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4ª Vara julga improcedente ação em que 
MPF pedia condenação de auditor 

que atuava como advogado

A juíza federal da 4ª Vara Cláudia Tou-
rinho Scarpa, em ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa movida pelo 
Ministério Público Federal contra Milton 
Souza Gomes, julgou improcedente pedido 
para condenação do réu, auditor fiscal do 
trabalho que exercia advocacia.

Segundo o autor, apesar da incompati-
bilidade que possui em relação ao exercício 
da advocacia, o réu atuou em inúmeras 
causas judiciais e seus desdobramentos, 
exercendo atos privativos de advogado, 
burlando, no seu entender, as restrições 
previstas em leis.

O Ministério Público Federal relata que 
dentre as atividades incompatíveis com o 
exercício da advocacia estão aquelas de-

senvolvidas por ocupantes de cargos 
ou funções que tenham competência 
de lançamento, arrecadação ou fis-
calização de tributos e contribuições 
parafiscais. Aduziu que a Correge-
doria do Ministério do Trabalho e 
Emprego, reconhecendo que os au-
ditores fiscais do trabalho exercem 
tais atividades, entende, de forma 
expressa, que os integrantes da car-
reira estão proibidos de advogar.

Defende o autor que o Conselho 
Federal da OAB posiciona-se em 
idêntico sentido, entendendo que 
a competência funcional do Fiscal 
do Trabalho se estende à fiscaliza-

ção de contribuições parafiscais, conforme 
previsão do art. 28, inciso VII da Lei nº 
8.906/94, tornando o exercício dessa ati-
vidade incompatível com a advocacia, na 
forma do Estatuto da Advocacia e OAB.

Afirma que, além da incompatibilidade 
prevista no Estatuto da OAB, o art. 3º da 
Lei nº 11.890/2008 também veda o exer-
cício da advocacia. E, no entanto, apesar 
da expressa proibição, o acionado, osten-
tando o cargo de auditor fiscal do trabalho, 
patrocinou diversas causas judiciais.

Na sentença, a magistrada julgou 
que, à época em que o autor ingressou 
na carreira de Auditor Fiscal do Trabalho 
vigia a Lei n. 4.215/63, na qual inexistia 
previsão de impedimento ou incompatibi-
lidade entre o exercício do cargo público 
e a advocacia.

Apenas com a edição da Lei nº 8.906/94, 
é que restou fixada, no seu art. 28, a in-
compatibilidade da advocacia com as ati-
vidades exercidas por ocupantes de cargos 
ou funções que tivessem competência de 
lançamento, arrecadação ou fiscalização de 
tributos e contribuições parafiscais.

Assim, tendo o demandado ingressado 
no serviço público ainda sob a vigência da 
Lei n. 4.215/1963, estaria ele apenas im-
pedido de atuar contra a Fazenda Pública 
que o remunerasse, sob pena de configu-
rar infração disciplinar prevista pelo art. 
34 do referido dispositivo legal. Não es-
taria, pois, impedido de exercer a advoca-
cia na Justiça Estadual, incidindo apenas 
regras de impedimento (proibição parcial), 
diante das situações previstas no art. 30 
da Lei n. 8.906/1994.

“Não se configurando a hipótese de 
incompatibilidade, não há também que 
se falar em ofensa aos Princípios da lega-
lidade e moralidade administrativa, res-
tando afastada a tese de ocorrência de 
improbidade administrativa”, consignou a 
magistrada.

E continuou: “Ademais, em razão da 
gravidade das suas consequências, as 
hipóteses configuradoras de atos de im-
probidade devem ser sempre avaliadas de 
forma restritiva, evitando-se assim clas-
sificar de ímprobas condutas meramente 
irregulares, as quais se sujeitam a corre-
ções administrativas”, concluiu.

Alerta sobre migração 
para Windows 10

Tendo em vista a proximidade do fim do 
prazo para migração gratuita para Windo-
ws 10 (29 de Julho), o NUTEC solicita que 
os usuários de micros ainda não atualiza-
dos salvem seus arquivos locais na pasta 
W ou em mídia e encaminhem e-Sosti para 
agendamento da atualização. 

