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MPOG

DOU, DE
16/5/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 91

PORTARIA Nº
240 , DE 13 DE
MAIO DE 2011

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
17/5/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 1

DECRETO Nº
7.480, DE 16 DE
MAIO DE 2011

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
17/5/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 11

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
17/5/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 13

DECRETO Nº
7.481, DE 16 DE
MAIO DE 2011

DECRETO Nº
7.482, DE 16 DE
MAIO DE 2011

EMENTA
Subdelega competência aos titulares das Unidades
Estaduais da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, abaixo
relacionadas, para no âmbito de suas Unidades,
concederem diárias, passagens e locomoção,
observada a legislação vigente.
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS e das Funções Gratificadas do Ministério da
Educação e dispõe sobre remanejamento de
cargos em comissão.
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS e das Funções Gratificadas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, e dispõe sobre remanejamento de cargos
em comissão.
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda..

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
19/5/2011,
SEÇÃO I
PÁGINA 6

DECRETO Nº
7.485, DE 18 DE
MAIO DE 2011

Dispõe sobre a constituição de banco de professorequivalente das universidades federais vinculadas
ao Ministério da Educação e regulamenta a
admissão de professor substituto, de que trata o
inciso IV do art. 2o da Lei no 8.745, de 9 de
dezembro de 1993.

ATOS ELABORADOS PELA SRH – MP
https:conlegis.planejamento.gov.br

SRH

CONLEGIS

SRH

CONLEGIS

Concessão de adicional por tempo de serviço em
NOTA TÉCNICA Nº razão de tempo de serviço militar.
239/CGNOR/
DENOP/SRH/MP, DE
16 DE MAIO DE
2011
Averbação de tempo de serviço especial.
Impossibilidade no presente caso.
NOTA
INFORMATIVA Nº
409/CGNOR/
DENOP/SRH/MP, DE
16 DE MAIO DE
2011
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PLANEJAMENTO DEFINE RETORNO DE 432 SERVIDORES
ANISTIADOS
“Com a publicação de 19 portarias no Diário Oficial da União (DOU)
desta quarta-feira, assinadas pela ministra Miriam Belchior, foi deferido
o retorno ao serviço de 432 empregados públicos demitidos no período
do governo Collor e anistiados pela Comissão Especial Interministerial
(CEI), presidida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

NOTÍCIAS
16 a 20/05/2011

Negada liminar a auditor da Receita acusado de crime
contra a ordem tributária
DEM quer suspender análise de MP sobre regime de
contratações
STF mantém decisão que impede nomeações em Barretos
(SP)
Condenação recorrível não impede inscrição em concurso

INFORMATIVO
N. 0626
PERÍODO:
09 a 13/05/2011.

UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA - REGIME JURÍDICO ENTIDADE FAMILIAR - BUSCA DA FELICIDADE - PAPEL
CONTRAMAJORITÁRIO DO STF (ADI 4277/DF E ADPF 132/RJ)

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/inform
ativo.htm

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

NOTÍCIAS
09 a 13/05/2011

Portador de surdez irreversível não consegue isenção do
imposto de renda sobre aposentadoria
Servidor concursado com visão monocular será indenizado
por demora na posse

INFORMATIVO
N. 0472
PERÍODO:
09 a 13/05/2011.

UNIÃO HOMOAFETIVA. ENTIDADE FAMILIAR. PARTILHA. A
Seção, ao prosseguir o julgamento, por maioria, entendeu ser possível
aplicar a analogia para reconhecer a parceria homoafetiva como uma das
modalidades de entidade familiar. Para tanto, consignou ser necessário
demonstrar a presença dos elementos essenciais à caracterização da união
estável – entidade que serve de parâmetro diante da lacuna legislativa –,
exceto o da diversidade de sexos, quais sejam: convivência pública,
contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família e
sem os impedimentos do art. 1.521 do CC/2002 (salvo o do inciso VI em
relação à pessoa casada separada de fato ou judicialmente). Frisou-se,
ademais, que, uma vez comprovada essa união, devem ser atribuídos os
efeitos jurídicos dela advindos. Reconheceu-se, portanto, o direito à meação
dos bens adquiridos a título oneroso na constância do relacionamento, ainda
que eles tenham sido registrados em nome de apenas um dos parceiros, não
se exigindo a prova do esforço comum, que, no caso, é presumido. REsp
1.085.646-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/5/2011.
IMPROBIDADE. IURA NOVIT CURIA. Trata-se, na origem, de ação
que busca a condenação de ex-agente público por atos de improbidade e a
consequente indenização pelo uso indevido de valores arrecadados para a
campanha eleitoral depois de ter sido empossado no cargo público,
configurando a influência do exercício do cargo como condição para o
enriquecimento ilícito. Consta que, depois de ter sido eleito, foram-lhe
entregues pelos seus colaboradores milhões em moeda corrente e outras
vantagens a título de sobras de campanha. Na instância a quo, o TRF julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo MPF porque a invocada Lei n.
8.429/1992 não se aplicaria ao caso, visto que não poderia retroagir para
alcançar os fatos anteriores à sua vigência. A União e o MPF alegam nos
especiais, entre outros, a violação dos arts. 282, III, e 126 do CPC; 1º da Lei
n. 3.502/1958 e 186 do CC/2002, ao argumento de que, ainda que invocada
fundamentação legal não aplicável, não cumpre à parte apontar qual lei quer
que proteja seu direito, mas sim como e por que ela quer seu direito
protegido – o juiz buscará a lei porque dela conhece; de modo que, afastada
a aplicação da Lei n. 8.429/1992, caberia ao tribunal a quo averiguar a
existência de outros dispositivos legais aptos a sustentar os pedidos ou ao
menos alguns deles. Ocorre, porém, que a viabilidade de o juiz decidir
causa com base em preceito normativo não invocado pelas partes ou
diferente do invocado (autorizada pela máxima iura novit curia) tem como
pressuposto necessário a manutenção dos demais termos da demanda,
sobretudo no que se refere ao pedido e à causa de pedir deduzidos na inicial
(teoria da substanciação e arts. 128 e 460 do CPC). No caso, esse
pressuposto não está configurado. A exordial deixa claro que o objeto da
ação é aplicar as penalidades previstas no art. 37, § 4º, da CF/1988. Além

