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ATO

EMENTA

PORTARIA 370, DE 21
DE SETEMBRO DE 2011

Autoriza a Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA a nomear
candidatos
aprovados
em
concurso público, observada a
ordem de classificação, com a
finalidade de suprir vacâncias e
desistências originadas do próprio
concurso vigente.

ATOS ELABORADOS PELA SRH – MP
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Impossibilidade de servidor federal
cedido a estado, ocupante do cargo de
Professor, submetido ao regime de
dedicação
exclusiva,
continuar
percebendo a gratificação decorrente
desse regime de trabalho.

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 381/CGNOR/DENOP
SRH/MP

SRH

CONLEGIS

NOTA TÉCNICA
Nº 384/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Pagamento de diárias a colaborador
eventual.

SRH

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº 566/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Pagamento da Gratificação por
Encargo de Curso ou Concurso a
empregado anistiado submetido ao
regime da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. Impossibilidade.

SRH

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº 557/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Contagem de tempo de serviço na
condição de aluno-aprendiz.

SRH

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº 569/CGNOR/DENOP
SRH/MP

SRH

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA
Nº 570/CGNOR/DENOP
SRH/MP

Tempo de serviço de aluno-aprendiz.
Necessidade de observação
do
preenchimento dos requisitos exigidos
pela Corte de Contas para eventual
averbação.
Substituição. Titular convocado para
presidir comissão.Atribuições não
pertinentes à função exercida.
Possibilidade.

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO AUTORIZA NOMEAÇÕES PARA A FUNASA
MP

INTRANET
22/092011

O Diário Oficial da União publica hoje portaria do Ministério do
Planejamento que autoriza a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a
nomear aprovados do último concurso público válido realizado pela
entidade. A autorização poderá ser lida na página 726 da Seção 1 do
DOU.
SERVIDORES ANISTIADOS SÃO REINTEGRADOS POR OITO
PORTARIAS DO PLANEJAMENTO

MP

INTRANET
19/09/2011

O Ministério do Planejamento autorizou hoje, por meio de oito
portarias publicadas no Diário Oficial da União, o retorno ao serviço de
49 funcionários públicos demitidos durante o governo Collor e
anistiados pela Lei nº 8.878/94. O retorno ocorre depois de análise e
deferimento dos respectivos processos pela Comissão Especial
Interministerial (CEI).

NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

INFORMATIVO
Nº 640
STF

PERÍODO:
12/09 A 16/09/2011

CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS O Plenário iniciou
julgamento conjunto de agravos regimentais nos quais se discute a
possibilidade, ou não, de contagem diferenciada de tempo de serviço
prestado em decorrência de atividades exercidas em trabalho especial.
Trata-se, na situação dos autos, de recursos interpostos, pela União, de
decisões do Min. Marco Aurélio que, em mandados de injunção dos quais
relator, assentara o direito dos impetrantes a essa contagem, com
observância do sistema do regime geral de previdência social (Lei
8.213/91, art. 57), para fins da aposentadoria de que cogita o § 4º do art.
40 da CF, cabendo aos órgãos aos quais integrados o exame do
atendimento ao requisito “tempo de serviço”. A agravante alega usurpação
da competência do Plenário, bem como sustenta a inviabilidade de se
conceder a aposentação. Afirma, também, que o pedido da aludida
contagem de tempo é hipótese distinta do direito à aposentadoria especial,
à luz do mencionado dispositivo constitucional, e que tem a finalidade de
garantir ao servidor o direito à aposentadoria comum com a utilização de
fatores de multiplicação, e não à aposentadoria especial. Argúi, ainda, que
a Constituição não impõe ao Poder Público que proceda à contagem
diferenciada, daí a impossibilidade de reconhecer a procedência da
pretensão. O Min. Marco Aurélio desproveu os recursos, no que foi
acompanhado pelo Min. Luiz Fux. Apontou que, dentre os critérios e
requisitos especiais para a aposentadoria, estaria o direito à contagem
diferenciada do tempo de serviço prestado em atividades que prejudiquem
a saúde ou a integridade física. Ponderou que, no tocante à aposentadoria
especial, o Supremo tem limitado a eficácia das decisões proferidas em
mandado de injunção, ao determinar que a Administração verifique o
preenchimento, em concreto e de forma individual, dos requisitos para a
inativação. Aduziu, ainda, que a orientação firmada no julgamento do MI
795/DF (DJe de 22.5.2009) mostrar-se-ia linear, pois, durante o tempo em
que não editada a lei reguladora do direito assegurado
constitucionalmente, deveria ser levado em conta, na integralidade, o
critério da Lei 8.213/91. Assim, se os trabalhadores em geral podem ter
considerado o tempo de serviço em atividade nociva à saúde, mediante
conversão (Lei 8.213/91, art. 57, § 5º), não haveria justificativa para
obstaculizar o tratamento igualitário aos servidores públicos enquanto não
advier legislação específica. Após, pediu vista o Min. Dias Toffoli.
MI 2123 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 14.9.2011. (MI-2123)
MI 2370 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 14.9.2011. (MI-2370)
MI 2508 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 14.9.2011. (MI-2508)

