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EMENTA
Autoriza a contratação por tempo
determinado, com fundamento no art. 2º,
inciso X, da Lei nº 8.745, de 1993, de
3.315 (três mil, trezentos e quinze)
professores, no âmbito do Ministério da
Educação, para atender demandas dos
Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, dos Centros Federais de
Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais CEFET-MG, bem como do Colégio Pedro
II.
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NOTA TÉCNICA Nº referente à integralização de proventos
276/DENOP/SRH/MP,
disposta no art. 190 da Lei nº 8.112, de
DE 13 DE JUNHO DE 1990, tendo em vista pareceres
2011
conflitantes.
Averbação de tempo de serviço militar
NOTA TÉCNICA Nº para efeitos de concessão de adicional
282/DENOP/SRH/MP,
por tempo de serviço e licença prêmio.
DE 13 DE JUNHO DE
2011
Desaverbação do tempo ficto da
NOTA TÉCNICA Nº licença-prêmio que inicialmente foi
283/DENOP/SRH/MP,
utilizada para cômputo de tempo de
DE 13 DE JUNHO DE serviço destinado a preenchimento dos
2011
requisitos
de
aposentadoria
e
consequentemente a concessão do
abono
de
permanência.
Impossibilidade.
A acumulação de dois cargos públicos
NOTA TÉCNICA Nº sujeitos em sua totalidade a uma carga
285/DENOP/SRH/MP,
horária superior a 60 (sessenta) horas
DE 10 DE JUNHO DE semanais, por não vislumbrar a
possibilidade fática de harmonização
2011
dos horários, de maneira a permitir
condições normais de trabalho e de vida
do servidor.
Redistribuição com dispensa de
NOTA TÉCNICA Nº contrapartida.
295/DENOP/SRH/MP,
DE 16 DE JUNHO DE
2011
Remoção de servidora em razão da
NOTA TÉCNICA Nº necessidade de acompanhar tratamento
296/DENOP/SRH/MP,
médico de dependente.
DE 16 DE JUNHO DE
2011
Retorno de empregado anistiado com
NOTA TÉCNICA Nº problemas de saúde.
297/DENOP/SRH/MP,
DE 16 DE JUNHO DE
2011

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
MP

INTRANET

MP ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO À DISTÂNCIA PARA
ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

13/06/2011
“O Ministério do Planejamento abriu inscrição para o curso
Educação a Distância para Elaboração da Carta de Serviços ao
Cidadão, que será realizado amanhã às 15h, no auditório térreo
do bloco ”K”
A Carta de Serviços é um instrumento para a melhoria da gestão,
que reflete efetivamente o papel social da organização ao
informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como
acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos e os
padrões de atendimento estabelecidos.”
MP

INTRANET
15/06/2011

PLANEJAMENTO DEBATE COM SERVIDORES
IMPLANTAÇÃO DE CARTAS DE SERVIÇOS

A

“Servidores do Ministério do Planejamento participaram, ontem
à tarde, da primeira reunião para discutir a implantação de
Cartas de Serviços nas unidades administrativas do MP. Em
parceria com a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
(COGEP), o encontro foi promovido pela Secretaria de Gestão
(SEGES), órgão responsável pelo desenvolvimento e
disseminação da metodologia, por intermédio do Programa
GesPública”.

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
STF

INFORMATIVO
N. 630
PERÍODO:
06 a 10/06/2011

SERVIDOR PÚBLICO: DIVULGAÇÃO DE VENCIMENTOS E
PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA Ao aplicar o princípio da
publicidade administrativa, o Plenário desproveu agravo regimental
interposto de decisão do Min. Gilmar Mendes, Presidente à época,
proferida nos autos de suspensão de segurança ajuizada pelo
Município de São Paulo. A decisão questionada suspendera medidas
liminares que anularam, provisoriamente, o ato de divulgação da
remuneração bruta mensal, com o respectivo nome de cada servidor,
em sítio eletrônico da internet, denominado “De Olho nas Contas”.
Na espécie, o Município impetrante alegava grave lesão à ordem
pública, retratada no descumprimento do princípio da supremacia do
interesse público sobre interesses particulares. Na impetração
originária, de outra monta, sustentara-se violação à intimidade e à
segurança privada e familiar dos servidores. Reputou-se que o
princípio da publicidade administrativa, encampado no art. 37, caput,
da CF, significaria o dever estatal de divulgação de atos públicos.
Destacou-se, no ponto, que a gestão da coisa pública deveria ser

