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NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
MP

INTRANET

GOVERNO AUTORIZA INGRESSO ADICIONAL DE 200
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS

08/06/2011
“Polícia Rodoviária Federal (PRF) obteve permissão para
nomear mais 200 candidatos aprovados em concurso público
para o cargo de policial rodoviário federal. A medida foi
autorizada hoje pela Presidência da República, com base na
Exposição Interministerial de Motivos nº 80, elaborada pelos
Ministérios da Justiça e do Planejamento. A autorização está em
Atos da Presidência da República, Seção 1 do Diário Oficial da
União desta quarta-feira”.
MP

INTRANET
09/06/2011

PLANEJAMENTO CRIA REDE DE DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
“O Ministério do Planejamento instituiu hoje, por meio da Portaria
1.547, da Secretaria de Recursos Humanos (SRH/MP), a Rede de
Desenvolvimento de Pessoas. Trata-se de uma estrutura formada por
servidores representantes dos órgãos federais integrantes do Sipec
(ministérios, autarquias e fundações) para colaborar no
monitoramento da implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal – PNDP”.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

NOTÍCIAS

2ª TURMA REAFIRMA ENTENDIMENTO DE QUE PRAZO
PARA ESTABILIDADE E ESTÁGIO PROBATÓRIO É
COMUM

STF REFORMA DECISÃO QUE MANTEVE CANDIDATOS
REPROVADOS EM PRIMEIRO TESTE FÍSICO DA PM-DF
RE SOBRE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO E BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
PARA
EX-COMBATENTE
SERÁ
ANALISADO PELO STF

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

INFORMATIVO
N. 0474
PERÍODO:
23 a 27/05/2011.

SERVIDOR PÚBLICO. PAD. SUSPENSÃO. DEMISSÃO.
Trata-se de mandado de segurança em que se pretende desconstituir
ato do ministro de Estado da Justiça pelo qual foi demitido o ora
impetrante do cargo de Defensor Público da União em razão de
conduta desidiosa apurada em procedimento administrativo
disciplinar (PAD). Sustenta-se, na impetração, com base na LC n.
80/1994 e no Dec. n. 3.035/1999, ser a autoridade coatora
incompetente para a prática de tal ato. Afirma-se, ainda, que ao
impetrante já fora aplicada a pena de suspensão por 90 dias em
função dos mesmos fatos, não sendo admissíveis a promoção de um
rejulgamento e a cominação de uma nova sanção ainda mais grave.
Inicialmente, observou o Min. Relator, com base no art. 1º, I, do
mencionado decreto, ser a autoridade coatora competente para o ato
praticado. Contudo, consignou que, no caso em questão, foram
extrapolados os estritos limites que regem a possibilidade de revisão
do desfecho do PAD, o qual, por sujeitar o servidor público a uma
eventual punição, precisa arvorar-se do mais elevado respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa e, nesse passo,
emprestar à decisão final o signo da definitividade. Assim, findo o
processo e esgotada a pena, não é possível que, por irregularidade
para a qual o impetrante não contribuiu e que sequer foi
determinante ao resultado do PAD, a Administração Pública ignore o
cumprimento da sanção, promova um rejulgamento e agrave a
situação do servidor, ao arrepio dos princípios da segurança jurídica
e da proteção à boa-fé. Asseverou que concluir de forma diversa
seria submeter o impetrante ao completo alvedrio da Administração,
o que geraria uma conjuntura de insuportável insegurança na medida
em que irregularidades provenientes única e exclusivamente da
atuação do Poder Público teriam o condão de tornar altamente
mutáveis as decisões disciplinares, inclusive para agravar a sanção.
Ademais, este Superior Tribunal entende que o simples rejulgamento
do PAD ofende o devido processo legal por não encontrar respaldo
na Lei n. 8.112/1990, que prevê sua revisão tão somente quando
houver possibilidade de abrandamento da sanção disciplinar aplicada
ao servidor. Diante dessas considerações, a Seção concedeu a
segurança. Precedentes citados: MS 8.361-DF, DJ 4/6/2007; MS
9.782-DF, DJ 3/11/2004, e MS 13.523-DF, DJe 4/6/2009. MS
16.141-DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 25/5/2011.

