondônia ao prover seu Quadro de Pessoal com 
agentes que não haviam logrado aprovação em certame para provimento de cargos. 

A decisão unânime reafirmou a jurisprudência da corte, no sentido de rejeitar 
qualquer forma de investidura a cargo ou emprego público sem a prévia aprovação em 
concurso público, ressalvados os cargos comissionados de natureza de assessoramento, 
chefia ou direção. De acordo com o Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, os cargos 
criados pela Lei Complementar n. 1.056/2020 não seriam compatíveis com o art. 37, V, da 
Constituição Federal, pois se destinariam ao exercício de atribuições de cunho técnico e 
administrativo. 

Em razão da inconstitucionalidade declarada pelo STF, o Estado de Rondônia 
deverá seguir o rito constitucional, previsto no art. 37, II, e realizar a abertura de certame 
público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa 
do Estado. 

Fonte: Torreão Braz Advogados. 
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Projeto de Lei visa a regulamentar direito de greve no âmbito do serviço público 

11 de maio de 2022 – Torreão Braz Advogados 

O direito de greve constitui garantia expressamente assegurada pelo art. 9º da 
Constituição Federal e é estendida aos servidores públicos (art. 37, VII, CF). Ante a 
inexistência de regulamentação específica do disposto no art. 37, VII, da Constituição 
Federal, o STF determinou a aplicação, com determinadas ressalvas, da Lei n. 7.783/1989 
aos servidores. 

Recentemente, com intuito de suprir a lacuna normativa, o Deputado Federal 
Gilson Marques (NOVO) apresentou o Projeto de Lei Complementar n. 45/22, que tramita 
na Câmara dos Deputados. O PLC estabelece, entre outras providências, a possibilidade de 
desconto em folha dos dias não trabalhados; a demissão por justa causa do servidor que 
participe de greve considerada ilegal; e tratamento diferenciado para o setor de 
arrecadação de tributos. 

Apresentado em 12 de abril de 2022, O PLC n. 45/2022 deverá tramitar perante 
as Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de 
Cidadania para, posteriormente, ser submetido ao Plenário da Câmara dos Deputados. 

Fonte: Torreão Braz Advogados. 

 

 

 

 

 