realizada com o máximo de transparência, excetuadas hipóteses
constitucionalmente previstas, cujo sigilo fosse imprescindível à
segurança do Estado e da sociedade (CF, art. 5º, XXXIII). Frisou-se
que todos teriam direito a receber, dos órgãos públicos, informações
de interesse particular ou geral, tendo em vista a efetivação da
cidadania, no que lhes competiria acompanhar criticamente os atos de
poder. Aduziu-se que a divulgação dos vencimentos brutos de
servidores, a ser realizada oficialmente, constituiria interesse
coletivo, sem implicar violação à intimidade e à segurança deles, uma
vez que esses dados diriam respeito a agentes públicos em exercício
nessa qualidade. Afirmou-se, ademais, que não seria permitida a
divulgação do endereço residencial, CPF e RG de cada um, mas
apenas de seu nome e matrícula funcional. Destacou-se, por fim, que
o modo público de gerir a máquina estatal seria elemento conceitual
da República.
SERVIDOR PÚBLICO: REAJUSTE DE VENCIMENTOS E DEVER
ESTATAL DE INDENIZAÇÃO – 1 O Plenário iniciou julgamento de

recurso extraordinário, interposto em desfavor do Estado de São
Paulo, em que se discute o direito de indenização a servidores,
considerada a desvalorização anual de seus vencimentos em face da
inflação e a ausência de norma que promova o reajuste periódico do
montante percebido. O Min. Marco Aurélio, relator, julgou
procedente o pleito, para impor ao Estado-membro a obrigação de
indenizar os autores em razão do descompasso entre os reajustes
porventura implementados e a inflação do período. Aduziu,
inicialmente, que incumbiria à Corte zelar para que a Constituição não
fosse esvaziada por conduta omissiva ou comissiva dos agentes
públicos, em especial os ocupantes dos Poderes Executivo e
Legislativo. Nesse sentido, afirmou que a inoperância da Constituição
deveria ser combatida, presente a insurgência do cidadão e a prova da
mora injustificável do legislador ou do Chefe do Poder Executivo,
para se superar a conhecida “síndrome da inefetividade das normas
constitucionais”. Consignou que a revisão geral anual dos
vencimentos de servidores estaria prevista no art. 37, X, da CF (“a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”) e que
haveria relação de equivalência estabelecida entre os serviços
prestados por eles e o que lhes seria devido a título remuneratório,
tendo em conta o disposto no inciso XV do mesmo artigo (“o subsídio
e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e
nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”).
RE 565089/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2011. (RE-565089)
SERVIDOR PÚBLICO: REAJUSTE DE VENCIMENTOS E
DEVER ESTATAL DE INDENIZAÇÃO – 2 Reputou, ademais,
que a denominada reforma administrativa, promovida com a EC
19/98 teria, dentre seus objetivos, a melhora das condições do
servidor. Por outro lado, este não teria o mesmo poder de barganha
dos trabalhadores em geral, visto que a paralisação da máquina
administrativa, em razão das greves, implicaria prejuízo ao