ADI E “REFORMA CONSTITUCIONAL DA PREVIDÊNCIA” – 1
O Plenário iniciou julgamento conjunto de ações diretas em que
impugnados dispositivos inseridos no texto constitucional por meio da
Emenda Constitucional 41/2003, denominada “Reforma Constitucional da
Previdência”. Na assentada, porém, julgou-se apenas a ADI 3138/DF,
ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, contra o
art. 1º da referida emenda, na parte em que incluiu o § 1º no art. 149 da CF
(“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III,
e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições
a que alude o dispositivo ... § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art.
40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores
titulares de cargos efetivos da União”). Prevaleceu o entendimento da
Min. Cármen Lúcia, relatora, que julgou improcedente o pedido. Afirmou
que o constituinte derivado, ao fixar o patamar mínimo da alíquota a ser
adotado pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
para fins de cobrança de contribuição previdenciária, teria reiterado
critério adotado para outros tributos, a exemplo das hipóteses contidas nos
artigos 155, V, a; e 156, § 3º, I, ambos da CF, dentre outras. Assinalou,
ademais, não se tratar de ofensa ao pacto federativo, visto que se
asseguraria ao poder constituinte, mesmo ao derivado, estabelecer a todos
os entes federados condições que melhor atendam aos interesses da
sociedade brasileira. Reputou que se pretenderia criar situação de
igualdade mínima entre as unidades federativas e manter sua autonomia
administrativa, pois impossibilitado o estabelecimento de situações
desiguais entre os servidores de diferentes entidades. Ressaltou, ainda,
inexistir ofensa aos artigos 24, XII e § 1º; e 25, § 1º, ambos da CF, na
medida em que esses dispositivos traçam as competências concorrentes da
União, dos Estados-membros e do Distrito Federal e a competência
residual dos Estados, respectivamente. Por sua vez, a aludida emenda
constitucional não teria alterado esse equilíbrio, sequer a distribuição de
competências. Destacou que o art. 201 da CF estabeleceria o regime geral
da previdência social e que o § 9º desse dispositivo determinaria o sistema
de compensação financeira entre os diversos regimes, o que seria
garantido pelo patamar mínimo discutido. No ponto, enfatizou o Min. Luiz
Fux que o equilíbrio financeiro e atuarial seria a própria razão de ser do
sistema previdenciário. O Min. Gilmar Mendes, por sua vez, frisou que o
Brasil possuiria modelo singular de federalismo cooperativo. Apontou,
também, que eventuais abusos por parte das unidades federadas, na
hipótese de maximização das alíquotas, seriam suscetíveis de controle.
ADI 3133/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3133)
ADI 3143/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3143)
ADI 3184/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3184)
ADI 3138/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3138)

ADI E “REFORMA CONSTITUCIONAL DA PREVIDÊNCIA” – 2
Vencidos os Ministros Ayres Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello, que
julgavam o pleito procedente. O Min. Ayres Britto entendia que a
autonomia dos denominados entes periféricos da Federação, no tocante a
instituir seu regime próprio de previdência, alcançaria o percentual
contributivo de cada servidor, ativo ou inativo, e esse montante não
poderia ser imposto pela União, de cima para baixo. O Min. Celso de
Mello, ao discorrer sobre o postulado da Federação como um dos
fundamentos do sistema jurídico pátrio, considerou que a emenda em
questão transgridiria esse princípio, na medida que desrespeitaria a
autonomia institucional dos Estados-membros. O Min. Marco Aurélio, ao
seu turno, reputava que a fixação da alíquota do tributo não estaria no
âmbito dos princípios gerais da Previdência Social, de maneira que
emenda constitucional não poderia esvaziar a legitimação concorrente dos
entes federados, prevista no art. 24 da CF. Após, deliberou-se suspender o
julgamento das demais ações apregoadas em conjunto. Alguns precedentes
citados: ADI 3105/DF (DJU de 18.2.2005) e ADI 3128/DF (DJU de
18.2.2005).
ADI 3133/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3133)
ADI 3143/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3143)
ADI 3184/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3184)
ADI 3138/DF, rel.Min. Cármen Lúcia, 14.9.2011. (ADI-3138)
SUSPENSA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE ITEM DA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
JULGADA PREJUDICADA ADI QUE QUESTIONAVA VEDAÇÃO
DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA

STF

NOTÍCIAS
19/09 a 23/09/2011

RETIRADA DE PARCELA
PROCESSO LEGAL É NULA

SALARIAL

SEM

O

DEVIDO

SINDICATO PEDE LIMINAR PARA MANTER GREVE DOS
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM MG
MP-BA PEDE LIMINAR PARA SUSPENDER DECISÃO QUE
DETERMINA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EXSERVIDORA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ

STJ

NOTÍCIAS
19/09 a 23/09/2011

É ILEGAL DEMISSÃO DE SERVIDOR QUE SE APROPRIOU DE
DINHEIRO PÚBLICO POR ESTADO DE NECESSIDADE