A utilização de sistema operacional atu-
alizado gera maior segurança para a rede, 
velocidade para o usuário e, neste caso, 
grande economia de recursos públicos, em 
razão da janela de gratuidade. 

Em razão de o NUTEC estar priorizando 
as atualizações, poderá haver demora em 
outros atendimentos menos urgentes.

Nasceu Maria Flor
Com esse nome lindo, a pequena Maria 

Flor, filha do servidor Josenildo Gomes, da 
8ª Vara, nasceu no dia 16 de junho, pesan-
do 3,6kg e medindo 49cm.  

A caçula do colega Josenildo e da sua 
esposa Júlia vem fazer companhia à irmã 
Isabela, de 5 anos.

Tribunal deve divulgar 
lista de cotistas em 
concurso público

Candidatos negros que tentam entrar 
em vagas do Judiciário pelo regime de co-
tas devem aparecer sempre em listagem 
distinta, mesmo quando atingirem pontu-
ação suficiente para figurar na lista de am-
pla concorrência. Assim entendeu o CNJ, 
ao determinar que o TRT da 2ª Região 
publique listas distintas entre candidatos 
da ampla concorrência e de candidatos 
negros.

Por unanimidade, em julgamento no 
plenário virtual, o colegiado apontou pro-
blemas no 41º concurso para provimento 
de 133 cargos de juiz do Trabalho substi-
tuto. O TRT-2 chegou a reservar 20% das 
vagas para negros, conforme a Resolução 
203/2015, mas pretendia publicar lista-
gem única de aprovados na primeira fase 
(prova objetiva).

Segundo o conselheiro Gustavo Tadeu 
Alkmim, os nomes dos inscritos pelo regime 
de cotas sempre devem aparecer em docu-
mento separado, de acordo com a própria 
norma. “Quando a pontuação do candidato 
cotista for suficiente para figurar na lista 
de ampla concorrência, seu nome não deve 
ser computado para o cálculo do percentu-
al de 20% de negros, mas deverá constar 
nesta listagem específica”, afirmou.

Ele já havia concedido liminar reconhe-
cendo problemas na forma de divulgação 
do concurso, e a decisão foi agora ratifica-
da pelo conselho. 

A Direção do Foro informa a todos que, 
em razão da escassez de recursos orça-
mentários disponibilizados para este exer-
cício, a prestação de serviço extraordinário, 
tanto para a conversão em pecúnia, quanto 
para formação de banco de horas, no âm-
bito desta Seção Judiciária deve ser restrita 
a extrema necessidade, devidamente jus-
tificada, e com observância do prazo legal 
estabelecido para sua solicitação.

A orientação tem em vista o disposto no 
art. 42, da Resolução nº 04/2008, altera-
do pela de nº 173/2011, ambas do CJF, 
referente  à prestação de serviço extraordi-
nário, que estabelece:

 “Art. 42. O servidor ocupante de cargo 
efetivo, função de confiança ou cargo em 

Direção do Foro orienta 
sobre horas extras

comissão será remunerado pelo serviço 
extraordinário prestado, o qual só poderá 
ser autorizado, por escrito, para atender a 
situações excepcionais e temporárias, de-
vidamente justificadas.

 § 1º Caberá ao titular da unidade inte-
ressada apresentar justificativa da neces-
sidade do serviço extraordinário, acompa-
nhada da relação nominal dos servidores 
que o executarão, sob pena de indeferi-
mento. antecedência mínima de 5 dias 
úteis, contados da data de início da reali-
zação do serviço, salvo a impossibilidade 
de observância desse prazo.

 § 2º A proposta de serviço extraordi-
nário, deverá ser encaminhada pelo titular 
da unidade ao Setor de Recursos Humanos, 
para análise, com antecedência mínima de 
5 dias úteis, contados da data de início da 
realização do serviço, salvo a impossibili-
dade de observância desse prazo.

 § 3º A autorização de que trata o § 1º 
deste artigo estará condicionada à dispo-
nibilidade orçamentária.”

O processo que trata desta orientação 
está no SEI com o número 0005318-
81.2016.4.01.8004