administrado, e não ao empregador. Essa diferença reduziria a
efetividade da prerrogativa enquanto instrumento de negociação.
Estabeleceu, também, a diferença entre aumento e reajuste e frisou
que este seria voltado a afastar os efeitos nefastos da inflação, para
manter o poder aquisitivo da remuneração. Reconheceu a
inviabilidade do aumento remuneratório por decisão judicial,
considerado inclusive o Verbete 339 da Súmula do STF (“não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”),
mas destacou que o caso trataria apenas de reajuste decorrente do
inadimplemento de majoração remuneratória para resguardo da
equação entre remuneração e trabalho. Notou que o direito ao
reajuste seria componente essencial do sistema de contratação
pública, com o fim de manter o equilíbrio do acordo firmado.
Salientou que o impacto financeiro do preceito constitucional
invocado não justificaria sua inobservância, bem como que não
incumbiria ao Judiciário analisar a conveniência dessa ou daquela
norma. Outrossim, caberia àquele Poder apenas assentar se
determinada pretensão seria, ou não, compatível com o ordenamento
jurídico, mormente se a obrigação decorre da literalidade,
historicidade, sistematicidade e teleologia da Constituição. Lembrou
que o Supremo teria firmado esse enfoque ao apreciar situações
envolvendo a colisão entre direitos fundamentais, que ficariam
submetidos à ineficácia por argumentos de índole financeira.
Consignou que, na espécie, o Estado continuaria a contar com a valia
dos serviços que, paulatinamente, seriam remunerados de maneira a
revelar decesso. Afirmou que o quadro estaria a indicar ato omissivo
da Administração e que a responsabilidade estatal, na hipótese, seria
objetiva, uma vez que concretamente demonstrada a ocorrência do
fato danoso, embora existente a obrigação legal de agir e a
possibilidade de evitar a lesão. Após, pediu vista a Min. Cármen
Lúcia. RE 565089/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2011.(RE565089)
CONCURSO PÚBLICO E PRINCÍPIO DA ISONOMIA A 1ª
Turma proveu recurso extraordinário para assentar a impossibilidade
de que fossem exigidos requisitos de candidatos em concurso público
— que lograram êxito no prosseguimento do certame pela via judicial
—, não impostos àqueles que permaneceram na disputa sem
intervenção do Poder Judiciário. Ressaltou-se, nesse sentido, que os
recorrentes já teriam sido prejudicados por terem a seqüência do
concurso obstaculizada, muito embora logrado êxito judicialmente.
RE 596482/RJ, rel.Min. Marco Aurélio, 7.6.2011. (RE-596482)
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E ATIPICIDADE – 1 A
existência de lei municipal autorizando a contratação temporária de
servidores, para atender a necessidade de excepcional interesse
público, afasta a tipicidade da conduta referente ao art. 1º, XIII, do
Decreto-lei 201/67 [“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos
Prefeitos Municipal (sic), sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
... XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa
disposição de lei”]. Com base nessa orientação, a 2ª Turma deferiu
habeas corpus para, ante a patente ausência de justa causa, trancar a