PAD. PRESCRIÇÃO. PENA. DEMISSÃO. A Seção denegou a
segurança ao entendimento de que, quando há sentença penal
condenatória, o prazo de prescrição no processo administrativo
disciplinar (PAD) conta-se pela pena em concreto aplicada na esfera
penal nos termos dos arts. 109 e 110 do CP. In casu, guarda de
presídio integrante de quadro em extinção de ex-território foi
demitido do serviço público, sendo-lhe atribuída a prática dos crimes
de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver (arts.
121, § 2º, III, IV, e 211, todos do CP), pelos quais o tribunal do júri
o condenou a 18 anos de reclusão. Desse modo, para haver
prescrição da pretensão punitiva, no caso, deveriam ser ultrapassados
20 anos. Destacou-se ainda que este Superior Tribunal, ao interpretar
o art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, entendeu que, se o servidor
público cometer infração disciplinar também tipificada como crime,
somente se aplica o prazo prescricional previsto na legislação penal
quando os fatos igualmente forem apurados na esfera criminal.
Noticiam ainda os autos que, em um primeiro PAD, o impetrante foi
punido com advertência, mas posteriormente tal penalidade foi
tornada sem efeito e, em outro processo disciplinar em que foram
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, foi-lhe
aplicada a pena de demissão. Assim, segundo a jurisprudência do
STJ e do STF, nessa hipótese não ocorre a vedação da Súm. n. 19STF. Ainda houve um outro procedimento administrativo, mas
foram apurados outros fatos diferentes daqueles que ensejaram a
demissão do impetrante. Daí não haver razão para as alegações do
impetrante de que, em três ocasiões, ele teria sido julgado
administrativamente pelos mesmos fatos. Precedentes citados do
STF: AgRg no RMS 24.308-DF, DJ 25/4/2003; do STJ: RMS
19.887-SP, DJ 11/12/2006; RMS 18.551-SP, DJ 14/11/2005; RMS
13.134-BA, DJ 1º/7/2004; RMS 15.933-RJ, DJe 2/2/2009; RMS
13.395-RS, DJ 2/8/2004; MS 10.026-DF, DJ 2/10/2006, e MS 7.491DF, DJ 4/3/2002. MS 14.040-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 25/5/2011.

MS PREVENTIVO. ATO DE IMPROBIDADE. APLICAÇÃO
DA
PENA.
AÇÃO
JUDICIAL
OU
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Trata-se de mandado de
segurança (MS) preventivo com pedido liminar impetrado por
servidor contra aplicação da pena de demissão conforme sugerida
pela comissão processante em processo administrativo disciplinar
(PAD) com base no art. 132, IV (improbidade administrativa), c/c os
arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992 (atos de improbidade
administrativa que causam prejuízo ao erário e atentam contra os
princípios da Administração Pública). O impetrante respondeu a
PAD porque, na qualidade de subsecretário de planejamento,
orçamento e administração de Ministério, autorizou sem licitação a
contratação de serviços de desenvolvimento de projeto de pesquisa
com instituição privada, no valor de quase R$ 20 milhões. Esses fatos
estão sendo apurados no procedimento administrativo, mas também
em ação judicial de improbidade administrativa e em ação penal de
iniciativa do Ministério Público. Discute-se aqui se a apuração e a

sanção de atos de improbidade administrativa poderiam ser efetuadas
pela via administrativa ou se exigiriam a via judicial, como defendeu
o Min. Relator. Para o Min. Gilson Dipp, em voto-vista vencedor, a
independência das instâncias civil, penal e administrativa permite que
a Administração imponha ao servidor a pena de demissão em caso de
improbidade administrativa, pois uma infração disciplinar tanto pode
ser reconhecida como ato de improbidade na via administrativa
quanto se sujeitar ao processo judicial correspondente. Assevera que
o que distingue o ato de improbidade administrativa da infração
disciplinar de improbidade, quando coincidente a hipótese de fato, é a
natureza da infração, pois a lei funcional tutela a conduta funcional
do servidor, enquanto a lei de improbidade dispõe sobre sanções
aplicáveis a todos os agentes públicos, servidores ou não,
principalmente no interesse da preservação e integridade do
patrimônio público. Explica que, por essa razão, a CF/1988 dispôs,
no art. 37, § 4º, com relação aos servidores, que os atos de
improbidade poderão importar a suspensão dos direitos políticos,
perda da função pública, indisponibilidade (e perda) de bens e
ressarcimento ao erário. Embora a lei estatutária do servidor público
também tenha previsto no art. 132, IV, como causa de demissão o ato
de improbidade, isso não significa que ele e a infração disciplinar
tenham uma só natureza, visto que submetem-se cada qual ao seu
regime peculiar e, assim, não se excluem. Daí que mesmo as
improbidades não previstas ou fora dos limites da Lei n. 8.429/1992
envolvendo servidores continuam sujeitas à lei estatutária. Com esse
entendimento, a Seção, ao prosseguir o julgamento, por maioria,
denegou a segurança e cassou a medida liminar. Precedentes citados
do STF: RMS 24.699-DF, DJ 1º/7/2005; MS 21.310-DF, DJ
11/3/1994; MS 23.401-DF, DJ 12/4/2002; MS 22.534-PR, DJ
10/9/1999; MS 22.899-SP, DJ 16/5/2003, e do STJ: MS 12.735-DF,
DJe 24/8/2010. MS 15.054-DF, Rel. originário Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Gilson Dipp, julgado em
25/5/2011.
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COOPERATIVA NÃO PODE RECEBER EM SUA CONTA
VENCIMENTOS DE ASSOCIADOS
ELIMINADO POR MEIO PONTO CONSEGUE APROVAÇÃO
UM ANO APÓS O CONCURSO HOMOLOGADO
STJ CIDADÃO MOSTRA O RECONHECIMENTO DE
DIREITOS E AS GARANTIAS DADAS A CASAIS DO MESMO
SEXO