disso, na causa de pedir não há alegação de dano causado à União. Pelo
contrário, segundo sustenta o MPF nas razões de apelação, a ação visa obter
sentença de reparação pelos danos causados ao bem jurídico imaterial, isto
é, à moralidade administrativa. Dessarte, estabelecidos os fatos da causa e
do pedido, não há como apreciá-los à luz de outras normas (tal qual a Lei n.
3.502/1958, que se pretende incidir na hipótese). No que tange aos ônus
sucumbenciais, no sistema normativo pátrio, incluída a CF/1988, está
consagrado o princípio de que, em ações que visam tutelar os interesses
sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em caso de comprovada má-fé,
não ficam sujeitos a tais ônus. Refletem esse princípio, entre outros
dispositivos, o art. 5º, LXXIII e LXXVII, da CF/1988 e o art. 18 da Lei n.
7.347/1985. De modo que, ainda que não haja regra específica a respeito,
justifica-se, em nome desse princípio, que também na ação de improbidade
o autor sucumbente fique dispensado de pagar honorários, tal como no
caso. Com essas, entre outras considerações, a Turma conheceu
parcialmente dos recursos e, nessa parte, deu-lhes parcial provimento. REsp
1.153.656-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 10/5/2011.
SURDEZ. ISENÇÃO. IR. O recorrido é portador de surdez em grau
máximo (deficiência auditiva sensória neural bilateral profunda
irreversível), além de padecer de zumbidos (distorções auditivas subjetivas)
e tonteiras. Nas contrarrazões do especial, defende ser sua deficiência
auditiva espécie de paralisia irreversível do nervo auditivo, portanto
incluída nas moléstias suscetíveis a permitir a isenção do IR (art. 6º, XIV,
da Lei n. 7.713/1988). É consabido que este Superior Tribunal, em
julgamento de recurso repetitivo, incluiu, na cegueira tratada naquele
mesmo inciso, tanto a bilateral como a monocular, ao entender que o
necessário respeito à literalidade da legislação tributária não veda sua
interpretação extensiva. Contudo, é diferente a hipótese dos autos, pois o
acórdão recorrido utilizou interpretação analógica entre a cegueira e a
surdez para considerar a última também passível de isentar seu portador de
IR, o que não é permitido: a cegueira é moléstia prevista na norma, mas a
surdez, não. Relembre-se que há outro julgado em recurso repetitivo neste
Superior Tribunal a firmar que o rol de moléstias do referido dispositivo
legal é taxativo (numerus clausus), a restringir a concessão de isenção às
situações lá enumeradas. Anote-se que o art. 111 do CTN apenas permite a
interpretação literal às disposições sobre isenção. Esse foi o entendimento
acolhido pela maioria da Turma. O Min. Cesar Asfor Rocha (vencido)
entende ser possível isentar do IR os casos de surdez desse jaez, visto que
cabe ao Judiciário ajustar as leis às realidades que se apresentam em cada
processo e, para tanto, pode utilizar-se de sensibilidade (que não se
confunde com filantropia), a mesma que abrandou a rigorosa interpretação
antes dada pelo STJ à isenção do IR nos casos de cegueira, alargando a
capacidade de contemplar pessoas necessitadas justamente com aquilo que
a lei quis amparar, motivação que levou o tribunal a quo a conceder a
benesse postulada e ao MPF a, por duas vezes, concordar com isso.
Precedentes citados: REsp 1.196.500-MT, DJe 4/2/2011, e REsp 1.116.620BA, DJe 25/8/2010. REsp 1.013.060-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 10/5/2011.