ação penal movida contra o paciente. Na espécie, ex-prefeito fora
denunciado em virtude da contratação temporária de servidores por
meio de processo seletivo simplificado, contra expressa disposição de
lei. De início, observou-se que a Constituição especifica duas
exceções à regra da admissão mediante concurso público: nomeação
para ocupar cargos em comissão (art. 37, II) e contratação temporária
para atender excepcional interesse público (art. 37, IX). Registrou-se
que o STF assentara entendimento segundo o qual, na hipótese de
contratação temporária, para que esta seja legítima, devem ser
preenchidos os seguintes requisitos: a) previsão em lei dos cargos; b)
tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público;
d) interesse público excepcional. HC 104078/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, 7.6.2011. (HC-104078)
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E ATIPICIDADE – 2
Ressaltou-se que, por liminar concedida em ação popular, fora
sobrestado o andamento de concurso público para provimento de
diversos cargos, inclusive, para o desempenho da função de guarda
municipal. Assinalou-se, então, que o prefeito, ao seguir parecer
jurídico, deflagrara processo seletivo amparado em expressa
disposição legal — Lei municipal 1.631/90, que, em seu art. 2º, VIII,
permite a contratação por tempo determinado de pessoas para
formação e manutenção da guarda municipal —, sobretudo com o
objetivo de adimplir convênio firmado com o Ministério da Justiça
para a implantação daquela guarda. Concluiu-se, assim, pela
atipicidade da conduta imputada ao paciente. Ademais, asseverou-se
que a Lei 8.745/93 não incidiria em âmbito estadual ou municipal,
porquanto regulamentaria contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na
órbita federal. Realçou-se, por fim, que a Carta Magna não
autorizaria qualquer disciplina ou regulação no plano federal para
contratação de guarda municipal. Alguns precedentes citados: HC
73131/PR (DJU de 17.5.96); AP 423/RS (DJe de 28.3.2008); RE
593058 AgR/RS (DJe de 18.9.2009). HC 104078/SP, rel. Min.
Gilmar Mendes, 7.6.2011. (HC-104078)
CONCURSO PÚBLICO E PRINCÍPIO DA ISONOMIA A 2ª
Turma deu provimento a recurso extraordinário em que discutida a
preterição de candidatos sub judice na fase de curso de formação. No
caso, em virtude de decisão liminar, os ora recorridos repetiram teste
de aptidão física para provimento do cargo de policial militar. Nessa
nova oportunidade, lograram êxito no exame. Ajuizaram, pois,
segunda ação ordinária, com pedido de medida liminar, porque
teriam sido preteridos na convocação de curso de formação. Deferida
essa medida, os candidatos prosseguiram no certame. Ao julgar
procedente o mérito da ação, o tribunal de origem entendera que a
Administração Pública utilizara-se de autotutela para invalidar a
primeira prova física e convocar, espontaneamente, os aspirantes ao
cargo para nova avaliação. Por isso, o acórdão impugnado dispusera
não subsistir óbice para que os aprovados no referido teste
participassem das demais etapas dispostas no edital. O Estadomembro recorrente, então, alegava afronta aos artigos 5º, caput, e 37,
caput, da CF (“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”; “Art.
37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”). Argüia que o
chamamento dos candidatos para realização de nova prova não fora
voluntário, mas derivado de provimentos judiciais. Inicialmente,
assentou-se que os recorridos teriam participado do certame apenas
em decorrência de provimentos jurisdicionais precários e efêmeros.
Ademais, entendeu-se que o reconhecimento de segunda chance aos
recorridos em detrimento de todos os demais candidatos reprovados
no teste físico violaria, patentemente, o preceito constitucional da
isonomia. Por fim, enfatizou-se ser inaplicável a teoria do fato
consumado em matéria de concurso público. RE 543389/DF, rel.
Min. Gilmar Mendes, 7.6.2011. (RE-543389)
PROCURADORES FEDERAIS E ESTÁGIO PROBATÓRIO Os
institutos da estabilidade e do estágio probatório estão
necessariamente vinculados, de modo que se lhes aplica o prazo
comum de 3 anos. Com base nesse entendimento e ante a natureza
constitucional do tema versado nos autos, a 2ª Turma acolheu
embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
prover recurso extraordinário e, conseqüentemente, denegar a ordem
de mandado de segurança concedida aos recorridos. Na espécie, os
procuradores federais, ora embargados, impetraram mandado de
segurança no STJ, concedido com a finalidade de que fossem
avaliados no prazo de 24 meses para fins de estágio probatório. Desta
decisão, a União deduzira recurso extraordinário, ao qual fora negado
seguimento, em decisão monocrática. Na seqüência, interpusera
agravo regimental, desprovido pela Turma, objeto dos mencionados
embargos. Precedente citado: STA 269 AgR/DF (DJe de 26.2.2010).
AI 754802 ED-AgR/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 7.6.2011. (AI754802)

REPERCUSSÃO GERAL
DJe de 6 a 10 de junho de 2011
REPERCUSSÃO GERAL EM RE N. 611.874-DF
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM HORÁRIO
DIVERSO
DAQUELE
DETERMINADO
PELA
COMISSÃO
ORGANIZADORA DO CERTAME POR FORÇA DE CRENÇA
RELIGIOSA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM CONFLITO.
MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
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6 a 10 de junho de 2011
ADI N. 3.602-GO
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 15.224/2005 DO
ESTADO
DE
GOIÁS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É

inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem
caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam
relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior
hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico,
Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor
Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e
Motorista de Representação. Ofensa ao artigo 37, II e V da
Constituição federal.Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade dos incisos XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XX,
XXIV e XXV do art. 16-A da lei 15.224/2005 do Estado de Goiás,
bem como do Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os cargos
em comissão mencionados.
MS N. 24.781-DF
RED. P/ O ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES
Mandado de Segurança. 2. Acórdão da 2ª Câmara do Tribunal
de Contas da União (TCU). Competência do Supremo Tribunal
Federal. 3. Controle externo de legalidade dos atos concessivos de
aposentadorias, reformas e pensões. Inaplicabilidade ao caso da
decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. 4. Negativa de
registro de aposentadoria julgada ilegal pelo TCU. Decisão
proferida após mais de 5 (cinco) anos da chegada do processo
administrativo ao TCU e após mais de 10 (dez) anos da concessão
da aposentadoria pelo órgão de origem. Princípio da segurança
jurídica (confiança legítima). Garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Exigência. 5. Concessão parcial
da segurança. I – Nos termos dos precedentes firmados pelo
Plenário desta Corte, não se opera a decadência prevista no art. 54 da
Lei 9.784/99 no período compreendido entre o ato administrativo
concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de
sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que
consubstancia o exercício da competência constitucional de controle
externo (art. 71, III, CF). II – A recente jurisprudência consolidada do
STF passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure
a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo
de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de
aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena
de ofensa ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio da
segurança jurídica. Precedentes. III – Nesses casos, conforme o
entendimento fixado no presente julgado, o prazo de 5 (cinco) anos
deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo
administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão
de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de
aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. IV
– Concessão parcial da segurança para anular o acórdão impugnado e

determinar ao TCU que assegure ao impetrante o direito ao
contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de
julgamento da legalidade e registro de sua aposentadoria, assim como
para determinar a não devolução das quantias já recebidas. V –
Vencidas (i) a tese que concedia integralmente a segurança (por
reconhecer a decadência) e (ii) a tese que concedia parcialmente a
segurança apenas para dispensar a devolução das importâncias
pretéritas recebidas, na forma do que dispõe a Súmula 106 do TCU.
NOTÍCIAS

2ª TURMA NEGA AGRAVO DE CIDADÃO ALEMÃO QUE
PRETENDIA RECONHECIMENTO COMO SERVIDOR
PÚBLICO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ
STJ

INFORMATIVO
N. 0475
PERÍODO:
30/05 a 03/06/2011.

NOTÍCIAS
DE
13 A 17 DE
JUNHO DE 2011

CONCURSO.
PROFESSOR.
EDUCAÇÃO
FÍSICA.
INSCRIÇÃO. CREF. É legal a exigência feita no edital do concurso
público para professor de educação física (ensino médio e
fundamental) de que o candidato comprove a inscrição no respectivo
Conselho Regional de Educação Física (CREF) quando do ato de sua
admissão naquele cargo (art. 1º e 3º da Lei n. 9.696/1998). Precedente
citado: REsp 783.417-RJ, DJe 29/3/2010. RMS 26.316-RJ, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/6/2011
SERVIDORA CONTRATADA PRECARIAMENTE
DIREITO A ESTABILIDADE DURANTE GRAVIDEZ

TEM

TERCEIRA TURMA APLICA UNIÃO ESTÁVEL A DOIS
CASOS DE MORTE DE COMPANHEIROS HOMOAFETIVOS
STJ ASSINA ACORDO COM O INSS PARA VIABILIZAR
ACESSO AO SISOBI
LEVANTAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IR DE FALECIDO
PRIVILEGIA
DEPENDENTES
HABILITADOS
NA
PREVIDÊNCIA

